


 
PRIJEDLOG 

Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN RH 47/99, 29/97, 
76/93, 35/08, 127/19), Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec (od 
3. listopada 2011., Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec od 17. rujna 2014., Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava u JVP 
Čakovec od 18. prosinca 2014., Dodatka II. Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe iz 2016., te Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju JVP 
Čakovec iz 2020.) te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 
2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20, 10/20-proč. tekst) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 
svojoj ___ sjednici održanoj __________ 2020. dalo  
 

 
P R E T H O D N U    S U G L A S N O S T 

 
I. 

 
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Čakovec, a koju je Vatrogasno vijeće JVP Čakovec, dostavilo dopisom KLASE: 214-
01/20-01/66, URBROJ: 2109/2-03-20-01, 8. prosinca 2020.   
  
 

II. 
 
 Prethodna Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.   
 
 
KLASA: 024-01/20-01/123 
URBROJ: 2109/2-01-20-05 
Čakovec, __________ 2020. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
      Jurica Horvat, v.r. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
              Sukladno članku 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN RH 47/99, 29/97, 
76/93, 35/08, 127/19) te Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
Čakovec (od 3. listopada 2011., Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec od 17. rujna 2014., Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava u 
JVP Čakovec od 18. prosinca 2014., Dodatka II. Sporazumu o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe iz 2016., te Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o 
osnivanju JVP Čakovec iz 2020.), Statut ustanove donosi Vatrogasno vijeće uz 
prethodnu suglasnost osnivača ustanove.  
             Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec donosi se radi usklađenja sa novim Zakonom o vatrogastvu (NN RH 125/19). 
             Predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca davanje Prethodne suglasnosti na 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  
 

GRADONAČELNIK 
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. v.r. 
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                        PRIJEDLOG 
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN RH 47/99, 29/97, 

76/93, 35/08, 127/19), uz prethodnu suglasnost Osnivača, Vatrogasno vijeće Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec, na svojoj ___   sjednici održanoj ____ 2020. donosi 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC 

 
Članak 1.  

 U članku 3. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec (od 14. prosinca 2011. – 
u daljnjem tekstu: Statut), - u stavku 1.: brišu se riječi: „Grad Prelog (OIB 65623033804), 
Grad Mursko Središće (OIB 17310817329)“ 
- mijenja se stavak 2 te sada glasi: „Prava i dužnosti Osnivač je stekao na temelju 
Zakona o vatrogastvu te na temelju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec kojeg su usvojili svi osnivači dana 3. listopada 2011., Dodatka Sporazumu o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 17. rujna 2014., Ugovora o prijenosu 
dijela osnivačkih prava u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec od 18. prosinca 2014., 
Dodatka II. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec iz 2016. te 
Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec iz 2020. (u daljnjem tekstu: Sporazum).“ 
 

Članak 2. 
 U članku 9. Statuta: 
- u stavku 1. iza riječi: „zastupa“, dodaje se sljedeći tekst: „u svim postupcima pred 
sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,“ 
- u stavku 2., brišu se riječi: „Odluci o osnivanju“ te se umjesto njih upisuje riječ: 
„Sporazumu“ 
- u stavku 3., iza riječi: „registar“ briše se zarez i riječ: „osim:“ 
- stavak 4. mijenja se i glasi: „Zapovjednik ne može bez posebne ovlasti Vatrogasnog 
vijeća ili osnivača nastupati kao druga ugovorna strana, sklapati ugovore, u svoje ime i 
za svoj račun, u svoje ime, a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba.“ 
- dodaje se novi stavak 5. koji glasi: „Zapovjednik JVP ima zamjenika koji ga mijenja u 
slučaju njegove odsutnosti.“ 

Članak 3.  
 Kroz cijeli tekst Statuta, riječi: „Upravno vijeće“, zamjenjuje se riječima: 
„Vatrogasno vijeće“, u odgovarajućem padežu.  
 

