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Gradonačelnik je 16. travnja 2020. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 
Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i 
Općine Viškovo, u predloženom tekstu. 

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića i Marijana Vundaća 
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić 
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 Gradsko vijeće Grada Rijeke 
 n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) podnosim Gradskom vijeću Grada 

Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i 

djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, 

Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo. 

 

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel i mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 

 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
 



Grad Rijeka, Trpimirova 2/IV, 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                                     www.rijeka.hr
Tel. ++38551209470, Fax. 209480                                                                                                                                      E-mail: mladen.vukelic@rijeka.hr

                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
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Rijeka, 16.04.2020.

Predmet:  Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije
   Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine    

     Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

U proteklom razdoblju, u periodu u kojem su uvedene mjere civilne zaštite na području 
Republike Hrvatske radi provođenja protuepidemijskih mjera i aktivnosti protiv koronavirusa 
(COVID-19), a koje se odnose na mogućnost kretanja građana, posebno se naglašavao problem 
izdavanja propusnica za građane s prebivalištem na području grada Rijeke koji zbog vitalnih 
obiteljskih razloga moraju povremeno odlaziti u susjedne jedinice lokalne samouprave koje su 
prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i pripadaju istom geografskom području, a u konačnici i 
dijele zajedničke rizike.

U cilju rješavanja navedenog problema, jedinice lokalne samouprave obratile su se Stožeru 
civilne zaštite Republike Hrvatske i predlagale sporazume kojima bi se značajno olakšalo kretanje 
građana između susjednih gradova i općina na njihovom području.

Sukladno tome, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju ujednačavanja postupanja, 
donio je dana 11. travnja 2020. godine Uputu o načinu dostave i primjeni sporazuma koje zaključe 
jedinice lokalne samouprave radi zajedničkog obavljanja poslova civilne zaštite. Predmetnom 
Uputom posebno se skrenula pozornost na činjenicu da bi takve sporazume mogle zaključiti samo 
jedinice lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju 
istom geografskom području te dijele zajedničke rizike.

Odredbom članka 18. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/2015, 118/2018 i 31/2020) određeno je da dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su 
prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele 
zajedničke rizike (na otoku i sl.) mogu zajednički organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz 
svoga samoupravnog djelokruga sukladno odredbama Zakona. U tom smislu, predstavnička tijela 
moraju donijeti opći akt (Odluku) o načinu zajedničkog organiziranja poslova civilne zaštite na 
temelju kojeg izvršna tijela jedinica lokalne samouprave mogu sklopiti odgovarajuće sporazume.

Sukladno Uputi Stožera, takav sporazum koji potpisuju izvršna tijela jedinica lokalne 
samouprave (gradonačelnici i načelnici), dostavlja se županijskim stožerima civilne zaštite koji ga 
prosljeđuju Ravnateljstvu civilne zaštite Republike Hrvatske na daljnje postupanje. 

Županijski stožer dužan je prikupiti sve zaključene sporazume s područja svoje nadležnosti 
i zajedno s procjenom epidemiološke situacije dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite. To znači da 
prethodno Županijski stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije mora procijeniti dopušta li 
trenutna epidemiološka situacija na području županije, kretanje sukladno potpisanim sporazumima.

Ravnateljstvo civilne zaštite će tako dostavljeni sporazum i procjenu epidemiološke situacije 
dostaviti Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske koji će ga razmotriti i nakon toga odlučuje o 
dostavi Ravnateljstvu policije.

S obzirom na gore navedeno, predlaže se donošenje odluke o osnivanju, ustrojstvu i 
djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine 
Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo, koji su prostorno povezani u jedinstvenu 
cjelinu i koji pripadaju istom geografskom području.

U prvome redu zadaća navedenih Stožera gradova i općina bila bi koordiniranje poslova i 
aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv 
koronavirusa (COVID 19) te donošenje mjera koje bi u prvome redu uključile mogućnost slobodnog 
kretanja stanovnika unutar granica područja Koordinacije, bez izdavanja propusnica. Na taj način 
bi se, osim što bi se značajno olakšalo kretanje stanovnika, olakšao i rad svakog pojedinog 
Stožera civilne zaštite s obzirom da bi se značajno smanjio broj zahtjeva za izdavanje propusnica.

Odlukom se predviđa da Koordinaciju Stožera civilne zaštite čine gradonačelnici i načelnici 
gradova i općina potpisnika Sporazuma te načelnici postojećih Stožera civilne zaštite.



S tim u vezi, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći 

Z a k lj u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 
Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i 
Općine Viškovo, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje.



Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine“ broj 
82/15, 118/18 i 31/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 –
pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______________________2020. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine 
Klana i Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava 
postojeće Stožere civilne zaštite sljedećih gradova i općina na području Primorsko-goranske 
županije: Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine 
Viškovo.

Gradovi i općine iz stavka 1. ovoga članka prostorno su 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 kordiniranja 
djelovanja.

Članak 2.

Gradovi 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 (u daljnjem tekstu: Koordinacija), čine gradonačelnici i 
načelnici gradova i općina iz članka 1. ove Odluke te načelnici postojećih Stožera civilne zaštite.

Članak 4.

Mjere civilne zaštite koje se odnose na stanovnike na području djelovanja Koordinacije 
odnose se jedinstveno na sve stanovnike, uključivši mogućnost slobodnog kretanja unutar granica 
područja Koordinacije, bez izdavanja propusnica.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će poseban sporazum o 
koordiniranju aktivnosti i provedbi mjera iz ove Odluke. 

Članak 6.

Ova Odluka ostaje na snazi do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne 
zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID 19).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada 
Rijeke“.
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