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III.

OPĆINSKO VIJEĆE

Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju
načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera
civilne zaštite.

7.
IV.
Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15,
118/18 i 31/20) i članka 19. Statuta Općine Kršan
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18),
Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana
17. travnja 2020. godine, donosi

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane
na području djelovanja Koordinacije odnose se
jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost
slobodnog
kretanja,
unutar
granica
područja
Koordinacije, bez izdavanja propusnica.
V.

ODLUKU
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke
Koordinacije Stožera civilne zaštite na
području Grada Labina i Općine Raša, Općine Sveta
Nedelja, Općine Kršan i Općine Pićan
I.
Osniva se zajednička Koordinacija Stožera
civilne zaštite, koja objedinjava postojeće Stožere
civilne zaštite grada i općina: Grada Labina i Općine
Raša, Općine Sveta Nedelja, Općine Kršan i Općine
Pićan
Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ove
točke su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i
pripadaju istom geografskom području te dijele
zajedničke rizike pa je osnivanje zajedničke
Koordinacije Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe
poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja.

Ovom Odlukom potvrđuje se Sporazum o
zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti
djelovanja civilne zaštite na području Grada Labina i
Općine Raša, Općine Sveta Nedelja, Općine Kršan i
Općine Pićan, Klasa: 810-01/20-01/3 od 06. travnja
2020. godine (koji je u Općini Kršan zaveden pod
klasom: 500-01/20-01/3), a koji se nalazi u prilogu ove
Odluke i čini njen sastavni dio.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“.
Ova Odluka je na snazi do prestanka poslova i
aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u
protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv
koronavirusa (COVID-19).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

II.
Gradovi i Općine iz točke I. ove Odluke
zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja
sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i
aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19).

KLASA: 021-05/20-01/2
URBROJ: 2144/04-05-20-2
Kršan, 17. travnja 2020.
Predsjednik vijeća
Zdravko Vidak, v.r.
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Temeljem članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20), jedinice
lokalne samouprave prostorno povezane u jedinstvenu
cjelinu koje pripadaju istom geografskom području te
dijele zajedničke rizike, GRAD LABIN, zastupan po
gradonačelniku Valteru Glavičiću, OPĆINA RAŠA,
zastupana po načelnici Gloriji Paliska, OPĆINA SVETA
NEDELJA, zastupana po načelniku Gianvladu Klariću,
OPĆINA KRŠAN, zastupana po načelniku Valdiju
Runko i OPĆINA PIĆAN, zastupana po načelniku Ivanu
Frankoviću (u daljnjem tekstu Gradovi i Općine)

GRAD LABIN
Gradonačelnik
Valter Glavičić
OPĆINA RAŠA
Načelnica
Valter Glavičić
Gloria Paliska
OPĆINA SVETA NEDELJA
Načelnik
Gianvlado Klarić

sklapaju dana 06. travnja 2020. godine slijedeći

SPORAZUM
o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti
djelovanja civilne zaštite na području grada Labina i
općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan

I.
Potpisnici Sporazuma Grad i Općine, zajednički
koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava
civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i
aktivnostima protiv koronavirusa (COVID – 19).
II.
Grad i Općine, za provedbu poslova i aktivnosti, i
koordinirano djelovanje, osnivaju Koordinaciju Stožera
civilne zaštite, koja objedinjava postojeće Stožere
civilne zaštite gradova i općina na tom području
djelovanja.
III.
Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju
načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera
civilne zaštite na području djelovanja.
IV.
Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na
području djelovanja Koordinacije odnose se jedinstveno
na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog
kretanja, unutar granica područja Koordinacije, bez
izdavanja propusnica.

KLASA: 810-01/20-01/3
URBROJ:2144/01-01-20-1

OPĆINA KRŠAN
Načelnik
Valdi Runko
OPĆINA PIĆAN
Načelnik
Ivan Franković
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