
 Temeljem članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine RH“ broj 
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 
DARUVAR kojeg zastupa gradonačelnik Damir Lneniček, OPĆINA DEŽANOVAC koju 
zastupa načelnik Josip Stjepanović, OPĆINA ĐULOVAC koju zastupa načelnik Drago 
Hodak, OPĆINA KONČANICA koju zastupa načelnik Zlatko Bakunić i OPĆINA SIRAČ 
koju zastupa načelnik Branimir Miler (u daljnjem tekstu: potpisnici Sporazuma) 

 

sklapaju dana ___ travnja 2020. godine sljedeći  

 

SPORAZUM  
 o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite 

kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između Grada Daruvara i 
Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač  

zbog prostorne povezanosti u jedinstvenu cjelinu 
 

 

I. 

 Potpisnici Sporazuma zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja 
sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa 
(COVID-19).  

 

II.  

 Potpisnici Sporazuma za provedbu poslova i aktivnosti i koordinirano djelovanje 
osnivaju Koordinaciju Stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće Stožere civilne 
zaštite grada i općina na tom području.  

 

III.  

 Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju gradonačelnik i načelnici općina, 
te 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.  

 
 

GRAD DARUVAR  OPĆINA DEŽANOVAC 
Gradonačelnik  Načelnik 

Damir Lneniček  Josip Stjepanović 
 
 
 

  

OPĆINA ĐULOVAC  OPĆINA KONČANICA 
Načelnik  Načelnik 

Drago Hodak  Zlatko Bakunić 
   
 
 

  

OPĆINA SIRAČ   
Načelnik   

Branimir Miler   
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

 U svrhu provedbe Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 
djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između 
Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač zbog prostorne 
povezanosti u jedinstvenu cjelinu (bivša Općina Daruvar), potrebno je donijeti Odluku o 
davanju suglasnosti na navedeni Sporazum, kojom će se ovlastiti izvršna vlast za 
potpisivanje sporazuma. 
 Predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o davanju suglasnosti na navedeni 
Sporazum, radi njegove provedbe. 
 Ovo će biti dopuna dnevnog reda 21. elektronske sjednice Općinskog vijeća 
Općine Končanica, koja će biti održana u vremenu od 22. travnja od 8:00 sati do 23. 
travnja do 12:00 sati 2020. godine. 
 


