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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine:

159.

 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15.), i članka 34. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13. pročišćeni tekst) 
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 27. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, donijela je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
 

o izvršenju Proračuna
Brodsko-posavske županije 

za 2020. godinu

Članak 1. 

Polugodišnji izvještaj Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
 (VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)

PRIHODI POSLOVANJA 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 

 454.702.828,89 
239.739,63 

RASHODI POSLOVANJA 
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 

416.765.827,32 
29.200.655,34 

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK + 8.976.085,86 
 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA +14.145.734,77 
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C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Članak 2. 

  Višak iz prethodnih godina u iznosu od 14.145.734,77 kn čine višak prihoda nad rashodima prenesen iz prošle 
godine.	

Članak 3. 
             

Proračun Brodsko-posavske županije za 2020. godinu donijela je Županijska skupština Brodsko-
posavske županije na 19. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine u ukupnom iznosu od 1.165.459.943,74 kn.

Izmjene i dopune Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu danijela je Županijska skupština 
na 25. elektronskoj sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine, a proračun je uravnotežen u iznosu od 
1.160.571.555,54 kn.

Članak 4.

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 
bilo je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 454.956.038,18 kn što predstavlja 39,20 % godišnjeg 
planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 446.106.482,66 kn , što predstavlja 38,44 % godišnjeg plana.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske 

županije za prvo polugodište 2020. godine u iznosu od 8.849.555,52 kn predstavlja pozitivan financijski rezultat 
odnosno višak prihoda nad rashodima. 

Članak 5. 
                

Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-
posavske županije za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2020. godine po vrstama prihoda i primitaka odnosno 
rashoda i izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog Obračuna Proračuna.

Članak 6.

Ovaj polugodišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu stupa na snagu osam 
dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/20-08/49      
Urbroj: 2178/1-01/11-20-1
Slavonski Brod , 29. listopada 2020.

PREDSJEDNIK:
Pero Ćosić, dipl. inž. grad., v.r.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 13.469,66 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 140.000,00 
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -126.530,34 

 
VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / 
FINANCIRANJE 

 
22.995.290,29 
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160.

 Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o 
koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17.), a u 
svezi s člankom 39. Zakona o tržištu plina ("Narodne 
novine" broj 18/18 i 23/20.) i članka 34. Statuta 
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 15/13-pročišćeni 
tekst, 4/18 i 5/20), Županijska skupština Brodsko-
posavske županije donijela je na 27. sjednici, 
održanoj 29. listopada 2020. godine

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za koncesiju za distribuciju plina 

na području Općina Gundinci, Velika 
Kopanica, Sikirevci i Slavonski Šamac 

I.

	 U točki II. Odluke o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za koncesiju za distribuciju plina na 
području Općina Gundinci, Velika Kopanica, 
Sikirevci i Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 23/20) podtočka 2. 
mijenja se i glasi:

2. Davor Sinovčić,

II.

	 Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

KLASA: 021-01/20-09/16
URBROJ: 2178/1-01-20-2
Slavonski Brod, 29. listopada 2020.

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić, dipl. ing. građ., v.r.

161.

 Na temelju  članka 17. Zakona o ublažavanju u 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(„Narodne novine“ 16/19) i članka  34. Statuta 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 15/13-pročišćeni 
tekst, 4/18 i 5/20), Županijska skupština na 27. 
sjednici održanoj 29. listopada 2020. donijela  je 
 

ODLUKU 

o  donošenju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda na području 

Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

Članak 1.

 Donosi se Plan djelovanja u području 
prirodnih nepogoda na području Brodsko-posavske 
županije  za 2021. godinu( u daljnjem tekstu: Plan).
Plan iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove 
Odluke i bit će objavljena na internetskim 
stranicama Brodsko-posavske županije.

Članak 2.

 U p r a v n i  o d j e l  z a  g o s p o d a r s t v o  i 
poljoprivredu dostavit će Odluku o donošenju Plana 
djelovanja u području prirodnih nepogoda na 
području Brodsko-posavske županije  za 2021. 
godinu svim subjektima koji su predviđeni kao 
izvršitelji pojedinih mjera i aktivnosti.

Članak 3.

  Župan Brodsko-posavske županije obvezan 
je Županijskoj skupštini podnijeti  izvješće o 
izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku 
godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA: 021-01/20-09/19
URBROJ: 2178/1-01/11-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić dipl.ing.građ., v.r.
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162.

 Na temelju  članka 91. stavak 4.Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 
86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 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) i članka 34. Statuta Brodsko- 
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 15/13- pročišćeni tekst), 
Županijska skupština na 27. sjednici održanoj 29. 
listopada 2020., donijela je

ODLUKU 

o promjeni naziva Obrtničke škole

Članak 1.

Naziv Obrtnička škola mijenja se i glasi: 
Obrtničko-tehnička škola.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA:021-01/20-09/20
URBROJ:2178/1-01/11-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

163.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13-pročišćeni tekst, 4/18 i 
5/20), Županijska skupština na 27. sjednici, održanoj 
29. listopada 2020. donijela 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu župana za razdoblje
 siječanj-lipanj 2020.

I.  

 Županijska skupština usvaja Izvješće o radu 
Župana za razdoblje siječanj-lipanj 2020. 

II.   

