
Na temelju članka 8. Zakona o vartrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/2010) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/09, 31/09, 43/10, 8/13 i 41/14), Gradsko vijeće 

Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o suosnivanju vatrogasne postrojbe 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Odluka o pristupanju suosnivanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica 

temeljem Zaključka Koordinacije gradonačelnika i načelnika Gorskog kotara održanoj dana 

30. 06. 2015. godine u Delnicama kada je zaključeno da gradovi Delnice, Čabar i Vrbovsko te 

općine Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice budu suosnivači JVP 

grada Delnica sa sjedištem u Delnicama i ispostavama JVP u Vrbovskom i Čabru.  

 

 

Članak 2. 

 

Usklađivanjem Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

jedinica lokalne samouprava s područja Gorskog kotara područje djelovanja JVP grada 

Delnica postaje cijelo područje Gorskoga kotara, s većinskim osnivačkim udjelom Grada 

Delnica, Grada Vrbovskog i Grada Čabra (prema broju djelatnika u vatrogasnoj postrojbi), a 

općine su osnivači postrojbe s 1%  udjela.  

 

 

Članak 3. 

 

U novoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnica Grad Vrbovsko će participirati u 

materijalnim troškovima za četiri (4) vatrogasca, Grad Čabar za dva (2) vatrogasca, a Grad 

Delnice za petnaest (15) vatrogasaca koji će biti stacionirani na njihovom području.  

 

 

Članak 4. 

 

Nakon revidiranja dokumenata zaštite od požara, u suradnji s Vatrogasnom 

zajednicom Primorsko-goranske županije, nadležnim tijelima će se uputiti zahtjev za 

povećanjem broja pripadnika JVP Delnice i njezinih ispostava na području gradova 

suosnivača te pristupiti usklađivanju, odnosno izmjenama potrebnih pravnih dokumenata o 

osnivanju JVP Delnice. 

 

 

 

 

 

 



Članak 5. 

 

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovskog Dražen Mufić, dipl.ing. da poduzima 

sve što je potrebno u cilju izrade revizije dokumenata zaštite od požara i svih drugih 

pripremnih radnji i postupaka potrebnih za osnivanje JVP za područje Gorskog kotara 

sukladno ovoj Odluci. 

  

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Grada 

Vrbovsko.  

 

 

 

KLASA: 214-01/15-01-2 

URBROJ: 2193-01-01/15-01-1 

Vrbovsko, 30. srpnja  2015. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG 
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Šein Brinjak, v.r. 

 

 


