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Na temelju članka 22., 24., 26., 27. st. 1, članka 31., 34., 44. i 48. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), članka 30. Statuta Općine
Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 2/2018 ) Općinsko vijeće Općine
Brestovac,na 14. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Brestovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Brestovac (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne
infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge
nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Brestovac, utvrđuju se komunalne
djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih
djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području
Općine Brestovac.
Članak 2.
Na području Općine Brestovac obavljaju se slijedeće zakonom propisane komunalne
djelatnosti:
a) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete
b) uslužne komunalne djelatnosti :
1. obavljanje dimnjačarskih poslova,
2. usluge ukopa pokojnika
3. usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika
Sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka propisan je Zakonom.
U sklopu obavljanja uslužnih djelatnosti može se osigurati i građenje i/ili održavanje
komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.
Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke koje su definirane Zakonom o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), komunalnim djelatnostima za područje
Općine Brestovac određuju se i slijedeće komunalne djelatnosti:
1. poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (poslovi redovitog provođenja mjera
tamanjenja glodavaca - deratizacije, uništavanja insekata - dezinsekcije i uništavanja zaraznih
klica - dezinfekcije, prema posebnim propisima, na svim javnim površinama i objektima),
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi (hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te
uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina),

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
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Članak 4.
Komunalne djelatnosti na području Općine Brestovac iz ove Odluke obavljaju :
trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Brestovac ili više jedinica lokalne samouprave
zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo);
služba - vlastiti pogon Općine Brestovac (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon);
pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji,
pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

1.
2.
3.
4.

Više jedinica lokalne samouprave može zajednički organizirati obavljanje komunalne
djelatnosti
Pravne osobe iz stavka 1. točaka 1. ovoga članka i Općina Brestovac u slučaju iz točke 2. istog
stavka imaju status javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom.

III.

POVJERAVANJE
OBAVLJANJA
TRGOVAČKOM DRUŠTVU

KOMUNALNIH

DJELATNOSTI

Članak 5.
Trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o. iz Požege, koje je u suvlasništvu Općine
Brestovac,povjerava se na neodređeno vrijeme obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova.

Članak 6.
Trgovačko društvo iz članka 5. ove Odluke obavlja povjerene mu komunalne djelatnosti
sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne
djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća Općine Brestovac donesenih sukladno tim propisima.
Trgovačko društvo iz članka 5. ove Odluke dužno je obavljati povjerene komunalne
djelatnosti kao javnu službu i postupati sukladno zakonu koji uređuje komunalno
gospodarstvo i u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo, a jednom
godišnje trgovačko društvo podnosi Općini Brestovac izvješće o poslovanju za prethodnu
godinu.
IV. POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI VLASTITOM
POGONU
Članak 7.
Vlastitom pogonu Općine Brestovac povjerava se na neodređeno vrijeme obavljanje slijedećih
komunalnih djelatnosti:
1. održavanje ulica i nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na košnju trave i niskog raslinja
cijelom dužinom cesta ,nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje vegetacije,
osiguranje preglednosti, čišćenje ulica i cesta i obavljanje zimske službe (izuzev strojnog
čišćenja);

2.
3.
4.
5.
6.
V.

održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila;
održavanje javnih zelenih površina;
održavanje groblja;
održavanje čistoće javnih površina (osim zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta);
održavanje prostora i opreme javnih tržnica na malo.
POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA
TEMELJU PISANOG UGOVORA
Članak 8.
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Pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu se
povjeriti:
- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
- veterinarsko-higijeničarski poslovi,

održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
održavanje instalacija javne rasvjete,
redovno održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s propisima kojima je uređeno
održavanje cesta,
- održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje i to
zimsko strojno čišćenje nerazvrstanih cesta,
Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka,
utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima Općine Brestovac i drugim
propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim
programima održavanja komunalne infrastrukture.
-

