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NACRT PRIJEDLOGA 
 
Na temelju članka 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18), 
članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama 
("Narodne novine" broj 36/12) i članka 34. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Općine Kostrena" 
broj 2/18, 11/18, 1/20), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj ________ 2021. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama  

na području Općine Kostrena 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se potreba uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine 
Kostrena. 
Sustav videonadzora bit će uspostavljen s ciljem pružanja više razine zaštite ljudi i imovine na javnim 
površinama u Općini Kostrena. 
 

Članak 2. 
Praćenje javnih površina putem videonadzora provodit će se radi praćenja i sprečavanja: 

- oštećenja komunalne opreme i zaštićenih povijesno-kulturnih objekata, 
- prometnih i komunalnih prekršaja (vožnja u pješačkoj zoni, nepropisno parkiranje, divlje i 

nepropisno odlaganje otpada i dr.), 
- remećenje javnog reda i mira, 
- opasnosti od požara i drugih nezgoda, 
- nadzora nad javnim okupljanjima, 
- počinjenja kaznenih djela i prekršaja, 
- podizanje opće sigurnosti. 

 
Članak 3. 

Svrha članaka 1. i 2. ove Odluke podiže razinu opće sigurnosti osoba i imovine na javnim površinama kao 
i u samoj Općini Kostrena. 
Poslovi nadzora javnih površina provodit će se u skladu s propisanom Općom uredbom o zaštiti podataka 
(Sl. EU L119) i drugim važećim zakonskim aktima.  

 
Članak 4. 

Temeljem članka 28. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka imenovat će se odgovorna 
osoba za rukovanje sustavom videonadzora javnih površina.  
Ovlaštena osoba mora biti osposobljena za upravljanje i uporabu videonadzornog sustava, mora 
pažljivo rukovati uređajima u skladu s tehničkim uputama i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti 
podataka.  
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Ovlaštena osoba je odgovorna za prikupljanje podataka vezanih za provedbu videonadzora pa se stoga 
za isto uspostavlja zbirka osobnih podataka. 

 
Članak 5. 

Videonadzorom može biti obuhvaćena vanjska površina objekta te javne i zelene površine.  
Općina Kostrena dužna je označiti da je objekt odnosno vanjska površina objekta te javna površina 
pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. 
Navedena obavijest 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 pružaju 
sljedeće informacije:  

- da je prostor pod videonadzorom  
- podatke o voditelju obrade  
- podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. 

 
Članak 6. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da poduzme sve odgovarajuće radnje radi provedbe ove Odluke (izrada 
sigurnosne prosudbe, elaborata, naručivanja opreme i sl.). 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Kostrena". 
 
 
 
KLASA: ________________ 
URBROJ: _______________ 
Kostrena, _____________ 2021. godine 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA 
    
   Predsjednik 
 Dražen Soldan 
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O B R A Z L O Ž E NJ E : 
 

1. Pravna osnova za donošenje akta 
Člankom 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine” broj 42/18) propisano 
je da je praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim 
osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano 
zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi 
te imovine. Odredbe ovoga članka ne isključuju primjenu članka 35. Opće uredbe o zaštiti podataka na 
sustavno praćenje javno dostupnog područja u velikoj mjeri, člankom 4. Pravilnika o načinu i uvjetima 
obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama („Narodne novine" broj 36/12) propisano je da 
djelatnost privatne zaštite na javnim površinama mogu obavljati pravne osobe, obrtnici i unutarnje 
čuvarske službe koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne (tjelesne i/ili tehničke) zaštite uz 
uvjet da je jedinica lokalne samouprave prethodno ishodila odobrenje za obavljanje tih poslova od strane 
nadležne policijske uprave. Člankom 34. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Općine Kostrena" 
broj 2/18, 11/18, 1/20), propisano je da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima ureduje 
pitanje iz samoupravnog djelokruga Općine Kostrena. 
 
2.  Razlozi donošenja 
Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeno je da je jedinicama lokalne samouprave 
dozvoljeno praćenje javnih površina radi zaštite života i zdravlja ljudi i imovine, za čije provođenje donose 
vlastite akte sukladne zakonu i Općoj uredbi o zaštiti podataka. 
Prijedlog za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zaštite na javnim površinama predložit će se 
sukladno Zakonu nadležnoj policijskoj upravi te će se napraviti sigurnosna prosudba i sigurnosni elaborat 
odabranih lokacija u Općini Kostrena. 
Sustav videonadzora bit će uspostavljen s ciljem pružanja više razine zaštite ljudi i imovine na javnim 
površinama u Općini Kostrena. 
S namjerom da se uredi pitanje opće sigurnosti praćenje javnih površina putem videonadzora provodit će 
se radi praćenja i sprečavanja: 
- oštećenja komunalne opreme i zaštićenih povijesno-kulturnih objekata, 
- prometnih i komunalnih prekršaja (vožnja u pješačkoj zoni, nepropisno parkiranje, divlje i nepropisno 
odlaganje otpada i dr.), 
- remećenje javnog reda i mira, 
- opasnosti od požara i drugih nezgoda, 
- nadzora nad javnim okupljanjima, 
- počinjenja kaznenih djela i prekršaja, 
- podizanje opće sigurnosti. 
 

 