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/20-08/46
URBROJ:2178/1-01/11-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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164.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13-pročišćeni tekst, 4/18 i 
5/20), Županijska skupština na 27. sjednici, održanoj 
29. listopada 2020. donijela 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o planiranim i ostvarenim 
prihodima i primicima i izvršenim rashodima i 
izdacima proračuna Brodsko-posavske županije 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.

Županijska skupština usvaja Izvješće o 
planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i 
izvršenim rashodima i izdacima proračuna Brodsko-
posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2020. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/20-08/51
URBROJ:2178/1-01/11-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

165.

 Na temelju članka 9., 10. i 11. Statuta 
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-
posavske županije i članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ 15/13-pročišćen tekst, 4/18, 
5/20) Županijska skupština na 27. sjednici održanoj 
29. listopada 2020. godine, donijela je 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za 
javno zdravstvo Brodsko-posavske županije na 

Odluku o odabiru za predmet nabave
-Testovi za RT PCR BD MAX – COVID 19 -

Detekcija dvije sekvence i potpisivanje Ugovora

I.

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 
Brodsko-posavske županije daje se suglasnost na 
Odluku o odabiru za predmet nabave - Testovi za RT 
PCR BD MAX – COVID19-Detekcija dvije 
sekvence (Broj: 01-1630/02-2020 od 13.listopada 
2020. godine) u iznosu od 1.996.810,80 kn bez PDV-
a (2.496.013,50 kn s PDV-om) i potpisivanje 
Ugovora s odabranim ponuditeljem – Hospitalije 
trgovina Sveta Nedjelja. 

II.

 Sredstva za nabavu testova za RT PCR BD 
MAX – COVID19-Detekcija dvije sekvence  iz 
točke I. osigurana su u Proračunu Nastavnog zavoda 
za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije za 
2020. godinu na aktivnosti redovna djelatnost , konto 
3222, prihodi za posebne namjene,  izvor 
financiranja R 3451(materijali i sirovine) .

III.

 Zadužuje se Nastavni zavod za javno 
zdravstvo Brodsko-posavske županije da nakon 
sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem jedan 
primjerak ugovora dostavi Brodsko-posavskoj 
županiji , Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu 
skrb i hrvatske branitelje

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.    

KLASA: 021-01/20-08/54
URBROJ: 2178/1-01/11-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 35 Strana: 3375



166.

 Na temelju članka 19. Statuta Opće bolnice 
„Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod i članka 34. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ 15/13-
pročišćen tekst, 4/18, 5/20 ) Županijska skupština na 
27. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, 
donijela je 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip 
Benčević“ Slavonski Brod za preuzimanje 
obveza za nabavu dugotrajne imovine za 

potrebe prenamjene i opremanja  Jedinice za 
moždani udar u Jedinicu intenzivnog liječenja 

za COVID-19 pozitivne pacijente  i potpisivanje 
Ugovora

I.

Daje  s e  sug l a snos t  na  Od luku  za 
preuzimanje obveza za nabavu dugotrajne imovine 
za potrebe prenamjene i opremanja Jedinice za 
moždani udar u Jedinicu intenzivnog liječenja za 
COVID-19 pozitivne pacijente (URBROJ: 
43000/2020-2255/1, 21. listopada 2020. godine) u 
planiranoj vrijednosti: 2.331.250,00 kn ( s PDV-om) 
koju je donijelo Upravno vijeće Opće bolnice „Dr. 
Josip Benčević“ Slavonski Brod i potpisivanje 
Ugovora s odabranim ponuditeljem nakon završetka 
postupka javne nabave.                                           

Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ 
Slavonski Brod  daje se suglasnost za preuzimanje 
obveza za nabavu sljedeće dugotrajne imovine – 
medicinske opreme: respirator (4 kom), aspirator 
(4), monitor vitalnih funkcija (4 kom), kolica, 
prijenosni bronhoskop (3 kom), uređaj za 
dezinfekciju bronhoskopa i dezinfektor. 

II.

           Sredstva za nabavu dugotrajne imovine - 
medicinske opreme iz točke I. osigurana su u 
Državnom proračunu za 2020. godinu na aktivnosti 
K618218, konto 3662, izvor financiranja 11 u iznosu 
od 2.331.250,00 kn (s PDV-om).

III.

        Zadužuje se Opća bolnica „Dr. Josip 
Benčević“ Slavonski Brod  da nakon sklapanja 

ugovora s odabranim ponuditeljem jedan primjerak 
ugovora dostavi Brodsko-posavskoj županiji, 
Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i 
hrvatske branitelje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.    

KLASA: 021-01/20-08/55
URBROJ: 2178/1-01/11-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

167.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst, 4/18 i 
5/20), Županijska skupština je na 27. sjednici,  
održanoj 29. listopada 2020., donijela

ZAKLJUČAK

o nastavku obnašanja dužnosti vijećnice 
Županijske skupštine Jelene Ivezić

te prestanku obnašanja dužnosti zamjenice 
vijećnice Županijske skupštine Mihajle Šunić

I.

1. Jelena Ivezić, vijećnici Županijske skupštine, 

izabrana s kandidacijske liste HDZ, HDSSB, HSP, 

HKS, SU, sukladno članku 79. stavak 7. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12, 

121/16, 98/19i 42/20), nastavlja obnašati dužnost 

vijećnice Županijske skupštine s danom 16. 

listopada 2020.