Članak 4.  
 U članku 11. Statuta, dodaje se novi stavak 7. koji glasi: „Amblem Vatrogasne 
postrojbe utvrđuje se posebnim Pravilnikom kojeg donosi Vatrogasno vijeće na prijedlog 
Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe.“ 
 

Članak 5.  
 Članak 13. mijenja se i glasi:  

„ Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Čakovec je sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i 
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje 
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u 
nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i 
rijekama.  
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 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, servisiranje i 
punjenje vatrogasnih aparata i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite 
od požara, usluga prijevoza vode za domaćinstva, pravne i fizičke osobe, usluga 
ispumpavanja vode, iznajmljivanje vozila i opreme, održavanje vatrogasne opreme i 
tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge 
opreme iz djelatnosti te uslugu vatrodojave.  
 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 radu 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 6.  
Članak 16. Statuta, mijenja se i glasi:  
„Odluka o promjeni djelatnosti može se donijeti u odnosu na sve djelatnosti, osim 

vatrogasne djelatnosti radi koje je Javna vatrogasna postrojba i osnovana.  
Odluku o promjeni djelatnosti, donose najmanje predstavnička tijela osnivača 

Vatrogasne postrojbe Čakovec čija osnivačka prava čine zajedno najmanje 51% 
osnivačkih prava svih osnivača.“ 

 
Članak 7. 

U članku 18. umjesto riječi: „gradova: Čakovec, Prelog i Mursko Središće“ upisuju 
se riječi: „Grada Čakovca“.  

 
Članak 8. 

           U članku 19. Statuta, riječi: „nadležnog vatrogasnog zapovjednika“ zamjenjuju se 
riječima: „županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika“. 
 

Članak 9. 
           U članku 20. Statuta, briše se stavak 2.  
 

Članak 10. 
           Članak 24. mijenja se i glasi: 
„Tijela Javne vatrogasne postrojbe Čakovec su: 
1. Vatrogasno vijeće 
2. Zapovjednik   
 Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće. Vatrogasno vijeće ima 5 
(pet) članova 
 Članove Vatrogasnog vijeća čine: 

- 1 član - predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice  
- 1 član – predstavnik Vatrogasne zajednice Međimurske županije 
- 1 član – predstavnik Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 
- 1 član – predstavnik radnika 
- 1 član – predstavnik osnivača  

Predstavnika osnivača u Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe 
imenovati će Gradonačelnik Grada Čakovca.  
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Članovi Vatrogasnog vijeća biraju između sebe predsjednika i zamjenika na prvoj 
sjednici. 
    Članovi Vatrogasnog vijeća biraju se na mandat od 5 godina.  

Članovi Vatrogasnog vijeća se mogu razriješiti i prije isteka mandata od strane 
njihovih predlagatelja.  
 Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.“ 
 

Članak 11. 
 U članku 26. Statuta:  
- iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: „raspisuje javni natječaj za izbor 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec“ 
- u točci 3., na kraju treće alineje, upisuje se sljedeći tekst: „(dostavlja ih svim 
predstavničkim tijelima osnivača“ 
- u točci 4. brišu se riječi: „i zamjenika zapovjednika“ 
- dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

„Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti podnosi se istovremeno svim 
osnivačima.  

Smatra se da je prethodna suglasnost osnivača dana, kada svoju suglasnost daju 
nadležna tijela onih osnivača čija osnivačka prava nad Vatrogasnom postrojbom zajedno 
čine najmanje 51% osnivačkih prava svih osnivača.“ 
 

Članak 12. 
 U članku 27. Statuta: 
- stavak 2. mijenja se i glasi: „Vatrogasno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih 
članova Vatrogasnog vijeća.“ 
 

Članak 13.  
 U članku 30. Statuta: 
- briše se 1. stavak 
- u točci 2. iza riječi: „Ustanovu“, upisuju se riječi: „sukladno članku 9. ovog Statuta“ 
- u točci 3, umjesto broja „7“ upisuju se riječi „6. alineje 2“, 
- točke 9. i 10. mijenjaju se i glase: „9. podnosi Izvješće o svom radu osnivačima 
najmanje jedanput godišnje, 
10. obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Sporazumu i ovom Statutu“ 
- točka 11.  i zadnji stavak brišu se .   
 

Članak 14.  
 
 Članak 32. Statuta, mijenja se i glasi:  

„Za zapovjednika Vatrogasne postrojbe može biti imenovana osoba koja ispunjava 
uvjete određene Zakonom o vatrogastvu, Sporazumom i Statutom Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec.  
 Zapovjednika Vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava u ime svih osnivača 
Gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Vatrogasnog vijeća, uz prethodnu suglasnost 
županijskog vatrogasnog zapovjednika.  

