
Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – 
pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst) i članka 27. Odluke o 
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 16/14)  Skupština Međimurske županije je na ___sjednici 
održanoj ___________2022. godine, donijela 
 

O D L U K U 
O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU GRAĐEVINE (OBJEKT BR.15) NA KORIŠTENJE 

HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA - STANICA ČAKOVEC 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o davanju građevine (objekt br.15) na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi 
spašavanja - Stanica Čakovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/2019) 
članak 1. mijenja se i glasi: 
 

„Međimurska županija, daje na korištenje HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI 
SPAŠAVANJA - STANICA ČAKOVEC, Športska ulica 2, Čakovec, OIB: 
97790424124, (u daljnjem tekstu: HGSS-Stanica Čakovec),  građevinu javne i 
društvene namjene (objekt br.15) u vlasništvu Međimurske županije, tlocrtnih 
dimenzija 24,10 m x 14,65 m, smještene u kompleksu bivše vojarne u Čakovcu, 
izgrađene zk.čest.br. 1134/2/1/1/5 i upisane u zk.ul.br. 2272, k.o. Čakovec (identična 
s dijelom kč.br. 1729/18, k.o. Čakovec; u daljnjem tekstu: Građevina), bez naknade i 
na vrijeme od 30 godina.“ 
 

Članak 2. 
 

Ovlašćuje se župan Međimurske županije da s HGSS Stanicom Čakovec sklopi 
dodatak ugovoru o korištenju građevine u skladu s uvjetima iz ove Odluke. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
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Obrazloženje 

uz Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju građevine (objekt br.15) na 
korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica Čakovec 

 
 

Županijska skupština je na svojoj 12. sjednici održanoj dana 28.ožujka 
2019.godine usvojila Odluku o davanju građevine (objekt br.15) na korištenje 
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica Čakovec („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 3/2019) bez naknade i na rok od 15 godine. 

 
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA ČAKOVEC 

podnijela je Međimurskoj županiji dana 30.3.2022.godine “Zamolbu za produljenje 
roka korištenja nekretnine” u kojoj se u bitnome navodi da je minimalni potreban rok 
za korištenje građevine 30 godina, kako bi stekli uvjete za javljanje na natječaje 
putem kojih će osigurati financijska sredstva za završetak investicije I stavljanja 
građevine u funkciju. 

 
Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja HGSS obavlja 

djelatnost koja je od interesa za Republiku Hrvatsku. Obavlja 24 temeljne djelatnosti i 
provodi 11 javnih ovlasti za koje se temeljem Zakona trebaju osigurati sredstva u 
proračunima JLRS. Na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave osnivaju se stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju 
zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Sredstva za financiranje redovite 
djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja osiguravaju se u proračunu 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
Županijska skupština usvojila je Program javnih potreba za obavljanje redovite 

djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec za 2022.godinu 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 21/2021) kojim je utvrđen zajednički 
interes i kojim su osigurana financijska sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna (od 
čega 100.000,00 kuna za uređenje prostora stanice HGSS). 
 

Temeljem članka 27. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/14) 
Međimurska županija može dati nekretnine na korištenje i drugim tijelima korisnicima 
županijskog Proračuna na njihov obrazloženi zahtjev, o čemu sklapa ugovor o 
korištenju. 

 
Slijedom navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini donošenje ove Odluke.  

 
Čakovec, travanj 2022.  
 

 
 

Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove 
 

 
 






