
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13,  
3/13 – pročišćeni tekst 1/18 i 2/20), a sukladno članku 29., stavku 4. Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2, od 27.02.2020. 
godine, gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 26.06.2020. godine, donio je 

RJEŠENJE
o imenovanju vršiteljice  dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne

postrojbe  Grada Koprivnice

I.

JASMINKA JAKUPEC, dipl. ing. sigurnosti, iz Koprivnice, Miklinovec 19, imenuje se 
za vršiteljicu dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice na vrijeme 
do imenovanja Zapovjednika na temelju javnoga natječaja, a najdulje u trajanju od jedne 
godine. 

II.

Mandat imenovane vršiteljice dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Koprivnice započinje 01.07.2020.godine.

III.

Ovo Rješenje  objaviti će se u „Glasniku Grada Koprivnice“. 
 

KLASA: 214-01/20-01/0012
URBROJ: 2137/01-03-02/2-20-5
Koprivnica, 26.06.2020.

                                                                                    
 GRADONAČELNIK:

 
 Mišel Jakšić, dipl. oec.



OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 29. Statuta javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 012-03-
20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2, od 27.02.2020. godine, gradonačelnik Grada Koprivnice dana 
09.06.2020. godine, donio je Odluku o razrješenju dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Koprivnice kojom je MARIJAN KICIVOJ, dipl. ing., iz Đurđevca, razriješen dužnosti 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, i to s danom 30.06.2020. godine. 

Temeljem članka 29., stavka 4. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, 
KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2, od 27.02.2020. godine, odmah nakon donošenja 
odluke o razrješenju Zapovjednika, gradonačelnik će imenovati vršitelja dužnosti zapovjednika, s 
mandatom do imenovanja Zapovjednika na temelju javnoga natječaja, a najdulje u trajanju od jedne 
godine. 

Gradonačelnik Grada Koprivnice dana 25.06.2020. godine, donio je Odluku o razrješenju 
dužnosti zamjenice zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice kojom je JASMINKA 
JAKUPEC, dipl. ing. sigurnosti, iz Koprivnice, Miklinovec 19, razriješena dužnosti zamjenice  
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, i to s danom 30.06.2020. godine. 

Temeljem članka 29., stavka 4. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, 
KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2, od 27.02.2020. godine, odmah nakon donošenja 
odluke o razrješenju Zapovjednika, gradonačelnik će imenovati vršitelja dužnosti zapovjednika, s 
mandatom do imenovanja Zapovjednika na temelju javnoga natječaja, a najdulje u trajanju od jedne 
godine. 

Ovim Rješenjem JASMINKA JAKUPEC, dipl. ing. sigurnosti, iz Koprivnice, Miklinovec 19, 
imenuje se za vršiteljicu dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice na 
vrijeme do imenovanja Zapovjednika na temelju javnoga natječaja, a najdulje u trajanju od jedne 
godine. Mandat imenovane vršiteljice dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Koprivnice započinje 01.07.2020.godine.

Slijedom navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice donošenje Rješenja o 
imenovanju vršiteljice dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, u svemu 
prema predloženom tekstu.  
 
 

    Nositelj izrade i predlagatelj akta: 
 

    Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 

       PROČELNICA: 
           Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica 