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe imenuje se na vrijeme od 5 godina. 
Ista osoba može se ponovo imenovati.“ 
 

Članak 15. 
 U članku 33. Statuta: 
- u 1. stavku riječi: „Odlukom o osnivanju“ zamjenjuju se riječju: „Sporazumom“ 
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- u 3. stavku ispred broja: „15“, dodaje se riječ: „do“ 
- u stavku 5., riječi: „15 dana od dana donošenja odluke o izboru“, zamjenjuju se riječima: 
„45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“ 
 

Članak 16. 
 U članku 36. stavak 2. Statuta, mijenja se i glasi:  
„Do imenovanja zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja gradonačelnik Grada 
Čakovca će u ime svih osnivača, imenovati  vršitelja dužnosti zapovjednika, ali najdulje 
na vrijeme od godinu dana.“ 
 

Članak 17.  
 U članku 37. stavku 1. alineja 2. Statuta, mijenja se i glasi:  
„- ako nastanu takvi razlozi koji po propisima dovode do prestanka ugovora o radu ili 
razrješenja“ 
 

Članak 18.  
            Članak 39. Statuta, mijenja se i glasi:  
 „Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima zamjenika, koji zamjenjuje zapovjednika u 
odsutnosti. Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik Vatrogasne 
postrojbe. Zamjenik zapovjednika mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o 
vatrogastvu, Sporazumom i Statutom Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 

Mandat zamjenika zapovjednika traje pet (5) godina, s time da ista osoba može 
biti ponovno imenovana za zamjenika zapovjednika. 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec imenuje i razrješava pomoćnika 
zapovjednika.  Pomoćnik zapovjednika pomaže zapovjedniku u obavljanju odgovarajućih 
poslova, odnosno obavlja poslove koje mu zapovjednik povjeri.“ 

 
Članak 19. 

 U članku 40. Statuta, brišu se riječi: „imenovanje, razrješenje“ te se na kraju 
rečenice dodaje tekst: „te na pomoćnika zapovjednika“.  

 
Članak 20.  

 U članku 41. Statuta, riječi: „Odlukom o osnivanju javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec“, zamjenjuju se riječju: „Sporazumom“.  
 

Članak 21.  
 U članku 42. Statuta, umjesto riječi: „obavljanje i razvoj svoje djelatnosti“ upisuju 
se riječi: „provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti“ 
 

Članak 22.  
 U članku 43. Statuta stavak 2 mijenja se i glasi:  
 „Osnivači solidarno i neograničeno odgovaraju za obveze Vatrogasne postrojbe.“ 

 
Članak 23.  

 U članku 47. Statuta riječi: „materijalne troškove, investicijsku izgradnju i nabavu 
opreme i sredstava za vatrogasnu intervenciju“ zamjenjuje se riječima: “provedbu 
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.“ 
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Članak 24. 
 U članku 52. stavku 1. Statuta, riječi: „Državna uprava za zaštitu i spašavanje“, 
zamjenjuju se riječima: „Hrvatska vatrogasna zajednica“.  
 

Članak 25. 
 U članku 53. Statuta, briše se druga alineja: „- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Vatrogasne postrojbe“.  
 

Članak 26. 
 U članku 55. Statuta, stavku 1. brišu  se riječi: „i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada“, riječ: „stupaju“ zamjenjuje se riječju: „stupa“ i brišu se riječi: „s danom“ te se 
umjesto njih upisuju riječi: „prvog dana od dana“.  

 
Članak 27.  

 Ovu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec donosi Vatrogasno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača.  
 

Članak 28.  
 Ostale odredbe Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec ostaju na snazi.  
 

Članak 29. 
 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec, stupa na snagu prvog dana od dana donošenja od strane Vatrogasnog vijeća.  
 
 

KLASA: 214-01/20-01/66 
URBROJ: 2109/2-03-20-01 
ČAKOVEC, 8. prosinac 2020. 

 
 
 

PREDSJEDNIK VATROGASNOG 
VIJEĆA 

Zvonko Knezić, dipl. ing., v.r. 
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