2. Mihajla Šunić prestaje obnašati dužnost 

zamjenice vijećnice s danom 16. listopada 2020.
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II.

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/20-08/56
URBROJ: 2178/1-08-01/17-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

168.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst, 4/18 i 
5/20), Županijska skupština je na 27. sjednici,  
održanoj 29. listopada 2020., donijela

ZAKLJUČAK

o verifikaciji mandata zamjenice vijećnika 
Županijske skupštine

I.

Verificira se mandat zamjenici vijećnika 
Županijske skupštine Mihajli Šunić, koja ovu 
dužnost počinje obnašati 22. listopada 2020.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/20-08/57
URBROJ: 2178/1-08-01/17-20-1
Slavonski Brod, 29. listopada 2020.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

- akti  župana:

169.

 Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 56. Statuta 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni 
tekst, 4/18 i 5/20), na zahtjev načelnika općine 
Okučani, župan Brodsko-posavske županije donosi 
sljedeću 

ODLUKU 

o povjeravanju poslova izrade Izvješća o stanju 
u prostoru općine Okučani Javnoj ustanovi 

Zavodu za prostorno uređenje 
Brodsko-posavske županije 

I.     

 Brodsko-posavska županija povjerava 
obavljanje poslova izrade Izvješća o stanju u 
prostoru općine Okučani Javnoj ustanovi Zavodu za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.
      

II.

 Međusobna prava i obveze Zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i 
općine Okučani u svezi izrade Izvješća iz točke I.  
ove Odluke, uredit će se posebnim Ugovorom. 

III.    

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

KLASA: 023-01/20-01/534
URBROJ:2178/1-09/11-20-2
Slavonski Brod, 22. listopada 2020. 

ŽUPAN 
dr.sc.Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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170.

 Na temelju članka 105. stavak 3. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 42. stavak 3. i 
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
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) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13 – 
pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20) Župan Brodsko-
posavske županije donosi: 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Konačnog prijedloga 5. izmjena i 
dopuna Prostornog plana 

Brodsko-posavske županije

Članak 1.

Utvrđuje se Konačni prijedlog 5. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske 
županije.

Članak 2.

I s h o đ e n o  j e  p o z i t i v n o  m i š l j e n j e 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 
(KLASA: 351-03/20-01/1428, URBROJ: 517-03-
1-1-20-2 od 9. listopada 2020. god.) da je postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš 5. izmjene i 
dopune prostornog plana Brodsko-posavske 
županije provedeno sukladno Zakonu o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 75/15, 
12/18 i 118/18), Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ br. 3/17) i Uredbi o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 
64/08).

Članka 3.

Konačni prijedlog 5. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Brodsko-posavske županije uputit 
će se po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva 
prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, Županijskoj skupštini Brodsko-posavske 
županije na donošenje.

Članak. 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i  objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i na internetskim 
stranicama Brodsko-posavske županije.

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2178/1-09/15-20-2
Slavonski Brod, 27. listopada 2020.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

171.

 Na temelju članka 7. stavak 2. Odluke o 
osnivanju Javne ustanove Centar za razvoj Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, 9/18 i 4/19) i članka 56. Statuta 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, 15/13-pročišćeni 
tekst, 5/18 i 5/20), Župan Brodsko-posavske 
županije donio je

RJEŠENJE

o imenovanju člana Upravnog vijeća
Javne ustanove Centar za razvoj 

Brodsko-posavske županije

I.

 U Upravno vijeće Javne ustanove Centar za 
razvoj Brodsko-posavske županije, kao predstavnik 
osnivača, imenuje se Petar Bodrožić-Selak, 
univ.spec.oec.

II.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/542
URBROJ: 2178/1-08-01/17-20-1
Slavonski Brod, 30. listopad 2020.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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172.

 Na temelju članka 83. stavak 4. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18 i 
125/19) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske 
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 15/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 5/20), župan 
Brodsko-posavske županije donio je

RJEŠENJE

o razrješenju člana Upravnog vijeća
Doma zdravlja Slavonski Brod

I.

 Petar  Bodrožić-Selak,  univ.spec.oec. , 
razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Slavonski Brod, kao predstavnik osnivača.

II.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/543
URBROJ: 2178/1-08-01/17-20-1
Slavonski Brod, 30. listopad 2020.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

173.

 Na temelju članka 7. stavak 2. Odluke o 
osnivanju Javne ustanove Centar za razvoj Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, 9/18 i 4/19) i članka 56. Statuta 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, 15/13-pročišćeni 
tekst, 5/18 i 5/20), Župan Brodsko-posavske 
županije donio je

RJEŠENJE

o razrješenju člana Upravnog vijeća
Javne ustanove Centar za razvoj 

Brodsko-posavske županije

I.

Josip Šišmanović, dipl.učitelj, razrješuje se 
dužnosti člana Upravnog vijeća Javne ustanove 
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, kao 
predstavnik osnivača.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/544
URBROJ: 2178/1-08-01/17-20-1
Slavonski Brod, 30. listopad 2020.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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174.

 Na temelju članka 83. stavak 4. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18 i 
125/19) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske 
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 15/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 5/20), župan 
Brodsko-posavske županije donio je

RJEŠENJE

o imenovanju člana Upravnog vijeća
Doma zdravlja Slavonski Brod

I.

