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Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i
101/17) i članka 31. Statuta Općine Brestovac ('Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj
2/2018) i Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 22. sjednici, održanoj 13.prosinca
2019. godine donosi
ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BRESTOVAC
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te
način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima
(»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17).
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Općinski porezi su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Brestovac i
prihod je proračuna Općine Brestovac.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na
dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz prethodnog stavka ovog
članka.
2. Porez na potrošnju
Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi,
osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja) u
ugostiteljskim objektima.
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Članak 5.
Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge na području Općine Brestovac.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Općine Brestovac.
Članak 6.
Utvrđenu poreznu obvezu porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga
najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava
Porezne uprave.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 7.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili
sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na
području Općine Brestovac.
Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15 kn/m² korisne površine kuće za odmor i
prihod je proračuna Općine Brestovac.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave
podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu
površinu objekta, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, promjenama
vezanim za povećanje ili smanjenje korisne površine, a najkasnije do 31. ožujka godine za
koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Članak 9.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog
prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
III. PROVEDBENE MJERE
Članak 10.
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Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju
povjerava se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, odnosno nadležnoj ispostavi.
Poreznoj upravi iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih
prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Brestovac dostavljati
zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih
prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana
u mjesecu za prethodni mjesec.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku
propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se
primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Narodne
novine«, broj 119/2001).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.
Članak 14.
Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi – u roku od osam dana od
dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja
ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Brestovac.
KLASA:410-01/19-01/01
URBROJ:2177-02/01-19-1
Brestovac,13.12.2019.g.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Čočić

Službeni glasnik Općine Brestovac-broj 9/2019

stranica 5

Na temelju članka 31. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
3/2013 i 9/2013) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 22. sjednici održanoj 13.prosinca
2019. godine donijelo je

O D L U K U
O IZMJENI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA
NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog
djeteta (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 9/2017) članak 3.stavak 1. mijenja se i glasi:
„Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 1.500,00 kn.“
Članka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Brestovac.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRES TOVAC
KLASA:421-01/19-01/18
URBROJ:2177-02/01-19-1
Brestovac,13.12. 2019. godine.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Čočić
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Na temelju članka i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine
Brestovac broj 2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 22. sjednici održanoj
13.prosinca 2019.godine donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja na
području Općine Brestovac u 2020.godini
Članak 1.
Općina Brestovac sufinancirat će iz Proračuna Općine Brestovac u 2020.godini umjetno
osjemenjivanje goveda i svinja na području Općine Brestovac.
Članak 2.
Sufinanciranje iz članka 1.ove Odluke iznosi:
- 150,00 kn bruto po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji i
- 100,00 kn bruto po jednoj osjemenjenoj krmači.
Članak 3.
Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja Općina Brestovac će realizirati
putem ovlaštenih organizacija za umjetno osjemenjivanje,a prema ispostavljenim računima s
priloženom vjerodostojnom dokumentacijom o umjetnom osjemenjivanju.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Brestovac da sklopi ugovor s odabranim
davateljem usluge iz članka 3.ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Brestovac".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Čočić
KLASA:421-02/19-01/07
URBROJ:2177-02/01-19-1
Brestovac,13.12.2019.g.
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Na temelju članka članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.,
65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik
Općine Brestovac br. 2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac, na svojoj 22. sjednici
održanoj dana 13.prosinca 2019. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje
Članak 1.

Ovom Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje,u
daljnjem tekstu: Plan, sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine,
broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.).
PRAVNA OSNOVA ZA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 2.

Plan se izrađuju se u skladu s Odredbama Prostornog plana uređenja Općine Brestovac
("Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 2/08, 3/12 i 3/15), odredbama članka 86. Zakona
o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN RH br.106/08.,
39/04., 45/04. – ispravak i 163/04.).
RAZLOZI ZA IZRADU PLANA
Članak 3.