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj
nabavi.
U slučaju ne primjene propisa o javnoj nabavi sukladno prethodnom stavku ovog članka
zbog iznosa procijenjene vrijednosti, primijeniti će se akt Općine Brestovac koji propisuje
takvu vrstu nabave.
Članak 9.
Za uslužne komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika i usluge komunalnog linijskog
prijevoza putnika Općinsko vijeće će naknadno utvrditi oblike obavljanja komunalnih
djelatnosti.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do
isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj: 5/2011).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Brestovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC
KLASA:363-02/19-01/01
URBROJ:2177-02/02-19-1
Predsjednik
Brestovac,30.01.2019.g.
Tomo Vrhovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:410-01/19-01/01
URBROJ:2177-02/02-19-1
Brestovac,30.01.2019.g.
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i
106/18) i članka 30. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br.
2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac,na 14. sjednici, održanoj 30.siječnja 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu
na području Općine Brestovac
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i
kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u
objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Brestovac.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po
krevetu ili smještajnoj jedinici u naseljima na području Općine Brestovac u kojima se obavlja
djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine
Brestovac”

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomo Vrhovac
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Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne
novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 ,96/16 i 70/17) te članka 30.Statuta Općine Brestovac
(„Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj 2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 14. sjednici
održanoj 30.siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim članovima
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brestovac za 2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom se raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Brestovac za
2019. godinu («Službeni glasnik Općine Brestovac» broj 8/2018), s pozicije AKTIVNOST
A100013 Rad političkih stranaka-381-Tekuće donacije, u iznosu od 20.000,00 kuna za rad
političkih stranaka i za rad nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Brestovac (dalje u tekstu: Vijeće) za 2019. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća kako slijedi:
Stranka/
Nezavisna lista
HDZ
SDP
HSS
UKUPNO

Iznos po
članu
1.418,44
1.418,44
1.418,44

Broj
članova
11
2
1
14

Iznos
ukupno

Sveukupno
Broj članica

15.602,84
2.836,88
1.418,44
19.858,16

Iznos 10%

1

141,84

1

141,84

15.602,84
2.978,72
1.418,44
20.000,00

Formula izračuna:14X+0,1X=20.000,00(X= iznos po vijećniku)
Članak 3.
Stranka SDP za jednog vijećnika podzastupljenog spola ima pravo i na dodatnu
naknadu u visini 10%-tnog iznosa od utvrđenog iznosa po vijećniku.
Članak 4..
Sredstva raspoređena prema članku 2. ove Odluke, doznačuje Upravno tijelo u čijoj
nadležnosti je obračun i isplata naknade vijećnicima na žiroračun političke stranke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Brestovac.
KLASA:404-01/19-01/01
URBROJ:2177-02/01-19-1
Brestovac,30.01.2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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Na temelju članka 13.stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine broj 92/10) i
članka 30. Statuta Općine Brestovac („ Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj 2/2018 )
,Općinsko vijeće Općine Brestovac na 14. sjednici održanoj dana 30.siječnja 2019 godine,
donijelo je
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara Općine Brestovac i Procjene ugroženosti od požara
i tehnološke eksplozije za Općinu Brestovac
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite od požara Općine Brestovac i Procjena ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije za Općinu Brestovac.
Članak 2.
Plan zaštite od požara i Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu
Brestovac izradila je tvrtka In konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda,Baranjska 18.
Članak 3.
Na Plan zaštite od požara i Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu
Brestovac ishođeno je prethodno pozitivno mišljenje i suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova,Policijske uprave Požeško-slavonske i Vatrogasne zajednice požeštine.
Članak 4.
Plan zaštite od požara Općine Brestovac i Procjena ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije za Općinu Brestovac čine sastavni dio ove Odluke te će biti objavljeni na službenoj
stranici Općine Brestovac www.brestovac.hr.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Brestovac“.
KLASA:214-01/19-01/02
URBROJ:2177-02/02-19-1
Brestovac,30. siječnja 2019.g.

Općinsko vijeće Općine Brestovac
Predsjednik
Tomo Vrhovac
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Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 30. Statuta Općine Brestovac
(„Službeni glasnik Općine Brestovac“ br. 2/2018), Općinsko vijeće Općine Brestovac, na
prijedlog načelnika, na 14. sjednici održanoj dana 30.siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu i Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Brestovac
(„Službeni glasnik Općine Brestovac“ br. 3/2010 i 10/2013) u članku 3. dodaje se stavak 3.
koji glasi:
„Službeniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac imenovanom za službenika za
informiranje temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« br.
25/13. i 85/15) pripadajući koeficijent iz članka 2.ove odluke uvećat će se za 10%“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Brestovac“, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019. godine.

