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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanu poslova civilne zaštite i mogućnosti
napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/20-01/13
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci, 15. travnja 2020. godine
Na temelju članka 18. stavka 1, 3. i 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15., 118/18., 31/20.) i članka 30. Statuta Općine Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci broj
01/18, 02/20) Općinsko vijeće Općine Feričanci na telefonskoj 26. sjednici od 15. travnja 2020. godine,
donijelo je
ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanu poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja
mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se zajednička organizacija poslova civilne zaštite na području
administrativnih jedinica Grada Našica te Općina Koška, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci i
Podgorač.
Zajedničkom organizacijom poslova civilne zaštite u smislu izdavanja E-propusnica, omogućit će se
osobama koje imaju prebivalište i stalni boravak na područjima iz stavka 1. ovog članka, kretanje bez izdane
E-propusnice na administrativnim područjima sporazumnih strana.
Članak 2.
Sukladno članku 1. ove Odluke utvrđen je tekst prijedloga Sporazuma o zajedničkom obavljanju
poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice, koji
čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Feričanci da potpiše Sporazum o zajedničkom obavljanju
poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice.
Ova Odluka, sa tekstom Sporazuma iz članka 2. ove Odluke, upućuje se Stožeru civilne zaštite
Osječko-baranjske županije radi dostave na suglasnost Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske.
Sporazum iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu danom davanja suglasnosti Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske.
Članak 4.
Za provođenje ove Odluke zadužuju se Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci i Stožer civilne
zaštite Općine Feričanci.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Feričanci“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.

Obrazloženje
uz Odluku o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanu poslova civilne zaštite i mogućnosti
napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravni temelj sadržan je u članku 18. stavku 1., 3. i 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, br. 82/15., 118/18., 31/20.) kojima je propisano da dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje
su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele
zajedničke rizike mogu zajednički organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog
djelokruga sukladno odredbama tog Zakona. Jedinice lokalne samouprave međusobne odnose u
zajedničkom organiziraju poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga uređuju posebnim
sporazumom u skladu sa zakonom, statutima i drugim općim aktima. Na temelju odluke predstavničkog
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 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“, broj 01/18, 02/20)
propisano je da Općinsko vijeće donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom.
II. SADRŽAJ ODLUKE
Sadržaj Odluke o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta
prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice, daje se u obliku prijedloga Odluke.
III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE
Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne
novine, br. 35/20) propisano je da se za napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka mora izdati Epropusnica kada se radi o vitalnim obiteljskim razlozima poput skrbi o djeci ili starijim osobama, te kupnje
hrane i potrepština. E-propusnice za navedene razloge izdaju nadležni Stožeri civilne zaštite prema mjestu
prebivališta i stalnog boravka.
Grad Našice pokrenuo je inicijativu za zajedničkim obavljanjem poslova civilne zaštite na području
bivše Općine Našice koja obuhvaća Grad Našice te Općine Koška, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci i
Podgorač radi jednostavnijeg i efikasnijeg kretanja osoba i robe na navedenim područjima. Radi se o
općinama i gradu koji su usko geografski povezani, a intencija je da se građani grada i općina mogu
slobodnije kretati bez E-propusnica ukoliko je to epidemiološki prihvatljivo.
Primjenom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
(Narodne novine, br. 35/20) i prilikom izdavanja E-propusnica uočilo se niz nelogičnosti jer su ljudi
egzistencijalno vezani za susjedne općine ili grad. Građani su na taj način ograničeni u svom kretanju i
zadovoljenju osnovnih životnih potreba poput odlaska doktoru, u ljekarnu ili trgovinu, te obavljanja radova
na svojim poljoprivrednim površinama.
Dana 9. travnja 2020. godine gradonačelnik i načelnici potpisali su Sporazum o zajedničkom
obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez Epropusnice te ga dostavili Stožeru civilne zaštite Osječko-baranjske županije kako bi se zatražila suglasnost
Nacionalnog stožera RH.
U međuvremenu, Nacionalni stožer RH 11. travnja 2020. godine donosi Uputu o načinu dostave i
primjeni sporazuma koje zaključe jedinice lokalne samouprave radi zajedničkog obavljanja poslova civilne
zaštite, u kojoj se navodi da se sporazumi sklapaju na temelju odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave, što je dodatno potvrđeno Zaključkom Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije od 13.
travnja 2020. godine, i implicira donošenje odgovarajuće odluke na temelju koje će se ponovno potpisati
sporazum.
Sukladno navedenom, molimo da razmotrite i donesete prijedlog Oduke.
IV. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u proračunu Općine
Feričanci.
Općinski načelnik
Marko Knežević, prof., v.r.

Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice, OIB: 01775928940, koji zastupa gradonačelnik Josip
Miletić, mag.math.,
Općina Koška, Nikole Šubića Zrinskog 1, Koška, OIB: 86904341703, koju zastupa zamjenik načelnika
Miroslav Čukić, prof.,
Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62a, Donja Motičina, OIB: 05744763826, koju zastupa načelnik
Željko Kovačević,
Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, Đurđenovac, OIB: 95424461424, koju zastupa načelnik
Hrvoje Topalović, dipl.iur.,
Općina Feričanci, Trg Matije Gupca 3, Feričanci, OIB: 84530440509, koju zastupa načelnik Marko
Knežević, prof.,
Općina Podgorač, Trg P. Pejačevića 2, Podgorač, OIB: 43160540587, koju zastupa načelnik Goran Đanić,
zaključili su __. travnja 2020. godine

S PO RAZU M
O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA
CIVILNE ZAŠTITE I MOGUĆNOSTI
NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA
I STALNOG BORAVKA BEZ
E-PROPUSNICE
I.
Sporazumne strane sklapaju ovaj Sporazum temeljem članka 18. stavaka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne
zaštite (''Narodne novine'' broj 82/15., 118/18. i 31/20.), a slijedom Odluke o zabrani napuštanja mjesta
prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (''Narodne novine'' broj 35/20., 39/20. i KLASA: 81006/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-26, od 8. travnja 2020. godine), radi zajedničkog obavljanja poslova
civilne zaštite te omogućavanja jednostavnijeg i efikasnijeg kretanja osoba i robe na području
administrativnih jedinica Sporazumnih strana.
II.
Imajući u vidu prostornu i geografsku povezanost, Sporazumne strane suglasne su da se osobe koje imaju
prebivalište i stalni boravak na području Grada Našica te općina Koška, Donja Motičina, Đurđenovac,
Feričanci i Podgorač, mogu kretati bez izdane e-propusnice na administrativnom području Sporazumnih
strana.
III.
Ovaj Sporazum sastavljen je u 7 (sedam) primjeraka, od kojih svaka Sporazumna strana zadržava po 1
(jedan) primjerak, a jedan primjerak bit će dostavljen Stožeru civilne zaštite Osječko-baranjske županije.
IV.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske.
Za Grad Našice
Josip Miletić
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