 Za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja 
Slavonski Brod, kao predstavnik osnivača, imenuje 
se Josip Šišmanović, dipl.učitelj. 

II.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/545
URBROJ: 2178/1-08-01/17-20-1
Slavonski Brod, 30. listopad 2020.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

- ostali  akti:

175.

 Na temelju članka 25. Odluke o priznanjima 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 2/03-pročišćeni 
tekst i 22/18), Županijsko povjerenstvo za dodjelu 
priznanja na 8. sjednici, održanoj 21. listopada 
2020.,  donijelo je 

ODLUKU 

o dodjeli Povelje zahvalnosti Brodsko-posavske 
županije u 2020.

I. 

 Za osobit i nemjerljiv višegodišnji doprinos 
dobrovoljnih davatelja krvi u liječenju oboljelih i 
unesrećenih i održavanju zdravlja pučanstva 
Brodsko-posavske županije, u prigodi Dana 
dobrovoljnih davatelja krvi - 25. listopada, 
dodjeljuje se Povelja zahvalnosti Brodsko-posavske 
županije: 

žene:
- za 55 puta darovanu krv: 

1. Nevenki Iljazi, Kralja Tomislava 6, Slavonski 
Šamac

muškarci:
-  za 50 puta darovanu krv: 

1. Igoru Bosancu, Žumberačka 8, Slavonski Brod
2. Ivanu Ciparu, Ulica hrvatskih branitelja 67 A, 

Bartolovci, Sibinj
3. Savi Čerjeku, Josipa Lovretića 17, Slavonski 

Brod
4. Goranu Ćužiću, Kolodvorska 64, Slobodnica, 

Sibinj
5. Zdravku Dokuzoviću, Aleja Miroslava Krleže 

65, Slavonski Brod
6. Andriji Jeleniću, Lopašićeva 4, Slavonski Brod
7. Mariju Kešercu, Naselje Čaplja 4/30, Slavonski 

Brod
8. Aleksandru Kociću, Ivana Gorana Kovačića 1, 

Slavonski Brod
9. Josipu Kovačeviću, Završje 27, Sibinj
10. Dragi Mariću, Hrvatskih branitelja 99, 

Čajkovci, Vrpolje
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11. Zoranu Martiću, Josipa Kozarca 9, Garčin
12. Franji Matajiću, Završje 61, Sibinj
13. Mariju Matiću, Naselje Andrije Hebranga 7/16, 

Slavonski Brod
14. Zlatku Rutini, Sibinjskih žrtava 75, Sibinj
15. Damiru Štefaniću, Pavleka Miškine 2/2, 

Slavonski Brod
16. Branku Zovku, Stjepana Radića 2, Vrpolje
17. Zoranu Zebi, Slavonska 17, Slavonski Brod
18. Željku Cindriću, Matije Gupca 3, Adžamovci
19. Marku Derežaninu, Trg sv. I. Krstitelja 7, 

Dragalić
20. Marinu Marjanoviću, Strossmayerova 17, 

Nova Gradiška
21. Ivanu Mihiću, Frankopanska 19, Davor
22. Igoru Šupici, Kralja Tomislava 100, Dragalić
23. Tomici Švađumoviću, Andrije Kačića 49, 

Davor
24. Verneru Veseliću, Sičice 15, Vrbje
25. Josipu Romiću, Jug 3, Nova Gradiška

- za 75 puta darovanu krv: 

1. Halilu Iljaziju, Kralja Tomislava 6, Slavonski 
Šamac

2. Franji  Jurkoviću,  Trnavačka 9,  Donji 
Andrijevci

3. Josipu Kamereru, Savska ulica 210, Oprisavci
4. Darku Marasu, Tome Smičiklasa 17, Slavonski 

Brod
5. Zvonku Požgajčiću, Mostarska 98, Slavonski 

Brod
6. Marku Rašiću, Ante Starčevića 4, Slavonski 

Brod

- za 100 puta darovanu krv: 

1. Miji Blažiću, Sv. Lovre 100, Slavonski Brod
2. Zvonku Galiku, Baćindol 49, Cernik

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

KLASA: 061-01/20-04/01
URBROJ: 2178/1-08-01/17-20-1
Slavonski Brod, 21. listopad 2020.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
ZA DODJELU PRIZNANJA
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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OPĆINA  DAVOR

19.

  Temeljem članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19), članka 46. Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br.05/18), Javnog poziva mladim obiteljima za 
dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri 
rješavanju stambenog pitanja na području općine 
Davor, KLASA:37-02/20-01/1, URBROJ: 
2178/17-01-20-02 od 31. srpnja 2020. godine, 
Odluke načelnika o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu Javnog poziva za korištenje mjera za 
pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području 
općine  Davor,  K L A S A: 370-02/20-01/1 , 
URBROJ:2178/17-01-20-03 od 03. kolovoza 2020. 
godine, Prijedloga Liste reda prvenstva Povjerenstva 
za provedbu Javnog poziva, KLASA:370-02/20-
01/1, URBROJ:2178/17-01-20-13, od 14. listopada 
2020. godine, općinski načelnik općine Davor  
donosi

ODLUKU

o  dodjeli financijske pomoći pri  kupnji ili 
izgradnji stambenog objekta radi rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području 
općine Davor u 2020. godini

Članak 1.

