
           Na temelju članka 31. i 32. Zakona o vatrogastvu (NN RH 125/19), članka 13. 
Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 27. Statuta 
Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18 - proč. tekst, 
1/20), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 21. sjednici održanoj 7. svibnja 
2020., donijelo   

 
ODLUKU O DOPUNI 

Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec (Sl. gl. Grada 

Čakovca 4/11), iza članka 1. dodaju se novi članci koji glase: 
 

„Članak 2. 
 Osnivačka prava i dužnosti, Osnivač ostvaruje sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuje područje vatrogastva i javnih ustanova. 
 

Članak 3.  
 Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Čakovec je sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i 
imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 
opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.  
 Osim osnovne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Javna vatrogasna postrojba 
Čakovec vrši pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, 
osposobljavanje  i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, 
punjenje vatrogasnih aparata i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera 
zaštite od požara.  
 Javna vatrogasna postrojba Čakovec može obavljati i druge djelatnosti ako se 
one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka 
i ako se njima ne umanjuje intervencijska spremnost Javne vatrogasne postrojbe  
Čakovec.  
 Poslovi i broj profesionalnih vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 
sukladno planovima zaštite od požara i propisima kojima se uređuje područje 
vatrogastva, kojeg donosi Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  
 

Članak 4. 
 Tijela Javne vatrogasne postrojbe Čakovec su: 
- Zapovjednik  
- Vatrogasno vijeće. 

Članak 5.  
 Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec predstavlja i zastupa zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec.  
 Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec imenuje i razrješava 
gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Vatrogasnog vijeća uz prethodnu 
suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika.  
 Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom i Statutom 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  



 
Članak 6.  

 Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec upravlja Vatrogasno vijeće čiji se 
članovi biraju na mandat od 5 godina.  
 Djelokrug, način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.“ 
 

Članak 2.  
Ostale odredbe Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 

ostaju na snazi.  
 

Članak 3. 
          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/38 
URBROJ: 2109/2-01-20-03 
Čakovec, 7. svibnja 2020.  
       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
       Jurica Horvat 
        


