
Na temelju 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 26., stavku 2., podstavku 1. Zakona o vatrogastvu 
(„Narodne novine“ broj 125/19.) i članku 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 

RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

I.

MARIJAN KICIVOJ, dipl. ing., iz Đurđevca, Kralja Tomislava 114, razrješava se dužnosti 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, i to zaključno sa danom 30. lipnja 2020. 
godine, a u svemu prema prijedlogu Odluke o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Koprivnice, KLASA: 003-06-20-01/4, URBROJ: 2137-98-20-2, od 27.05.2020. godine. 

II.

Ovo Rješenje  upućuje se Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, na daljnje 
postupanje. 
 
KLASA: 214-01/20-01/0012
URBROJ: 2137/01-03-02/2-20-3
Koprivnica, 09.06.2020.

                                                                                    
GRADONAČELNIK:

 
 Mišel Jakšić, dipl. oec.



OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 26., stavku 2., podstavku 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 
125/19.), te članku 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 012-03-20-
01/1, URBROJ: 2137-98-20-2, od 27.02.2020. godine, razrješenje zapovjednika prije isteka mandata 
moguće je ako:

– sam zatraži razrješenje,
– trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost,
– je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), 
kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava 
XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana 
Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 
118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće 
sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), 
a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 
77/11. i 143/12.),
– povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti,
– svojim nesavjesnim radom prouzroči Vatrogasnoj zajednici grada, područja odnosno općine 
veću štetu ili veće smetnje u radu.

Marijan Kicivoj, dipl. ing., iz Đurđevca, Kralja Tomislava 114, zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Koprivnice, sa danom 26. svibnja 2020. godine, podnio je zahtjev za razrješenje 
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, i to zaključno sa danom 30. 
lipnja 2020. godine. 

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, na 2. sjednici održanoj 29. 
svibnja 2020. godine, donijelo je Prijedlog Odluke o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 003-06-20-01/4, URBROJ: 2137-98-20-2, sukladno odredbama 
članaka 18. i 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 012-03-20-01/1, 
URBROJ: 2137-98-20-2, od 27.02.2020. godine. 

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 donosi 
odluku o razrješenju dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. 

Slijedom navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice donošenje Rješenja o 
razrješenju 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 