 Na temelju  provedenog Javnog poziva mladim 
obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za 
pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području 
općine Davor u 2020.  godini ,  pr i jedloga 
Povjerenstva za odabir ponuda po javnom pozivu za 
korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog 
pitanja na području općine Davor u 2020. godini,  
donosim Odluku o dodjeli financijske pomoći pri  
kupnji i izgradnji stambenog objekta  radi rješavanja 
stambenog pitanja mladih obitelji na području 
općine Davor u  2020. godini  kako slijedi:

1. Juraj Štivin,  Davor,  Ante  Starčevića 10,  
iznos  od  30.000,00 kuna  za  kupnju  
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obiteljske kuće  u  Davoru,  Ante Starčevića 
10,  k.č.br.3650, k.o. Davor.

2. Agata  Dakić,  Davor,  Strma 21,  iznos  
30.000,00 kuna za gradnju obiteljske kuće  u  
Davoru,  Strma  21,  k.č.br. 3001/11, k.o. 
Davor.

3. Hrvoje Knežević,  Davor, Kralja Tomislava 
12,  iznos  30.000,00 kuna  za  kupnju  
obiteljske kuće  u  Davoru,  Lađarska  6,  
k.č.br.3597, k.o. Davor.

4. Domagoj Gruičić, Orubica,  Štrosmajerova 
74, iznos od 30.000,00 kuna  za  kupnju  
obiteljske  kuće  u  Orubici,  Štrosmajerova 
68,  k.č.br.1325,  k.o. Orubica.

5. Martin Bukić, Davor, Ive Kerdića 2,  iznos 
30.000,00 kuna  za  kupnju  obiteljske  kuće  u  
Davoru, Bana Ivana Mažuranića 22,  
k.č.br.3057,  k.o. Davor.

Članak  2.

 Na temelju Odluke o dodjeli financijske pomoći 
pri kupnji  i izgradnji stambenog objekta  mladim 
obiteljima, sa osobama navedenim  u  članku 1. ove 
Odluke sklopit će se Ugovor o dodjeli financijske 
pomoći u kojem će biti regulirana međusobna prava i 
obveze.
 

Članak  3.

      Ova  Odluka  stupa na snagu  danom  donošenja i 
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ i  na web stranicama općine 
Davor.

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-02/20-01/1
URBROJ: 2178/17-01-20-14
Davor, 19. listopada  2020. 

OPĆINSKI NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof., v.r.

20.

 Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19), članka 46. Statuta općine Davor („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.05/18), 
Javnog natječaja o prodaji nekretnina u suvlasništvu 
općine  Davor,  K L A S A:945-01/20-01/11, 
URBROJ:2178/17-01-20-04 od 02. listopada 2020. 
godine ,  Odluke  nače ln ika  o  imenovanju 
Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u 
suvlasništvu općine Davor, KLASA:945-01/20-
01/11, URBROJ:2178/17-01-20-02 od 02. listopada 
2020. godine, Zapisnika i prijedloga najpovoljnijih 
ponuda Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 
u suvlasništvu općine Davor, KLASA:945-01/20-
01/11, URBROJ:2178/17-01-20-,  od  21. listopada 
2020. godine, općinski načelnik općine Davor  
donosi

ODLUKU

o  izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom 
natječaju za prodaju  nekretnina u suvlasništvu 

općine Davor 

Članak 1.

 Na temelju  provedenog Javnog natječaja za 
prodaju nekretnina u suvlasništvu općine Davor, 
utvrđene su najpovoljnije ponude za nekretnine  
kako slijedi:
1. Nekretnina k.č.br. 436 Oranica Šašište, ukupne 

površine 8279 m2, upisana u zk.ul.br. 754, k.o. 
Davor, suvlasnički dio  49/54, s početnom 
cijenom od 9.989,00 kuna:

 POLJO-DAVOR d.o.o., Mažuranićeva bb, 
Davor, OIB:57022888059, utvrđuje se kao 
jedini i najpovoljniji ponuditelj s 
ponuđenom cijenom od 10.500,00 kuna 
(slovima: desettisućapetstokuna i nula lipa).

2. Nekretnina k.č.br. 3108 Kuća i dvorište u selu, 
površine 566 m2, upisana u zk.ul. 446 k.o. 
Davor, suvlasnički dio 1/5,  s  početnom  
cijenom  od 11.178,00 kuna:

 ZVONIMIR JURČEVIĆ, Kralja 
Tomislava 8, Davor, OIB:73118462432, 
utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji 
ponuditelj s ponuđenom cijenom od 
11.200,00 kuna (slovima: 
jedanaesttisućadvijestokuna i nula lipa).
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Članak  2.

 Na temelju Odluke o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja s osobama navedenim u  članku 1. ove 
Odluke sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku 15 
dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak  3.

       Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od 
ponude nakon okončanja javnog natječaja i unošenja 
u zapisnik utvrđenja Povjerenstva o ponudi koju 
smatra najpovoljnijom, koji ne pristupe sklapanju 
ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku ili ne 
uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa 
sklopljenim ugovorom, gube pravo na povrat 
uplaćene jamčevine, a nekretnine će se ponovno 
izložiti prodaji u javnom natječaju.

Članak 4.

