
Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18 i 31/20) i  članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine“ Općine 

Barban 22/13, 12/18)), Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 27. sjednici održanoj 

dana 15. travnja 2020. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pula-Pola, Grada Vodnjan-Dignano i Općine Ližnjan-

Lisignano, Općine Medulin, Općine Svetvinčenat, Općine Fažana, 

Općine Marčana i Općine Barban 

 

 

Članak 1. 

 

Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće 

Stožere civilne zaštite slijedećih gradova i općina: Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-

Dignano i Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Medulin, Općina Svetvinčenat, Općina 

Fažana, Općina Marčana i Općina Barban. 

 

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. 

 

Članak 2. 

 

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). 

 

Članak 3. 

 

Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika 

postojećih Stožera civilne zaštite. 

 

Članak 4. 

 

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. 

 

Članak 5. 

 

Ovom Odlukom potvrđuje se Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite na području Grada Pula-Pola, Grada Vodnjan-Dignano i Općine 

Ližnjan-Lisignano, Općine Medulin, Općine Svetvinčenat, Općine Fažana, Općine 

Marčana i Općine Barban, Klasa: 022-05/20-01/73 od 06. travnja 2020. godine, koji se 

nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 



Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama“Općine 

Barban. 

 

Ova Odluka je na snazi do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite 

u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

 

 

 

KLASA:810-01/20-01/06  

URBROJ:2168/06-01-20-67 

Barban, 15.travnja 2020.godine.  

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Zamjenik predjsednika Općinskog vijeća 

Vedran Rojnić 

 

 

 

 


