
 

 

Temeljem članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite, 7 jedinica lokalne samouprave koje 

su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području - 

otoku Krku i dijele zajedničke rizike, GRAD KRK, zastupan po gradonačelniku Dariju 

Vasiliću, OPĆINA OMIŠALJ, zastupana po načelnici Mireli Ahmetović, OPĆINA 

MALINSKA-DUBAŠNICA, zastupana po načelniku Robertu Antonu Kraljiću, OPĆINA 

DOBRINJ, zastupana po načelniku Nevenu Komadini, OPĆINA VRBNIK, zastupana po 

načelniku Draganu Zahiji, OPĆINA PUNAT, zastupana po načelniku Marinku Žicu i 

OPĆINA BAŠKA, zastupana po načelniku Tonija Juraniću (u daljnjem tekstu Gradovi i 

Općine), sklapaju dana 8. travnja 2020. godine slijedeći 

 

S P O R A Z U M 

o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka, odnosno 

na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska – Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, 

Punat i Baška 

 

I. 

Potpisnici sporazuma Gradovi i Općine, zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti 

djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv 

koronavirusa (covid-19). 

II. 

Gradovi i Općine, za provedbu poslova, aktivnosti i koordinirano djelovanje osnovali su 20. 

ožujka 2020. Koordinaciju stožera civilne zaštite otoka Krka. 

III. 

Mjere civilne zaštite jedinstveno se primjenjuju na području svih 7 jedinica lokalne 

samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom 

geografskom području - otoku Krku i dijele zajedničke rizike, pa su se stekli uvjeti za 

primjenu Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog 

boravka u RH, na način da se građani mogu slobodno kretati, bez propusnica, po otoku 

Krku. 

 

KLASA: 900-03/20-01/01 

URBROJ: 2142/01-02/1-20-9 

Krk, 8. travnja 2020. 

 
GRAD KRK, zastupan po gradonačelniku Dariju Vasiliću, v.r. 

OPĆINA OMIŠALJ, zastupana po načelnici Mireli Ahmetović, v.r. 

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, zastupana po načelniku Robertu Antonu Kraljiću, v.r.  

OPĆINA DOBRINJ, zastupana po Nevenu Komadini, v.r. 

OPĆINA VRBNIK, zastupana po načelniku Draganu Zahijiv, v.r. 

OPĆINA PUNAT, zastupana po načelniku Marinku Žicu, v.r.  

OPĆINA BAŠKA, zastupana po načelniku Toniju Juraniću, v.r. 