       Uplaćena jamčevina po javnom natječaju 
zadržava se  i  uračunava u  iznos  ukupne 
kupoprodajne cijene nekretnine.

Članak 5.

       Troškove ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u 
Zemljišnu knjigu, te poreza na promet nekretnina 
snosi kupac.

Članak 6.

      Ova  Odluka  stupa na snagu  danom  donošenja i 
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ i  na web stranicama općine 
Davor.

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 945-01/20-01/11
URBROJ: 2178/17-01-20-09
Davor, 29. listopada  2020. 

OPĆINSKI NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof., v.r.

21.

 Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19), članka 46. Statuta općine Davor („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.05/18), 
Javnog natječaja o prodaji nekretnina u suvlasništvu 
općine  Davor,  K L A S A:945-01/20-01/12, 
URBROJ: 2178/17-01-20-04 od 02. listopada 2020. 
godine ,  Odluke  nače ln ika  o  imenovanju 
Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u 
suvlasništvu općine Davor, KLASA:945-01/20-
01/12, URBROJ:2178/17-01-20-02 od 02. listopada 
2020. godine, Zapisnika i prijedloga najpovoljnijih 
ponuda Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 
u vlasništvu općine Davor, KLASA:945-01/20-
01/12, URBROJ:2178/17-01-20-11,  od  21. 
listopada 2020. godine, općinski načelnik općine 
Davor  donosi

ODLUKU

o  izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom 
natječaju za prodaju  nekretnina u vlasništvu 

općine Davor 

Članak 1.

Na temelju  provedenog Javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu općine Davor, utvrđene su 
najpovoljnije ponude za nekretnine  kako slijedi:
1. Nekretnina k.č.br. 367 Oranica Šašište, 

površine 1688 m2, upisana u z.k.ul.br. 447, k.o. 
Davor, vlasništvo općine Davor 1/1, s početnom 
cijenom od 3.000,00 kuna:

 BRANKO PIŠONIĆ, Ivana Meštrovića 11, 
Sesvete (Dubec), OIB:33130412511, 
utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji 
ponuditelj s ponuđenom cijenom  od 
3.500,00 kuna (slovima: tritisućepetstokuna 
i nula lipa).

2. Nekretnina k.č.br. 901 Oranica Toplik, površine 
5161 m2, upisana u z.k.ul. 447 k.o. Davor, 
vlasništvo općine Davor 1/1,  s  početnom  
cijenom  od  7.000,00 kuna:

 BRANKO PIŠONIĆ, Ivana Meštrovića 11, 
Sesvete (Dubec), OIB:33130412511, 
utvrđuje se kao najpovoljniji ponuditelj s 
ponuđenom cijenom od 10.500,00 kuna 
(slovima:desettisućapetstokuna i nula lipa).
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3. Nekretnina k.č.br. 2604 Pašnjak Bokovi, 
površine 1913 m2, upisana u z.k.ul. 447 k.o. 
Davor, vlasništvo općine Davor 1/1, s početnom 
cijenom od  2.600,00 kuna:

 POLJO-DAVOR d.o.o., Mažuranićeva bb, 
Davor, OIB:57022888059, utvrđuje se kao 
najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom 
cijenom od 2.800,00 kuna (slovima: 
dvijetisućeosamstokuna i nula lipa).

Članak  2.

 Na temelju Odluke o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja s osobama navedenim u članku 1. ove 
Odluke sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku 15 
dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak  3.

       Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od 
ponude nakon okončanja javnog natječaja i unošenja 
u zapisnik utvrđenja Povjerenstva o ponudi koju 
smatra najpovoljnijom, koji ne pristupe sklapanju 
ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku ili ne 
uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa 
sklopljenim ugovorom, gube pravo na povrat 
uplaćene jamčevine, a nekretnine će se ponovno 
izložiti prodaji u javnom natječaju.

Članak 4.

       Uplaćena jamčevina po javnom natječaju 
zadržava se  i  uračunava u  iznos  ukupne 
kupoprodajne cijene nekretnine.

Članak 5.

       Troškove ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u 
Zemljišnu knjigu, te poreza na promet nekretnina 
snosi kupac.

Članak 6.

      Ova  Odluka  stupa na snagu  danom  donošenja i 
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ i na web stranicama općine 
Davor.

OPĆINA  DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 945-01/20-01/12
URBROJ: 2178/17-01-20-12
Davor, 29. listopada  2020. 

OPĆINSKI NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof., v.r.

22.

 Na temelju članka  46. Statuta općine Davor 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
05/18), čl. 26. Zakona o provedbi Opće uredbe o 
zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 42/18) 
načelnik općine  Davor  donosi 

ODLUKU 

o uvođenju  sustava video nadzora

Članak 1.

 Video nadzor postavlja se u svrhu povećanja 
razine sigurnosti i zaštite zaposlenika, posjetitelja i  
imovine. 

 Općina Davor je utvrdila kako ne postoji 
mogućnost postizanja navedene svrhe blažom 
mjerom.

 Općina Davor prije uvođenja sustava video 
nadzora provela je analizu o obradi osobnih 
podataka sustavom video nadzora i  provest će 
smjernice za usklađenje sa svim relevantnim 
propisima.

Članak 2.

