
    
           Temeljem  Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano 
financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. (NN Rh 19/10), 
Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) sa mouprave za 
2010. (NN RH 19/10) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 
09/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca Grada Čakovca je na svojoj  7. sjednici 
održanoj 27. svibnja 2010., donijelo sljedeću  
 

ODLUKU 
kriterijima za financiranje redovite djelatnosti 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca u 2010.  
 

Članak 1.  
 

Prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano 
financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini (NN br. 
19/10) i prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći 
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave za 2010. godinu (NN br. 19/10), u proračunu Grada Čakovca osiguravaju 
se sredstva: 

1. Za rashode za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Čakovca (u 
daljnjem tekstu JVP), 

2. Za materijalne i financijske rashode za JVP -   
- Materijalni rashodi za JVP su: naknade troškova zaposlenima, rashodi za 

materijal i energiju, rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, 
promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstveni 
pregledi) 

- Financijski rashodi za JVP su: ostali financijski rashodi (bankarske usluge i 
usluge platnog prometa, zatezne kamate) 

  
Članak 2. 

 
 Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano 

financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. (NN RH 19/10) i 
Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. (NN RH 19/10) 
određeni su iznosi za svaki JVP.  
 

OSNIVAČ 
JAVNA 

VATROGASNA 
POSTROJBA 

RASHODI ZA 
ZAPOSLENE 
(u kunama) 

MATERIJALNI 
I 

FINANCIJSKI 
RASHODI 
(u kunama) 

UKUPNO 
(u kunama) 

Grad 
Čakovec 

Javna 
vatrogasna 
postrojba 

Grada 
Čakovca 

4.664.781 851.753 5.516.534 

 
 
 
 
 



 
Članak 3. 

 
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Čakovca sredstva iz navedene tablice 

doznačivat će se mjesečno u jednakim iznosima (dvanaestinama, 1/12). 
Nositelj praćenja, realizacije i izvješćivanja je Upravni odjel za financiranje 

Grada Čakovca. 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/10-01/118 
URBROJ: 2109/2-01-10-06 
Čakovec, 27. svibanj 2010. 
 
 

          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
       Gordan Vrbanec, ing. el. 

 


