
- prijedlog - 
 
 
Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni 
glasnik“ Općine Žminj br. 05/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici 
održanoj dana 16.04.2020. godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera 

civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno i  
Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj 

 
 

I. 
 
Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite, koja objedinjava 
postojeće Stožere civilne zaštite slijedećih gradova i općina: Grada Rovinja-
Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj. 
Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka 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. 
 

II. 
 
Grad 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). 
 

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

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. 
 

V. 
 
Ovom Odlukom potvrđuje se Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i 
aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno i Općina 
Bale-Valle, Kanfanar i Žminj, Klasa: 810-03/20-01/06, Urbroj: 2171/04-01-20-1 



od 06. travnja 2020. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njegov 
sastavni dio. 
 

VI. 
 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Žminj.  
Ova Odluka je na snazi do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava 
civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa 
(COVID-19). 
 
 
 
KLASA: 810-03/20-01/06  
URBROJ: 2171/04-01-20-2 
Žminj,16. travnja 2020. 
 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
      Predsjednik vijeća 

        Sanjin Stanić 
 
 


