
 

 

 

 

 

 

    R E P U B L I K A  H R V A T S KA  

  SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

                   GRAD SISAK 

             GRADONAČELNICA                        

 

KLASA: 810-01/20-01/10 

URBROJ: 2176/05-01/1-20-1 

 

Sisak, 14. travnja 2020. 

 

 

                                                                                     GRADSKO VIJEĆE 

                                                                                         GRADA SISKA 

                                                                                 

 

 

PREDMET: Materijal za sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska 

                       -dostavlja se. 

 

                       Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni 

glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 

11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20 ), dostavljam Gradskom vijeću Grada 

Siska na razmatranje i usvajanje: 

 

1. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju aktivnosti 

civilne zaštite u vezi kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne samouprave 

potpisnica ovog Sporazuma, 

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje, 

3. Prilog: Sporazum o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi 

kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog 

Sporazuma. 

  

 

 

 

                        S poštovanjem, 

 

 

                                                                                     GRADONAČELNICA 

 

 

                                                                                      Kristina Ikić Baniček 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                            PRIJEDLOG 

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20), Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  o 

dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici 

Hrvatskoj,  KLASA: 810-06/20-01/7,  URBROJ:511-01-300-26 od 08. travnja 2020. godine i  

članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 

16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 i 4/20) je na 

_______sjednici održanoj _______________2020. godine, donijelo 

 

 

ODLUKU 

o sklapanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi 

kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog 

Sporazuma 

 

 

Članak 1. 

Grad Sisak će sa Općinom Lekenik, Općinom Martinska Ves i Općinom Sunja sklopiti  

Sporazum o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi kretanja stanovnika s 

područja jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog Sporazuma, a koji je sastavni dio ove 

Odluke.  

 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Siska na potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke. 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 

županije. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 

Sisak,           2020. 

 

GRADSKO VIJEĆE 

GRADA SISKA 

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA 

 

 

                                                                                                   Ivana Cindrić, v.r. 

 

 

 



 

 

PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za donošenje akta je članak 18. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20), Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  o 

dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici 

Hrvatskoj,  KLASA: 810-06/20-01/7,  URBROJ:511-01-300-26 od 08. travnja 2020. godine i 

članak 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 

16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 i 4/20). 

 

 

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA 

Za provedbu akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Grada Siska za 

2020. godinu. 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

Sklapanjem Sporazuma o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi kretanja 

stanovnika s područja jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog Sporazuma, građanima na 

području djelovanja Koordinacije omogućilo bi se slobodno kretanje unutar granica 

obuhvaćenih sporazumom bez izdavanja propusnica te bi se na taj način značajno olakšalo 

svakodnevno kretanje stanovništva i funkcioniranje  poslovanja.  

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke kao u prijedlogu. 

 

 

OBRAZLOŽENJE ZA STUPANJE AKTA DAN NAKON OBJAVE 

Predlaže se stupanje akta na snagu dan nakon objave kako bi se kretanje bez propusnica 

moglo primijeniti što prije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAD SISAK, Rimska 26, Sisak, OIB: 08686015790, zastupan po gradonačelnici Kristini 

Ikić Baniček, OPĆINA LEKENIK, Zagrebačka 44, Lekenik, OIB: 00252572114, zastupana 

po načelniku Ivici Peroviću, OPĆINA MARTINSKA VES, Desna Martinska Ves 67, 

Martinska Ves, OIB: 29047990576, zastupana po načelniku Stjepanu Ivošu, OPĆINA 

SUNJA, Trg kralja Tomislava 3, Sunja, OIB: 42109890167, zastupana po načelniku Grgi 

Dragičeviću, kao jedinice lokalne samouprave, prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu, koje 

pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike – u daljnjem tekstu: Grad i 

Općine, na temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 

118/18 i 31/20) i Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog 

boravka u Republici Hrvatskoj Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-

06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-26 od 08. travnja 2020. godine,  

sklopili su dana  _____ travnja 2020. godine sljedeći 

 

 

S P O R A Z U M 

o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite 

u vezi kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne samouprave 

potpisnica ovog Sporazuma 
 

 

I. 

Grad i Općine zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite, a 

koji se odnose na kretanje stanovnika s područja jedinica lokalne samouprave, potpisnica 

ovoga Sporazuma, kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti uzrokovane virusom 

COVID-19, a ujedno olakšao njihov rad i svakodnevni život. 

 

II. 

Za provedbu poslova i aktivnosti iz točke I. ovog Sporazuma Grad i Općine osnivaju 

Koordinaciju stožera civilne zaštite Grada i Općina. Koordinaciju stožera čine načelnici 

stožera Civilne zaštite Grada i Općina s mogućnošću kooptiranja ili pozivanja i drugih 

sastavnica sustava CZ iz reda operativnih snaga i stručnih službi s područja jedinica lokalne 

samouprave potpisnica Sporazuma.  

 

III. 

Mjere civilne zaštite vezane uz kretanje stanovnika odnose se na građane s područja Grada i 

Općina, koje se odnose na mogućnost slobodnog prelaska iz jedne jedinice lokalne 

samouprave u drugu bez izdavanja propusnica. 

 

IV. 

Stožeri civilne zaštite Grada i Općina nastavit će provoditi mjere u skladu s Odlukom o 

zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske (,,Narodne novine" broj 35/20 i 39/20) na način da stožer 

svake jedinice lokalne samouprave izdaje ePropusnice za građane s područja svoje jedinice 

lokalne samouprave, u slučajevima izlaska iz teritorijalnog područja Grada i Općina, 

potpisnica ovoga Sporazuma. 

 

V. 

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prihvaćanja od strane Ministarstva unutarnjih poslova 

RH i vrijedi do datuma prestanka važenja Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i 

stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 



810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-26 od 23. ožujka 2020. godine ili u slučaju da se 

utvrdi povećanje rizika uslijed povećanog kretanja ljudi unutar područja iz ovog sporazuma. 

 

VI. 

Ovaj Sporazum sačinjen je u pet (5) istovjetnih primjeraka od kojih svaka sporazuma strana 

zadržava po jedan (1) primjerak. 

 

KLASA:                                                                             KLASA: 

URBROJ:                                                                          URBROJ: 

GRAD SISAK                                                                   OPĆINA MARTINSKA VES 

Gradonačelnica                                                                   Načelnik                                                                                                                             
  

 

Kristina Ikić Baniček                                                          Stjepan Ivoš 

 

 

KLASA:                                                                           KLASA: 

URBROJ:                                                                        URBROJ: 

OPĆINA LEKENIK                                                       OPĆINA    SUNJA                                  

Načelnik                                                                    Načelnik             

  

 

Ivica Perović                                                                     Grga Dragičević 

 

 

 