Obveza izrade Plana i granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja
Općine Brestovac ("Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 2/08, 3/12 i 3/15), a sukladno
Zakonu o prostornom uređenju, s obzirom da se radi o neizgrađenom i neuređenom području.

OBUHVAT I OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 4.

Područje obuhvata Plana je neizgrađeno i neuređeno područje unutar izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja gospodarske zone, a obuhvaća dijelove kč. br. 299, 300,
301, 302 i 399 sve k.o. Završje .
Područje obuhvata Plana iznosi 5,09 ha.
Ocjenom stanja u obuhvatu Plana, utvrđeno je da predmetni prostor ima mogućnosti
prostornog razmještaja gospodarskih sadržaja.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 5.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za Plana su sljedeći:
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Racionalno korištenje potencijala prostora i razvijanje istih unutar postojećih struktura,
na način održivog razvitka gospodarskih sadržaja, odnosno razvoja usklađenog s
mogućnostima, ograničenjima i obvezama zaštite prostora.
Osiguranje kvalitetne povezanosti zone s okolnim prostorom osobito u pogledu
prometnog tješenja (pristup u zonu, mogućnosti ulaska – izlaska u zonu,..).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA
Članak 6.

Za potrebe izrade Plana ne očekuje se potreba izrade stručnih podloga.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.

Stručna rješenja pribavit će se od strane stručnog izrađivača Plana.

POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA
Članak 8.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji daju zahtjeve, očitovanja,
odnosno suglasnosti za izradu Plana iz područja svog djelovanja, te drugih sudionika koji će
sudjelovati u izradi Plana, je sljedeći:
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u
Požegi, M. Peića 3, 34000 Požega
2. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg
kralja Petra Krešimira IV, 10000 ZAGREB
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije,
Ul. Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg
kralja P.Krešimira IV br. 1, 10 000 ZAGREB
5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 ZAGREB
6. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Požeško - slavonska,
Protupožarni odjel, Josipa Runjanina 1, 34 000 Požega
7. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE,
Županijska 7 , 34 000 Požega
8. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU ISPAŠAVANJE, Područni ured Požega, Kralja
Krešimira 1, 34 000 Požega
9. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, R.F.
Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
10. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
11. POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo,
Županijska 7, 34000 Požega
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12. JU za upravljanje zaštićenim područjima Požeško – slavonske županije, Županijska 7,
34000 Požega
13. Hrvatske ceste d.o.o. , Sektor za razvoj i strateško planiranje , Vončinina 3,
10 000 Zagreb
14. Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 6,
34 000 Požega
15. Tekija d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Vodovodna 1, 34 000 Požega
16. HRVATSKE VODE ZAGREB, VGO za vodno područje sliva Save, Zagreb, VGI za
mali sliv "Orljava-Londža" Požega, Industrijska 13D, 34 000 Požega
17. HEP ODS ELEKTRA POŽEGA, Primorska 24, 34000 Požega
18. HEP- PLIN, Ul. cara Hadrijana 7 , 31000 Osijek

Članak 9.

(1) Rok za dostavu zahtjeva iz članka 8. ove Odluke je 20 dana od dana dostave ove Odluke.
(2) U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku
određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.
Članak 10.

U skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 8. ove
Odluke moraju u svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge
stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u izradi Plana. Ako to ne učine,
nositelj izrade nije dužan poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade Plana dužan
posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.
Članak 11.

Javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev,
dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji
su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana.

ROKOVI VEZANI UZ IZRADU PLANA
Članak 12.

(1) Rok za dostavu zahtjeva sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju - 20 dana od
dana dostave Odluke.
(2) Izrada Nacrta prijedloga Plana- 90 dana od primitka zahtjeva tijela i osoba
određenih posebnim propisima, sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju, uz pretpostavku da se zbog navedenih zahtjeva neće u većoj mjeri
povećati količina predviđenih radova.
(3) Trajanje Javne rasprave s javnim uvidom – 30 dana.
(4) Rok za dostavu pisanih prijedloga i primjedbi, odnosno davanje mišljenja sudionika
u javnoj raspravi – završava zadnjim danom javne rasprave.
(5) Rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi – 30 dana od proteka roka za davanje
pisanih prijedloga i primjedbi, odnosno mišljenja sudionika u javnoj raspravi.
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(6) Nacrt konačnog prijedloga stavljanja izvan snage Planova – 20 dana od izrade
Izvješća o javnoj raspravi.
(7) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se
korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.

