
Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj125/19 i 

114/22), članka 45. stavka 1. točke 13. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 

12/22), dana 1. veljače 2023. godine, gradonačelnik Grada Vodica donosi 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajedniceGrada Vodica 

 

1. Ivica Begić, Put sv. Ante 40, 22213 Pirovac, imenuje se za zapovjednika Vatrogasne zajednice 

Grada Vodica. 

 

2. Mandat zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Vodica traje 5 (pet) godina i počinje teći 1. 

veljače 2023. godine. 

 

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

Vodica“. 

 

Obrazloženje  

 25. siječnja 2023. godine Vatrogasna zajednica Grada Vodicauputila je zamolbu 

gradonačelnikuGrada Vodica za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajedniceGrada Vodica. U 

predmetnom dopisu je navedenoda je na osnivačkoj skupštini Vatrogasne zajednice Grada Vodica, 

koja je održana 5. siječnja 2023. godine,usvojen Statut Vatrogasne zajednice Grada Vodica. Člankom 

41. naprijed navedenog Statuta propisano je da je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodica i zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Vodica. Uz dopis je dostavljen: Zapisnik s 

Osnivačke skupštineVatrogasne zajednice Grada Vodica, Suglasnost na imenovanje zapovjednika 

Vatrogasne zajednice Grada Vodica, Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica, Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika, Svjedodžbu o završnom ispitu, 

Uvjerenje Visoke škole za sigurnost, Uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova, Posebno uvjerenje za 

fizičku osobu Ministarstva pravosuĎa i uprave. 

Uvidom u Zapisnik s Osnivačke skupštine utvrĎeno je da je 5. siječnja 2023. godine održana 

Osnivačka skupština Vatrogasne zajednice Grada Vodica na kojoj su bili prisutni članovi osnivača 

Vatrogasne zajednice Grada Vodica. Uvidom u Rješenje Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske 

županije (KLASA: 250-02/23-01/02, URBROJ: 2182-1-56-01-23-1 od 18. siječnja 2023. godine) 

utvrĎeno je da je županijski vatrogasni zapovjednik izdao suglasnost na imenovanje zapovjednika 

Vatrogasne zajednice Grada Vodica, g. Ivice Begića.Uvidom u Rješenje o imenovanju zapovjednika 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (KLASA: UP/I-112-01/20-01/01, URBROJ: 2182/04-03/03-

20-2 od 8. lipnja 2020. godine) utvrĎeno je da je g. Ivica Begić, Put sv. Ante 40, 22213 Pirovac 

imenovan za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, na mandat 5 godina, a koji je 

počeo teći 10. lipnja 2020. godine.Uvidom u Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika 

Specijalističke ordinacije medicine rada Mire Vukušić (BROJ: 2274-2022-RA2 od 10. svibnja 2022. 

godine) utvrĎeno je da je imenovani zdravstveno sposoban. Uvidom u Svjedodžbu o završnom ispitu 

(KLASA: 602-03-1027-1580, URBROJ: 532-02-6/7od 5. prosinca 1977. godine) utvrĎeno je da je 

imenovani stekao srednju stručnu spremu, u programu – zanimanju vatrogasni tehničar. Uvidom u 

Uvjerenje Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti (KLASA: 602-04/16-06/01, URBROJ: 251-

376-02-16-128 od 28. listopada 2016. godine) utvrĎeno je da je imenovani završio specijalistički 

diplomski studij sigurnosti smjer zaštita od požara.Uvidom u Uvjerenje Ministarstva unutarnjih 

poslova (BROJ: 511-01-208-UP/I-6011/1-2008 od 11. prosinca 2009. godine) utvrĎeno je da je 

imenovani položio stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.Uvidom u 

Potvrdu Ministarstva pravosuĎa i uprave (KLASA: 740-02/23-03/2944, URBROJ: 514-05-02-01-

01/01-23-02 od 10. siječnja 2023. godine) utvrĎeno je da imenovani nije osuĎivan. 

Člankom 26. stavkom 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22) 

propisano je da gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika na prijedlog 

predsjedništva vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice, sukladno 

uvjetima propisanim zakonom, uz suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje 

gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice 

utvrĎeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na pet godina. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54025
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54022
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54025
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54022


Člankom 26. stavkom 3. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22) 

propisano je da u jedinici lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave gdje je 

osnovana javna vatrogasna postrojba zapovjednik te postrojbe je i zapovjednik vatrogasne zajednice 

grada, područja odnosno općine, osim ako to nije drukčije odreĎeno statutom. 

Člankom 41. stavkom 1. Statuta Vatrogasne zajednice Grada Vodica (BROJ: 3/2023 od 5. 

siječnja 2023. godine) propisano je da je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica i 

zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Vodica. 

Obzirom da je g. Ivica Begić imenovan za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodica, da je zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije dao suglasnost na 

imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Vodica, da je iz priložene dokumentacije 

razvidno da su ispunjeni uvjeti za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Vodica, 

odlučeno je kao u točki 1. izreke Rješenja. 

Sukladno članku 26. stavku 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22) 

odlučeno je kao u točki 2. izreke Rješenja. 

Sukladno članku 16. Poslovnika Gradonačelnika Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 04/15 i 06/18) opći akti i akti o imenovanjima i razrješenjima te drugi akti za koje to 

odredi gradonačelnik, objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, stoga je odlučeno kao 

točki 3. izreke Rješenja. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 

Upravnom sudu u Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.  

 

KLASA:UP/I-112-01/23-01/01 

URBROJ: 2182-4-03/13-23-2 

Vodice, 1. veljače 2023. godine  

 

GRADONAČELNIK 

Ante Cukrov, v.r. 
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