REPUBLIKA HRVATSKA
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Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/81-79
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Gradonačelnik je 10. svibnja 2021. godine donio sljedeći
zaključak
Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19)
potvrđuje se izbor zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenova, do kraja
mandatnog razdoblja 2019. – 2022., i to kako slijedi:

SENAD ČAJIĆ, za zamjenika zapovjednika.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća,
Vinka Randića, Nataše Vranković
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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/21-02/20
URBROJ: 2170/01-09-00-21-1
Rijeka, 6. 5. 2021.
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Predmet: Prijedlog zaključka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenova

Izradili:
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Obrazloženje
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.
Vatrogasnom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva zapovijeda zapovjednik koji
ima zamjenika. 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 Drenova održanoj 18.
travnja 2021. godine donesena je Odluka kojom se do kraja aktualnog mandatnog razdoblja za
zamjenika zapovjednika imenuje Senad Čajić iz Rijeke, Svetog Jurja 46. Na navedenu Odluku
suglasnost je izdao zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, odlukom od 27. travnja
2021. godine.
SENAD ČAJIĆ rođen je u Rijeci 18.7.1988. Završio je Prometnu školu u Rijeci, ima srednju
stručnu spremu. Član je DVD-a Drenova od 2019. godine te je osposobljen za zvanje dobrovoljnog
vatrogasca.
S obzirom na navedeno predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke da donese sljedeći

Zaključak
Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19)
potvrđuje se izbor zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenova, do
kraja mandatnog razdoblja 2019. – 2022., i to kako slijedi:


SENAD ČAJIĆ, za zamjenika zapovjednika.

