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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst,
137/15 - ispr., 123/17 98/19) i članka 18. Zakona o
sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15,
118/18 i 31/20) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 21/18), Općinsko
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj
16. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o zajedničkom organiziranju poslova civilne
zaštite - zajedničko koordiniranje poslova i
aktivnosti djelovanja civilne zaštite
Članak 1.
S ciljem ujednačene primjene Odluke Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici
Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 35/20 i 39/20) i
Upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u
odnosu na potpisivanje i dostavljanje sporazuma o
zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite, dana
11. travnja 2020. godine, Općina Hrvatska Dubica, s
Gradom Hrvatska Kostajnica, Općinom Donji Kukuruzari i Općinom Majur (u nastavku: Jedinice lokalne
samouprave), zajednički će organizirati i koordinirati

poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite
u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv
koronavirusa (COVID - 19).
Članak 2.
Jedinice lokalne samouprave osnovat će Koordinaciju stožera civilne zaštite koja će objediniti postojeće
stožere civilne zaštite Jedinica lokalne samouprave
na području njihova djelovanja.
Koordinaciju, iz stavka 1. ovoga članka, čine načelnici
i zamjenici načelnika postojećih stožera civilne zaštite
na području djelovanja Jedinice lokalne samouprave.
Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane
na području djelovanja Koordinacije, iz stavka 1.
ovoga članka, odnose se jedinstveno na sve građane
s područja Jedinica lokalne samouprave, uključivši i
mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja
Koordinacije, bez izdavanja propusnica.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinska načelnica Općine Hrvatska
Dubica da, na temelju ove Odluke, potpiše Sporazum
o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite zajedničko koordiniranje poslova i aktivnosti djelovanja
civilne zaštite.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari,
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač:
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail:
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

