
 
Na temelju čl. 3., 8. Zakona o vatrogastvu („N.N“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 9/04. – 

pročišćeni tekst, 174/04., 38/09., 80/10.) i članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada 
Krapine“ 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine je na svojoj 15. sjednici održanoj 30.9.2011. godine, 
donijelo 
 

 
 

ODLUKU 
o prijenosu prava i obveza ustanove  

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 
 
 
 

Članak 1. 
  

Grad Krapina je osnivač ustanove "Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine“, Krapina, dr. 
Franje Tuñmana bb,  temeljem Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 20. 
prosinca 1999. godine. 
  

Članak 2. 
 

Grad Krapina 40% svojih osnivačkih prava koja ima nad ustanovom Javna vatrogasna 
postrojba Grada Krapine, prenosi na one jedinice lokalne samouprave čija predstavnička tijela donesu 
odluku o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Krapine nad ustanovom Javna vatrogasna 
postrojba Grada Krapine. 
 

Članak 3. 
 

Grad Krapina zadržava 60 % svojih osnivačkih prava i obveza, a 40 % osnivačkih prava i 
obveza prenosi na druge stjecatelje iz čl. 2. ove odluke prema razmjerima koji su utemeljeni na broju 
stanovnika i površini sa slijedećim jedinicama lokalne samouprave: 

- Općina ðurmanec,  
- Općina Hum na Sutli,   
- Općina Jesenje,   
- Općina Lobor, 
- Općina Mihovljan,   
- Općina Novi Golubovec, 
- Općina Petrovsko,   
- Općina Radoboj. 

 
Članak 4. 

 
Radi provoñenja navedenog prijenosa dijela osnivačkih prava i ureñenja meñusobnih prava i 

obveza Grad Krapina sklopit će se s jedinicama lokalne samouprave iz čl. 3. ove odluke Ugovor o 
prijenosu prava i obveza ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine. 
   

Članak 5. 
 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krapine za poduzimanje svih potrebnih radnji i aktivnosti 
za donošenje i potpisivanja svih potrebnih akata radi provedbe ove odluke te potpisivanje Ugovora o 
prijenosu prava i obveza ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine. 
 
 
 



 
 

Članak 6. 
 

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Krapine“. 
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