 Video nadzor obuhvatit će:
 vanjsku površinu objekta na adresi : Davor, I. 
Gundulićeva 35 – ulaz u zgradu općinske uprave
 javnu površinu: Trg Matije Antuna Relkovića,  
Davor

Članak 3.

 Video nadzorom neće biti obuhvaćene:
 prostorije za odmor
 radne prostorije
 prostorije za osobnu higijenu i presvlačenje.

Članak 4.

 Općina Davor naznačiti će kako je štićeni 
prostor pod video nadzorom, a oznaka treba biti 
vidljiva najkasnije prije ulaska u perimetar snimanja. 
Obavijest će sadržavati sve relevantne podatke su 
skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti 
podataka.
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Članak 5.

 Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim 
putem video nadzora ima načelnik općine i osoba 
koja načelnik ovlasti.  

 Pravo pristupa imaju nadležna državna tijela u 
okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom 
utvrđenog djelokruga.

Članak 6.

 Video nadzor biti će ugrađen način koji 
onemogućuje pristup neovlaštenim osobama.

Članak 7.

 Video nadzor biti će ugrađen na način da se 
uspostavi automatizirani sustav zapisa za 
evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji 
će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku 
osoba koje su izvršile pristup podacima.

Članak 8.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave. Odluka će biti objavljena u („Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 011-01/20-01/4
URBROJ:2178/17-01-20-01
U općini  Davor, dana 30. listopada 2020.

NAČELNIK OPĆINE
Đuro Anđelković, prof., v.r.

23.

 Na temelju  čl. 25 Zakona o provedi Opće 
uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18) i 
članka 46. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 05/18), općinski 
načelnik općine Davor Đuro Anđelković, dana 30. 
listopada 2020. godine donosi 

PRAVILNIK 

o zaštiti osobnih podataka prikupljenih 
video nadzorom

PREDMET

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se svrha uspostavljana 
sustava video nadzora, procedura prikupljanja i 
obrade osobnih podataka i zaštitne mjere u općini 
Davor pri ugradnji video nadzora.

SVRHA I OSNOVA

Članak 2.

Video nadzor ima svrhu povećati razinu zaštite 
života zaposlenika, posjetitelja zgrada općinske 
uprave i građana, kao i imovine od kaznenih i 
prekršajnih djela.

Općina Davor je utvrdila kako ne postoji mogućnost 
postizanja navedene svrhe blažom mjerom.

Općina Davor provela je procjenu učinka na zaštitu 
podataka i provest će smjernice za tehničku zaštitu i 
usklađenje sa svim relevantnim propisima.

PERIMETAR SNIMANJA

Članak 3.

Video nadzorom biti će obuhvaćena vanjska 
površina objekta:
 ulaz u zgradu općinske uprave
 Trg M.A. Reljkovića

O dodatnom proširenju sustava video nadzora 
odlučiti će se isključivo temeljem analize i  procjene 
potrebe za dodatnim zaštitnim mjerama, uz 
poštivanje pravnih propisa . Video nadzor ne smije 
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obuhvaćati prostorije za odmor, osobnu higijenu i 
presvlačenje zaposlenika.

OVLAŠTENE OSOBE  

Članak 4.

Osobnim podacima prikupljenim video nadzorom 
smije pristupiti odgovorna osoba općine  i  ovlaštena 
osoba koju će on imenovati odlukom. 
Osobnim podacima mogu pristupiti nadležna tijela u 
okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom 
utvrđenog djelokruga.

OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA

Članak 5.

Kako bi sve osobe bile upoznate da ih će se snimiti 
ulaskom u perimetar snimanja, Općina Davor dužna 
je postaviti obavijest koja treba sadržavati sve 
relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. 
Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno 
jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se 
ispitanicima pružaju sljedeće informacije:
–  da je prostor pod videonadzorom
–  podatke o voditelju obrade
–  podatke za kontakt putem kojih ispitanik 

može ostvariti svoja prava.

Detaljne informacije biti će pružene u Politici 
privatnosti.
Fizičke osobe svoja prava ostvaruju u skladu sa 
propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Fizičke osobe imaju pravo podnošenja prigovora 
nadzornom tijelu : Agencija za zaštitu osobnih 
podataka Republike Hrvatske.

Općina neće postavljati kamere na način da se 
omogući automatiziranog donošenja odluka 
korištenjem tehnologije video nadzora, niti izrada 
profila građana.

TEHNIČKA UGRADNJA

Članak 6.

Tehnički sustav video nadzora ugrađuje se na način 
da se pazi na poštivanje prava i sloboda pojedinaca i 
izbjegava se ugradnja na način koja bi dovela do 
narušavanja istih.

Pristup postavkama video nadzora nakon ugradnje 
može se dopustiti izvođaču radova/ tehnički 
održavatelj kako bi otklonio smetnje ili napravio 
drugu potrebnu korekciju u sustavu video nadzora o 
čemu mora postojati zapis.
Pristup postavkama video nadzora može odobriti 
isključivo odgovorna osoba općine. Neovlaštene 
osobe nemaju pravo pristupa sustavu video nadzoru.

POHRANA

Članak 7.

 Snimke video nadzora pohranjuju se na razdoblje od 
30 dana, nakon toga se trajno brišu.

ZAŠTITNE MJERE

Članak 8.

