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O b r a z l o ž e nj e
Sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19), postrojbe dobrovoljnih
vatrogasnih društava uz ostale vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu, neposredno obavljaju
vatrogasnu djelatnost kao neprofitnu, stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku
Hrvatsku. U smislu Zakona, dobrovoljna vatrogasna društva na području grada su, uz javnu
vatrogasnu postrojbu i postrojbe u gospodarstvu, članice i osnivači vatrogasne zajednice grada
odnosno udruženi u Gradsku vatrogasnu zajednicu Rijeka.
Odredbom članka 39. stavka 5. Zakona, Zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog
društva koji ispunjava uvjete određene Zakonom, na mandat od pet godina imenuje nadležno tijelo
društva sukladno statutu, uz potvrđivanje gradonačelnika te suglasnost gradskog vatrogasnog
zapovjednika.
Na redovnoj izbornoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Sušak" – Rijeka
održanoj 20. ožujka 2021. godine donesena je Odluka kojom se u sljedećem petogodišnjem
razdoblju (2021.-2026.) za zapovjednika Društva imenuje Vedran Butorac iz Rijeke, Franje
Belulovića 8, a za zamjenika zapovjednika Društva – Mihael Hat iz Rijeke, Rastočine 7. Na
navedenu Odluku suglasnost je izdao zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, odlukom
od 24. ožujka 2021. godine.
VEDRAN BUTORAC rođen je 1982. godine u Rijeci. Završio je Elektrotehničku školu u
Rijeci te Vatrogasnu školu, smjer vatrogasni tehničar, u Zagrebu 2001. te Visoku školu za
sigurnost – stručni prvostupnik, ing. sigurnosti i zaštite od požara, 2020. U JVP Grada Rijeke je od
2008. godine, član je DVD Sušak – Rijeka od 1992. godine. Član je operativne jedinice Društva,
voditelj podmlatka i mladeži Društva te vatrogasni sudac Vatrogasne zajednice PGŽ. Član je tima
za spašavanje iz ruševina te ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima.
MIHAEL HAT rođen je 1988. godine u Rijeci. Završio je Željezničku tehničku školu u
Moravicama te Vatrogasnu školu, smjer vatrogasni tehničar, u Zagrebu 2008. godine. Položio je
ispit za vatrogasnog suca i završio Program stručnog ispita za vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima. U JVP Grada Rijeke je od 2018. godine. Od 2013. do 2015. godine bio je
zamjenik zapovjednika DVD Brod Moravice, a od 2015. je član DVD Sušak – Rijeka i član
operativne jedinice Društva.

S obzirom na izneseno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19)
potvrđuje se izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnoga vatrogasnog
društva "Sušak" – Rijeka i to kako slijedi:



VEDRAN BUTORAC, za zapovjednika,
MIHAEL HAT, za zamjenika zapovjednika.

