Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci i
upute za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020.
godine u svezi sa održavanjem sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, izjašnjavanjem putem e-maila, sazivam 27. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA
Koja će se odvijati od

petka, 17. travnja 2020. godine.
Sjednica će se održati izjašnjavanjem putem e-maila
Prijedlog d n e v n o g

r e d a:

1. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera
civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega,
Općine Vrsar-Orsera, Općine Funtana- Fontane, Općine Sv. Lovreč, Općine Višnjan,
Općine Kaštelir-Labinci- Castelliere-S.Domenica i Općine Vižinada-Visinada,
Radi žurnosti molimo da sva pitanja u vezi sa točkom dnevnog reda dostavite putem emaila te da glasanje izvršite do 15.00 sati današnjeg dana 17. travnja 2020. godine.

KLASA:
011-01/20-01/27
URBROJ: 2167/06-01-20-01
Kaštelir - Castelliere, 17. travanj 2020. godine.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELLIERE-S.DOMENICA
Rozana Petrović v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI
CASTELLIERE-S.DOMENICA
Općinski načelnik
Klasa:
810-01/20-01/10
Ur. Broj: 2167/06-03-20-02
Kaštelir- Castelliere, 17. travanj 2020.
Temeljem članka 45. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica
(Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13) i Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), Općinski načelnik donosi slijedeći
ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke
Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo i Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Vrsar-Orsera, Općine Funtana- Fontane,
Općine Sv. Lovreč, Općine Višnjan, Općine Kaštelir-Labinci- CastelliereS.Domenica i Općine Vižinada-Visinada, te se dostavlja Općinskom vijeću
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na razmatranje i donošenje u
priloženom tekstu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Enio Jugovac

Prilog:
- Prijedlog Odluke
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Obrazloženje
Pravna osnova:
Pravna osnova za donošenje predložene Odluke su: Zakon o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i Statut Općine Kaštelir-LabinciCastelliere-S.Domenica (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13).
Člankom 18. stavkom 4. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da na temelju
odluke predstavničkih tijela o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog
tijela, odjela, službe ili drugog načina zajedničkog organiziranja poslova civilne zaštite
izvršna tijela jedinica lokalne samouprave sklapaju sporazum. Člankom
32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (Službene novine Općine
Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13) definirano je da Općinsko vijeće donosi odluke i druge
opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga.
Postojeće stanje:
Stožeri civilne zaštite gradova i općina nadležni su za provedbu raznih mjera u svrhu
sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, između ostaloga i za izdavanje propusnica
temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici
Hrvatskoj, koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Provedba ove ali i
drugih mjera ponekad je otežana radi teritorijalne rascjepkanosti. Jedinice lokalne
samouprave na području Poreštine 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.
Pitanja koja se uređuju Odlukom:
Odlukom se određuje osnivanje, ustrojstvo i djelokrug zajedničkog organiziranja
poslova civilne zaštite na području Poreštine odnosno nekadašnje Općine Poreč.
Cilj donošenja Odluke:
Cilj donošenja Odluke je zajednička provedba poslova i aktivnosti te koordinirano
djelovanje Stožera civilne zaštite na području Poreštine.
Sredstva za ostvarenje Odluke:
Posebna sredstva za ostvarenje predmetne Odluke nisu potrebna.
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Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-CastelliereS.Domenica (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine
Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine
donijelo je
(PRIJEDLOG)
ODLUKU
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na
području Grada Poreča-Parenzo i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Vrsar-Orsera,
Općine Funtana-Fontane, Općine Sv. Lovreč, Općine Višnjan, Općine Kaštelir-LabinciCastelliere-S.Domenica i Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće
Stožere civilne zaštite sljedećih gradova i općina: Grad Poreč-Parenzo, Općina Tar-VabrigaTorre-Abrega, Općina Vrsar-Orsera, Općina Funtana-Fontane, Općina Sv. Lovreč, Općina
Višnjan, Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica i Općina Vižinada-Visinada
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.
Grad i Općine iz članka 1. 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 Poreč-Parenzo i Općina Tar-VabrigaTorre-Abrega, Vrsar-Orsera, Funtana-Fontane, Sv. Lovreč, Višnjan, Kaštelir-LabinciCastelliere-S.Domenica i Vižinada-Visinada, Klasa: 810- 01/20-01/10 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
Kaštelir-Labinci“, a ostaje na snazi do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne
zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19).
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozana Petrović

3

