
Na temelju članka 32., stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.), 
članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, od 27.02.2020. godine, 
gradonačelnik Grada Koprivnice, dana  05.03.2020. godine, donio je

RJEŠENJE
o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe

Grada Koprivnice  ispred osnivača

I.

U Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice imenuje se za  
člana, ispred osnivača Zdravko Punčikar, iz Koprivnice. 

II.

Član Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice iz točke I. 
ovog Rješenja, imenuje se na vrijeme od pet godina, a mandat mu teče od dana konstituiranja 
Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. 

III.

Ovo Rješenje objavit će se u “Glasniku Grada Koprivnice”.

KLASA: 214-01/20-01/0003
URBROJ: 2137/01-03-02/2-20-6
Koprivnica, 05.03.2020.

                                                                                                           GRADONAČELNIK:
                                                                                                          

 Mišel Jakšić, dipl. oec.



OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 32., stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.), 
Vatrogasno vijeće javnih vatrogasnih postrojbi koje imaju sjedište u županijskim sjedištima odnosno 
najveća postrojba u jedinici područne (regionalne) samouprave broji pet članova, a čine ga 
predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik 
vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi 
s jednakim pravom glasa. 

Temeljem članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, od 27.02.2020. 
godine utvrđeno je da Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće koje ima predsjednika i 
četiri člana, da Vatrogasno vijeće broji pet članova, a čine ga predstavnik Hrvatske vatrogasne 
zajednice, predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik vatrogasne zajednice grada, 
predstavnik radnika i predstavnik Osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Ujedno je utvrđeno da se 
članovi Vatrogasnog vijeća imenuju na vrijeme od pet godina, a da im mandat teče od dana 
konstituiranja Vatrogasnog vijeća. 

U Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice imenuje se za člana, 
ispred osnivača Zdravko Punčikar, dipl.oec., iz Koprivnice i to na vrijeme od pet godina, a mandat mu 
teče od dana konstituiranja Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.

Slijedom svega naprijed navedenoga, predlaže se Gradonačelniku grada Koprivnice Mišelu 
Jakšiću, dipl. oec. donošenje Rješenja o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Koprivnice  ispred osnivača.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za društvene djelatnosti

  PROČELNICA:
   Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica


