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PRIJEDLOG 

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i 
članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___ stručnom kolegiju, održanom 
________ 2010., donio sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 

            Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Čakovca koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec donijelo na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2010., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 

II. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
  
KLASA: 021-05/10-01/68 
URBROJ: 2109/2-01-10-04 
Čakovec,___________2010. 

 GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
           Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca je na svojoj 4. 
sjednici održanoj 26. ožujka 2010. donijelo Izmjene i dopune Statuta Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Čakovca.  
            Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe obuhvaćaju: 

- Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca – ono ima 
predsjednika i četiri člana koje će imenovati Gradsko vijeće Grada Čakovca na 
vrijeme od 4 godine. Gradsko će vijeće također moći u slučaju prijeke potrebe 
u svako doba razriješiti predsjednika ili članove Upravnog vijeća i prije isteka 
mandata, osim predstavnika zaposlenika; 

- Statut, godišnji plan i program rada i razvoja Vatrogasne postrojbe, financijski 
plan i godišnji obračun Vatrogasne postrojbe – također će se donositi uz 
prethodnu suglasnost Gradskog vijeća; 

- zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe imenovati će gradonačelnik Grada 
Čakovca; 

- Javna vatrogasna postrojba izvješća o svom radu podnositi će Gradskom 
vijeću Grada Čakovca. 

            Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca neće moći bez suglasnosti 
Gradskog vijeća Grada Čakovca steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili pokretnu 
imovinu, promijeniti djelatnost ili osnovati drugu pravnu osobu.  
            Gradonačelnik Grada Čakovca morati će dati suglasnost na zakup objekata i 
prostora Javne vatrogasne postrojbe.  
            Stoga, sukladno članku 54. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08), donosim predočeni Zaključak.  

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon, v. r. 

 
 



 
          PRIJEDLOG 
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici, održanoj ________ 2010., 
dalo sljedeću 
 
 
 
 

S U G L A S N O S T 
 

 
I. 

   
 
 na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec koje je 
Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec donijelo na svojoj 4. sjednici 
održanoj  26. ožujka 2010. 
 
 
 

II. 
 
 
 Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/68 
URBROJ:2109/2-02-10-03 
Čakovec, _______  2010. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
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 Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 
Upravno vijeće javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca na svojoj ___ sjednici održanoj 
____________ donijelo je  

IZMJENE I DOPUNE  
STATUTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE  

GRADA ČAKOVCA 
 

Članak 1. 
 

 U članku 3. stavku 1. broj: „0536270“ zamjenjuje se brojem: „2581221“. 
 

Članak 2. 
 

 Članak 24. mijenja se i glasi:  
„Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće. 

 Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Gradsko vijeće Grada 
Čakovca na vrijeme od 4 godine. Predsjednika i 3 člana Upravnog vijeća imenuje Gradsko 
vijeće Grada Čakovca, a jednog člana iz reda zaposlenika Vatrogasne postrojbe. 
 Gradsko vijeće Grada Čakovca može u slučaju potrebe u svako doba razriješiti 
predsjednika ili članove Upravnog vijeća i prije isteka mandata, osim predstavnika 
zaposlenika.“ 

Članak 3. 
 

 U članku 26. : 
a) u točci 1. alineji 1. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima: „Gradskog 

vijeća Grada Čakovca“; 
b) u točci 2. alinejama 2 i 3 riječi: „ gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječima: 

„Gradskog vijeća Grada Čakovca“ prema odgovarajućem padežu; 
 c) u točci 3. riječ: „osnivača“ zamjenjuje se riječima: „Gradskog vijeća Grada 
Čakovca“; 
 d) u točci 5. riječ: „osnivaču“ zamjenjuje se riječima: „ gradonačelniku Grada 
Čakovca“; 
 - u točci 5. briše se alineja 2; 

e) dodaje se nova točka 6. koja glasi:  
„6. predlaže Gradskom vijeću Grada Čakovca:  

- promjenu naziva, sjedišta i djelatnosti Ustanove te statusne promjene;“ 
f) točka 6. mijenja se i glasi: „7. podnosi Gradskom vijeću Grada Čakovca: 

- izvješće o svom radu podnosi najmanje jedanput godišnje 
g) dosadašnje točke „6. i 7.“ postaju točke: „ 7. i 8.“ 
 

Članak 4. 
 

U članku 30. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi: „9. podnosi Izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću Grada Čakovca najmanje jedanput godišnje“ 
 

Članak 5. 
 

 U članku 32. stavku 2. riječ: „osnivač“ zamjenjuje se riječima: „Gradonačelnik Grada 
Čakovca“. 

Članak 6. 
 

U članku 34. stavku 2 riječ: „osnivaču“ zamjenjuje se riječima: „ gradonačelniku Grada 
Čakovca“. 

Članak 7. 
 

U članku 35. stavku 1. riječ: „osnivač“ zamjenjuje se riječima: „Javna vatrogasna 
postrojba“. 
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Članak 8. 
 

U članku 36. stavku 2. nakon riječi: „natječaja“ dodaju se riječi: „gradonačelnik Grada 
Čakovca“. 

Članak 9. 
 

U članku 38. stavku 1. riječ: „ osnivaču“ zamjenjuje se riječima: „gradonačelniku 
Grada Čakovca“. 

Članak 10. 
 

U članku 41. stavku 3. riječ: „ osnivača“ zamjenjuje se riječima: „Gradskog vijeća 
Grada Čakovca“. 

Članak 11. 
 

U članku 42. stavku 2. riječ: „osnivač“ zamjenjuje se riječima: „Gradsko vijeće Grada 
Čakovca“. 

Članak 12. 
 

 Članak 44. mijenja se i glasi:  
„Vatrogasna postrojba ne može bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada   Čakovca: 

- steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu, 
- steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu, 
- promijeniti djelatnost, 
- osnivati drugu pravnu osobu. 

Vatrogasna postrojba ne može bez suglasnosti gradonačelnika Grada Čakovca: 
- dati u zakup objekte i prostore Vatrogasne postrojbe“. 

 
Članak 13. 

 
U članku 47. stavku 2. riječi: „Osnivač Vatrogasne postrojbe“ zamjenjuje se riječima: 

„Grad Čakovec“. 
Članak 14. 

 
U članku 50. stavku 3. riječ: „osnivaču“ zamjenjuje se riječima: „Gradskom vijeću 

Grada Čakovca“. 
Članak 15. 

 
U članku 54. riječ: „poglavarstvu“ zamjenjuje se riječima: „vijeću Grada Čakovca“. 

Članak 16. 
 

U članku 55. stavku 1. riječ: „poglavarstva“ zamjenjuje se riječima: „ vijeća Grada 
Čakovca“. 

Članak 17. 
 

U članku 63. riječ: „poglavarstva“ zamjenjuje se riječju: „ vijeća“. 
 

Članak 18. 
 

 Ostale odredbe Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca ostaju na snazi.  
 
KLASA: 021-05/10-04/68 
URBROJ:2109/02-10-04/02 
Čakovec, _______ 2010. 
 
       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
         Mario Medved 
 
       ______________________________ 



























 