U svrhu zaštite osobnih podataka od slučajnog ili 
nezakonitog oštećenja, gubitka, izmjene neovlaštenog 
otkrivanja osobnih podataka, neovlaštenog pristupa 
osobnim podacima prikupljenim putem video 
nadzora Općina Davor dužna je pridržavati se svih 
mjera zaštite  koje donese temeljem procjene učinka 
na zaštitu osobnih podataka i smjernica za 
usklađivanje sustava video nadzora u svrhu zaštite 
osobnih podataka prikupljenih sustavom.

Članak 9.

Nadzor nad provođenjem zaštite osobnih podataka 
ima službenik za zaštitu podataka u sklopu svojih 
ovlasti, kao i nadležno tijelo.

PRAVA FIZIČKIH OSOBA

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

KLASA: 011-01/20-01/5
URBROJ: 2178/17-01-20-01

NAČELNIK OPĆINE
Đuro Anđelković, prof., v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

59.

 Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike 
Hrvatske br. 82/15 i 118/18) i članka 4. stavka 1. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (NN 126/19, 17/20) i 
članka 48. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 i 7/20), 
načelnik općine Podcrkavlje donosi:

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite općine 
Podcrkavlje i imenovanju načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
općine Podcrkavlje

  
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje 
Stožera civilne zaštite Općine Podcrkavlje (u 
daljnjem tekstu stožer civilne zaštite), sastav stožera, 
uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika 
i članova stožera te način rada stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u 
pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA 
NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.
U Stožer civilne zaštite imenuju:
1.  Vlado Tadijanović, za načelnika stožera 

civilne zaštite,
2.  Antonija Metić, za zamjenika načelnika 

stožera civilne zaštite.
3.  Mato Kovačević, član stožera za protupožarnu 

zaštitu
4.  Marija Pandurić, član stožera za komunalne 

djelatnosti
5.  Ivan Aračić, član stožera predstavnik 

policijske uprave
6.  Željko Valešić, član stožera predstavnik službe 

civilne zaštite
7.  Ružica Bičanić, član stožera za medicinsko 

zbrinjavanje
8.  Darko Mirosavljević, član stožera za 

veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
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9.  Jasna Terzić, član stožera za zbrinjavanje 
stanovništva i evakuaciju – HCK

10.  Tomislav  Vargić, član stožera zapovjednik 
postrojbe CZ

11.  Nikola Benčević, član predstavnik HGSS

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje 
se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Načelnik stožera civilne zaštite koji 
operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava 
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na 
p o d r u č j u  s v o j e  n a d l e ž n o s t i ,  s u k l a d n o 
specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom 
određuje koordinatora na lokaciji iz redova 
operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u 
stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne 
okolnosti.

Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu 
rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi 
načelnik stožera.

Članak 6.

Kada se sustavima ranog upozoravanja ili 
kroz međunarodnu razmjenu najavi mogućnost 
nastajanja velike nesreće i katastrofe, stožeri civilne 
zaštite sukcesivno podižu razinu pripravnosti 
stožera.
Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi 
načelnik stožera.
Stožer civilne zaštite stavlja se u stanje pripravnosti 
kada prijeti realna opasnost od nastanka velike 
nesreće ili katastrofe ili kada se na području lokalne 
samouprave proglasi stanje velike nesreće.

Članak 7.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i 

katastrofe, stožer civilne zaštite preuzima sve 
poslove usklađivanja, djelovanja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju 
nastalih posljedica.

Stožer civilne zaštite aktivira se kada se na 
području njegove nadležnosti proglasi stanje velike 
nesreće.

Članak 8.

U pravilu, prilagođavajući način rada 
stvarno nastalim okolnostima, stožer može raditi u 
punom ili užem sastavu, na pojedinačnim 
sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje 
velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na 
izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim 
uvjetima.

Članak 9.

Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju 
kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike 
nesreće ili načelnik općine kada velika nesreća 
nastupi, na sjednice stožera civilne zaštite može u 
slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne 
vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba od 
interesa grada, drugih pravnih osoba i udruga 
građana, kriznih menadžera, ostalih eksperata i 
drugih institucija kako bi pravilno usmjerili 
djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava 
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 10.

Administrativno-tehničke poslove i druge 
uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava 
Jedinstveni upravni odjel sukladno odluci načelnika.

Članu stožera civilne zaštite, tijelo koje 
predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu 
potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća 
svih operativnih kapaciteta iz tog područja, a što se 
utvrđuje planom djelovanja civilne zaštite, vanjskim 
planom civilne zaštite i operativnim planovima 
civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Članak 11.

Način rada stožera civilne zaštite uređuje se 
poslovnikom koji donosi načelnik.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite 
nalaže načelnik stožera, a provodi se prema 
planovima djelovanja civilne zaštite.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite 
općine Podcrkavlje i imenovanju načelnika, 
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
općine Podcrkavlje, KLASA: 810-01/16-01/07 ; 
URBROJ: 2178/13-02-16-01 od 16. lipnja 2016. 
godine.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINA PODCRKAVLJE
NAČELNIK

KLASA: 810-01/20-01/10
URBROJ: 2178/13-02-20-01
Općina Podcrkavlje, 03. studenog 2020.

Načelnik
Tomislav Trtanj, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 31,  Slavonski  Brod
Telefon:  035 / 350 851
List  izlazi  po  potrebi.
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