
 

                                       
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 810-01/20-01/5 
URBROJ: 2186/026-01-20-1 
Varaždinske Toplice,   2020.  
 

Na temelju odredaba članka 35. stavka 1. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 18. stavka 4. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18., 31/20.), članka 31. st. 1. toč. 1. 
Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 
38/13., 4/18., 42/18., 46/19. i 12/20.) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 4/18. i 83/19.), 
Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj dana   2020. donosi  

 
O D L U K U 

o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području gradova Novi 
Marof i Varaždinske Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko  

 
 

Članak 1.  
 

 Gradovi Varaždinske Toplice i Novi Marof te općine Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica 
i Visoko zajednički će organizirati obavljanje poslova civilne zaštite na području svoje 
teritorijalne nadležnosti, i to tako da će koordinirati poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne 
zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19).  
 

Članak 2.  
 

 U svrhu zajedničkog organiziranja obavljanja poslova civilne zaštite na području svojih 
teritorijalnih nadležnosti te koordiniranog djelovanja sustava civilne zaštite, jedinice lokalne 
samouprave iz članka 1. osnivaju Koordinaciju stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće 
stožere civilne zaštite gradova i općina na tom području djelovanja.  
 
 Koordinaciju stožera civilne zaštite iz prethodnog stavka čine načelnici postojećih 
stožera civilne zaštite na području djelovanja, a predsjednik Koordinacije jest načelnik Stožera 
civilne zaštite Grada Novog Marofa. 

 
Članak 3.  

 
Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije 

stožera civilne zaštite odnose se jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog 
kretanja unutar granica područja Koordinacije, bez obveze izdavanja propusnica. 

 



  
Propusnice za putovanja izvan granica područja Koordinacije izdaje svaki grad i 

općina za sebe, odnosno njezin stožer civilne zaštite, sukladno odlukama i uputama Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta i stalnog boravišta osoba za koje 
se propusnica izdaje. 

 
Članak 4.  

 
 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica na potpisivanje Sporazuma o 
zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području gradova Novi Marof i 
Varaždinske Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Visoko i Breznica, a koji Sporazum čini 
prilog ove Odluke. 
 

Članak 5.  
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu 
stupa prvi dan po danu objave. 

 
    

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

       Franjo Prstec  