KLASA:110-01/19-01/01
URBROJ:2177-02/01-19-1
Brestovac,30.01.2019.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:023-01/18-01/03
URBROJ:2177-02/03-18-1
Brestovac,8.siječnja 2018.g.
Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi(»Narodne novine«, br. 86/08 i 61/11) i članka
46.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2018) Općinski
načelnik Općine Brestovac donosi slijedeći
PLAN
prijma u službu u Općinu Brestovac u razdoblju 2019. – 2020. godine
(srednjoročni plan)
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Brestovac u razdoblju 2019. – 2020.
godine (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac i Vlastiti komunalni pogon Općine Brestovac.
Članak 2.
Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na
dan 31. prosinac 2018. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u
službu na neodređeno vrijeme kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno
vrijeme u razdoblju 2019.-2020., te potreban broj osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa.
Tabelarni prikaz stvarnog stanja popunjenosti na neodređeno vrijeme na dan 31. prosinca
2018. godine, planirani potrebni broj službenika i namještenika za prijam u službu na
neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno
vrijeme za razdoblje 2019. – 2020. godine i potreban broj osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivana radnog odnosa, nalazi se u privitku ovog Plana prijma koji čini njegov sastavni
dio.
Članak 3.
Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Brestovac planira se prijam osoba sa završenim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
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osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju
od najmanje tri godine i osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom.
Članak 4.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodit će
se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno Zakonu o poticanju
zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) .
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog
osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje ili planirana u
općinskom Proračunu za tekuću godinu.
Članak 5.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Brestovac“ i na internetskoj stranici Općine Brestovac.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI
KOMUNALNI POGON OPĆINE BRESTOVAC
U razdoblju 2019-2020.godina
Red.
broj

Naziv radnog mjesta

1

PROČELNIK
JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
VODITELJ ODSJEKA ZA
KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I
GOSPODARENJE
PROSTOROM

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stvarno stanje
popunjenosti na
neodređeno
vrijeme
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BRESTOVAC

Broj planiranih popunjenih
radnih mjesta
(2019-2020)

1

0

2018
0

2019
0

2020
1

1

1

1

1

1

VODITELJ ODSJEKA ZA
POSLOVE OPĆE UPRAVE
I OPĆE POSLOVE
4.
VODITELJ ODSJEKA ZA
FINANCIJE
5.
REFERENT- KOMUNALNI
REDAR
6.
ČISTAČICASPREMAČICA
UKUPNO Jedinstveni upravni odjel

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

4

4

4

5

Planirani broj zapošljavanja
vježbenika na određeno
vrijeme
Planirani broj osoba na
stručnom osposobljavanju
bez zasnivanja radnog odnosa
SVEUKUPNO JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
VLASTITI POGON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

4

4

4

7

1.

UPRAVITELJ POGONA

1

0

0

0

1

2.

KOMUNALNI RADNIK

3

2

2

3

3

10

6

6

7

10

2.

3.

SVEUKUPNO
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:011-01/19-01/01
URBROJ:2177-02/03-19-1
Brestovac,8.siječnja 2019.g.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« br.
25/13 i 85/15) i članka 46.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
2/2018) Općinski načelnik Općine Brestovac dana 08.01.2019.g., donio je
O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Članak 1.
Marija Barunović, službenica u Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac
određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 2.
Službenik za informiranje:
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe
informacija,
- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje
su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine
Brestovac,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
- vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju
prava na pristup informacijama.
Članak 3.
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ( u daljnjem
tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog
zahtjeva Općini Brestovac.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji
su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev
podnosi se osobno ili poštom na adresu: Općina Brestovac,Požeška 76, 34322 Brestovac, kao
i putem elektroničke komunikacije na adresu: opcina-brestovac@po.t-com.hr.
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Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Požeška
76, Brestovac, a može se podnijeti i putem telefona na broj 034/241 077. O usmenom
zahtjevu sastavlja se službena bilješka.
Pisani i usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do
15.00 sati.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika
za informiranje (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2004).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku
Općine Brestovac».
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.

«SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BRESTOVAC» službeno glasilo Općine Brestovac.
Izdavač: Općinsko vijeće Općine Brestovac.Odgovorni urednik: Marija Barunović.Redakcija i
tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac,Požeška 76.Tel/fax 034 241 077.

