
 Na temelju odredbečlanka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine broj: 

106/99,117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 40. stavka 3. točke 13. Statuta 

Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj: 02/18, 3/18 i 8/18) Gradonačelnica Grada 

Vodica dana 12. kolovoza 2019. godine, donosi 

 

 

R J E Š E N J E  

o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica 

 

 

I.  

 

 Imenuje se Zdenko Juričev-Martinčev za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica.  

 

II. 

 

 Mandat zamjenika zapovjednika traje 4 (četiri) godine i teče od 13. kolovoza 2019. godine.  

 

 

III. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

Obrazloženje  

 

 Zamjeniku zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica Zdenku Juričevu-

Martinčevu, ističe četverogodišnji mandat zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodicadana 13. kolovoza 2019. godine. 

 Upravno vijeće  Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dana 3. srpnja 2019. godine 

donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica.Natječaj je objavljen na internet stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, 

oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, u Šibenskom listu dana 4. srpnja 2019. 

godine i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana 

od objave natječaja. 

 Upravno vijećeJavne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dana 31. srpnja 2019. godine, 

KLASA: 214-01/19-01/05, URBROJ: 2182/04-7-2-04-19-1 predalo je Prijedlog za imenovanje 

zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica. U navedenom Prijedlogu 

imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica KLASA: 113-01/19-

01/03, URBROJ: 2182/04-7-2-04-19-1 od dana 30. srpnja 2019. godine moli se da Gradonačelnica 

Grada Vodica postupajući sukladno članku 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine broj: 

106/99,117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), članku 10. Odluke o osnivanju javne 

ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 

broj:9/09) te članku 19. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (broj: 02/11 i ispravka 

Statuta broj 03/12) izvrši imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodica. Nadalje, Upravno vijeće  Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na svojoj 28. sjednici 

održanoj 30. srpnja 2019. godine donijelo je Zaključak o prijedlogu imenovanja zamjenika 

zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica KLASA: 112-01/19-03/01, URBROJ: 

2182/04-7-2-04-19-1 kojim se predlaže Gradonačelnici Nelki Tomić da imenuje Zdenka Juričev-

Martinčev, Magistrala 45, 22 211 Vodice za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica na mandat u trajanju od četiri godine. U obrazloženju istog navedeno je kako je na 

temelju natječaja za obavljanje poslova zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodica objavljenog dana 4. srpnja 2019. godine pristigla samo jedna prijava i to od kandidata Zdenka 

Juričeva-Martinčeva, te je iz priložene prijave utvrđeno da isti udovoljava svim uvjetima navedenim u 



natječaju. Navedeno proizlazi i iz Zapisnika o otvaranju pristigle dokumentacije na Natječaj za radno 

mjesto zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Upravnog vijeća Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Vodica KLASA: 112-01/19-01/02, URBROJ: 2182/04-7-2-05-19-2od 

dana 30. srpnja 2019. godine u kojem je konstatirano da je na Natječaj pristigla samo jedna prijava 

koja ispunjava sve uvjete Natječaja i da je navedena prijava pristigla od kandidata Zdenka Juričeva-

Martinčeva putem pošte u kuverti sa naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“. 

 Svi prijavljeni kandidati sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) imaju pravo pregledati natječajni materijal. 

 Slijedom navedenog Gradonačelnica Grada Vodica prihvaća prijedlog Upravnog vijeća  Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Vodica, budući da se radi o jedinom kandidatu koji je podnio prijavu na 

natječaj i ispunjava uvjete za navedeno radno mjesto. Uvjeti za koje je Upravno vijeće utvrdilo da 

kandidat ispunjava su:završen stručni studij na Visokoj školi za sigurnost, smjer zaštita od požara 

stečen stručni naziv stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite, iskustvo u struci od najmanje pet 

godina na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, položen stručni ispit za 

voditelja intervencije, tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, ne 

kažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene 

dužnosti, protiv njega se ne vodi kazneni ni istražni postupak i isti posjeduje vozačku dozvolu B 

kategorije. Uzimajući u obzir sve navedeno odlučeno je kao u  točci I. i II. izreke ovog Rješenja.  

 S obzirom da se radi o upravnom aktu koji je donijela gradonačelnica na prijedlog Upravnog 

vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica isto je potrebno i objaviti u  „Službenom glasniku 

Grada Vodica“ stoga je riješeno kao u točci III izreke.  

 

 Uputa o pravnom lijeku:  

 Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti spor pred sudom nadležnim za 

radne sporove (članak 133. Zakona o radu „ Narodne novine broj: 93/14 i 127/17).  

 

KLASA:UP/I 119-02/19-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/09-19-1 

Vodice, 12. kolovoza 2019. godine  

 

 

 

 

 

             GRADONAČELNIK 

 Nelka Tomić, dr. med. 

 
 

 
 


