
 Na temelju članka 32. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u 
Republici Hrvatskoj 2011. godine (Narodne novine br. 92/10), Županijsko popisno 
povjerenstvo na 3. sjednici održanoj 13. siječnja 2010. donijelo je  
 

 O D L U K U  
 

o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova popisnog povjerenstva 
Ispostave Slavonski Brod  

 
I.  
 

 Radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa 2011. osniva se Popisno 
povjerenstvo-Ispostave Slavonski Brod.  
 

II.  
 

 U popisno povjerenstvo Ispostave Slavonski Brod imenuju se:  
 
1. Mirko Duspara, dr.med., gradonačelnik grada Slavonskog Broda, za predsjednika,  
 
2. Antun Pavetić, načelnik općine Oriovac, za zamjenika predsjednika,  
 
3. Lidija Vargić,dipl.oec., predstavnica Područne jedinice  Državnog zavoda za statistiku  
    u Brodsko-posavskoj županiji, za člana  
 
4. Blaženka Mičević,dipl.ing.geodezije, predstavnica Područnog ureda za katastar, 
    za člana 
 
5. Albina Anđelić,dipl.iur, zaposlenica Stručne službe grada Slavonskog Broda,  
    za člana  
 

III.  
 

 Povjerenstvo Ispostave obavlja sljedeće poslove:  
- predlaže Županijskom popisnom povjerenstvu imenovanje voditelja popisnih 

centara, kontrolora i popisivače,  
- obavještava stanovništvo na svom području o Popisu,  
- preuzima popisne obrasce i ostali pribor i raspoređuje popisnim centrima na 

svom području,  
- osigurava prostor za poduku kontrolora i rad popisnih centara na svom 

području,  
- nadzire rad voditelja popisnih centara,  
- izrađuje prve rezultate popisa za područje Ispostave prema uputama 

Državnog zavoda za statistiku,  
- obavlja i druge poslove u vezi s popisom.  



IV.  
 

 Stručne i druge poslove za Povjerenstvo osiguravati će Područna jedinica 
Državnog zavoda za statistiku u Brodsko-posavskoj županiji.  

 
 

V.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije, na službenoj web stranici Brodsko-posavske 
županije i Državnog zavoda za statistiku.  
 
Klasa: 023-01/11-01/7 
Urbroj: 2178/1-11-01-11-1 
Slavonski Brod, 13. siječanj 2011.  
 
 
 
                    Predsjednik  
             Županijskog povjerenstva  
 
                        Danijel Marušić,dr.vet.med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 32. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u 
Republici Hrvatskoj 2011. godine (Narodne novine br. 92/10), Županijsko popisno 
povjerenstvo na 3. sjednici održanoj 13. siječnja 2010. donijelo je  
 

 O D L U K U  
 

o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova popisnog povjerenstva 
Ispostave Nova Gradiška  

 
I.  
 

 Radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa 2011. osniva se Popisno 
povjerenstvo Ispostave Nova Gradiška.  
 

II.  
 

 U popisno povjerenstvo Ispostave Nova Gradiška imenuju se:  
 
1. Josip Vuković,dipl.ing., gradonačelnik grada Nove Gradiške, za predsjednika, 
 
2. Aca Vidaković, načelnik općine Okučani, za zamjenika predsjednika,  
 
3. Štefanija Ivanišević, viši statističar, predstavnica Područne jedinice Državnog zavoda   
   za statistiku u Brodsko-posavskoj županiji,  za člana  
                                     
4. Ivanka Kikić,dipl.ing.geodezije, predstavnica Područnog ureda za katastar, za člana  
 
5. Zlatko Zebić,dipl.iur., zaposlenik Stručne službe grada Nove Gradiške,za člana  
                                            
 

III.  
 

 Povjerenstvo Ispostave obavlja sljedeće poslove:  
- predlaže Županijskom popisnom povjerenstvu imenovanje voditelja popisnih 

centara, kontrolora i popisivače,  
- obavještava stanovništvo na svom području o Popisu,  
- preuzima popisne obrasce i ostali pribor i raspoređuje popisnim centrima na 

svom području,  
- osigurava prostor za poduku kontrolora i rad popisnih centara na svom 

području,  
- nadzire rad voditelja popisnih centara,  
- izrađuje prve rezultate popisa za područje Ispostave prema uputama 

Državnog zavoda za statistiku,  
- obavlja i druge poslove u vezi s popisom.  

 



 
IV.  

 
 Stručne i druge poslove za Povjerenstvo osiguravati će Područna jedinica 
Državnog zavoda za statistiku u Brodsko-posavskoj županiji.  

 
 

V. 
 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije, na službenoj web stranici Brodsko-posavske 
županije i Državnog zavoda za statistiku.  
 
Klasa: 023-01/11-01/8 
Urbroj: 2178/1-11-01-11-1 
Slavonski Brod, 13. siječanj 2011.  
 
 
 
                    Predsjednik  
             Županijskog povjerenstva  
 
                       Danijel Marušić,dr.vet.med. 
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