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   PRIJEDLOG 
 Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, 
kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (NN RH 
147/21), Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te 
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za 2022. godinu (NN RH 147/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. 
gl. Grada Čakovca 1/21), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj _______ sjednici održanoj 
___________ 2022., donosi sljedeću 
 

Odluku o  kriterijima za financiranje redovite djelatnosti 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. godini 

 
I. 
 

Prema točkama II. i III. Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 
mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (NN RH 147/21 – u 
daljnjem tekstu: Odluke Vlade RH), osnivači i suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Čakovec (u 
daljnjem tekstu: JVP Čakovec) u svojim proračunima osiguravaju sredstva koja se odnose na rashode 
za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.  
 

1. Rashodi za zaposlene u JVP Čakovec su:  
- Plaće, 
- Ostali rashodi za zaposlene, 
- Doprinosi na plaće. 

2. Materijalni rashodi za JVP Čakovec su: 
- Naknade troškova zaposlenima, 
- Rashodi za materijal i energiju, 
- Rashodi za usluge  
- Ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja. 

3. Financijski rashodi za JVP Čakovec su: 
- Ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne 

kamate.  
 

Minimalni financijski standard za 2022. godinu za JVP Čakovec određen je iznosima 
navedenima u točci V. Odluke Vlade RH, a prikazan je u tablici sukladno s udjelom suosnivača.  

OSNIVAČI I  
SUOSNIVAČI  

JVP-a ČAKOVEC 
UDIO ZA  

SUOSNIVAČE 
POSTOTAK 

 UDJELA 
U K U P N O 
(u kunama) 

  (A+B) / 
UKUPNO   A + B 

Grad Čakovec  0,5664 56,64 2.867.025 
Općina Belica  0,0228 2,28 115.410 
Općina Dekanovec  0,0097 0,97 49.100 
Općina Domašinec  0,0120 1,20 60.742 
Općina Gornji Mihaljevec  0,0098 0,98 49.606 
Općina Mala Subotica  0,0322 3,22 162.991 
Općina Nedelišće  0,1308 13,08 662.088 
Općina Orehovica  0,0091 0,91 46.063 
Općina Podturen  0,0396 3,96 200.449 
Općina Pribislavec 0,0236 2,36 119.459 
Općina Selnica  0,0143 1,43 72.384 
Općina Strahoninec  0,0310 3,10 156.917 
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Općina Sveti Juraj na 
Bregu  0,0394 3,94 199.436 
Općina Šenkovec  0,0465 4,65 235.375 
Općina Vratišinec  0,0128 1,28 64.792 
        

U K U P N O  U 2022. 1,0000 100,00 5.061.837 
 

II. 
 

Nositelj praćenja, realizacije i izvješćivanja u vezi s Odlukom o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. godini je Upravni odjel za 
financiranje Grada Čakovca.  

III 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 

Čakovca.  
 
KLASA: 024-04/22-01/1 
URBROJ: 2109-2-02-22-06 
Čakovec, _________ 2022. 
                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                     Darko Zver, mag. cin., v.r. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Gradsko vijeće Grada Čakovca dužno je, na osnovi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o 
načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (NN 
147/2021), a u skladu s kriterijima i mjerilima propisanima Odlukom Vlade RH o minimalnim 
financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 
2022. godini (NN 147/2021 – u daljnjem tekstu Odluke Vlade RH)), donijeti Odluku o kriterijima za 
financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. godini.  
 Kriteriji i mjerila za utvrđivanje minimalnih financijskih standarda kao temelja za planiranje 
pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih 
postrojbi u 2022. godini navedeni su u točci V. Odluke Vlade RH, a obuhvaćaju temeljna sredstva, 
klasifikaciju postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, broj stanovnika na površini 
osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta, površinu osnivača i 
suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta, dosadašnji prosjek financiranja 
te ostale rizike i dopunske aktivnosti po zapovijedima. 

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su, u skladu s točkom X. Odluke 
Vlade RH, u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija 
za javne vatrogasne postrojbe te su ta sredstva dužni koristiti prema utvrđenoj namjeni, što je 
navedeno u točki  VIII. Odluke Vlade RH.  

Nositelj praćenja, realizacije i izvješćivanja u vezi s Odlukom o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. godini je Upravni odjel za 
financiranje Grada Čakovca.  

Donošenjem ove Odluke prestala bi važiti Odluka o kriterijima za financiranje redovite 
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2021. godini (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21.). 
            Predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje predočene Odluke.   
 

GRADONAČELNICA 
     Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec. v.r. 
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