Izvor financiranja izrade Plana je Proračun Općine Brestovac.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Za vrijeme izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje.
Članak 15.

(1) Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju ova Odluka dostavlja se:
1. Ministarsvu graditeljstva i prostornog uređenja
2. tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno s pozivom za dostavu
zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju .
(2) Nositelj izrade po objavi odluke o izradi Plana obavještava javnost o izradi Plana na:
1. mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave
2. kroz informacijski sustav putem Ministarsva graditeljstva i prostornog
uređenja - obavijesti o izradi prostornog plana dostavljaju se u roku od osam
dana od objave u službenom glasniku Odluke o izradi na adresu elektroničke
pošte
Članak 16.

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brestovac.
Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Brestovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC
KLASA:350-01/19-01/11
URBROJ:2177-02/01-19-1
Brestovac,13.12.2019.g.

POTREDSJEDNIK
Tomislav Čočić
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Na temelju članka članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.,
65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik
Općine Brestovac br. 2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac, na svojoj 22. sjednici
održanoj dana 13.prosinca 2019. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac
Članak 18.

Ovom Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Nurkovac,u daljnjem tekstu: Plan, sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju
(Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.).
PRAVNA OSNOVA ZA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 19.

Plan se izrađuju se u skladu s Odredbama Prostornog plana uređenja Općine Brestovac
("Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 2/08, 3/12 i 3/15), odredbama članka 86. Zakona
o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN RH br.106/08.,
39/04., 45/04. – ispravak i 163/04.).
RAZLOZI ZA IZRADU PLANA
Članak 20.

Obveza izrade Plana i granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja
Općine Brestovac ("Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 2/08, 3/12 i 3/15), a sukladno
Zakonu o prostornom uređenju, s obzirom da se radi o neizgrađenom i neuređenom području.

OBUHVAT I OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 21.

Područje obuhvata Plana je neizgrađeno i neuređeno područje unutar izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja gospodarske zone, a obuhvaća dijelove kč. br. 292, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308/1, te 293, 308/2 i 308/3
sve k.o. Nurkovac .
Područje obuhvata Plana iznosi 5,57 ha.
Ocjenom stanja u obuhvatu Plana, utvrđeno je da predmetni prostor ima mogućnosti
prostornog razmještaja gospodarskih sadržaja.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 22.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za Plana su sljedeći:
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Racionalno korištenje potencijala prostora i razvijanje istih unutar postojećih struktura,
na način održivog razvitka gospodarskih sadržaja, odnosno razvoja usklađenog s
mogućnostima, ograničenjima i obvezama zaštite prostora.
Osiguranje kvalitetne povezanosti zone s okolnim prostorom osobito u pogledu
prometnog tješenja (pristup u zonu, mogućnosti ulaska – izlaska u zonu,..).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA
Članak 23.

Za potrebe izrade Plana ne očekuje se potreba izrade stručnih podloga.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 24.

Stručna rješenja pribavit će se od strane stručnog izrađivača Plana.

POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA
Članak 25.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji daju zahtjeve, očitovanja,
odnosno suglasnosti za izradu Plana iz područja svog djelovanja, te drugih sudionika koji će
sudjelovati u izradi Plana, je sljedeći:
19. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u
Požegi, M. Peića 3, 34000 Požega
20. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg
kralja Petra Krešimira IV, 10000 ZAGREB
21. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije,
Ul. Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB
22. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg
kralja P.Krešimira IV br. 1, 10 000 ZAGREB
23. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 ZAGREB
24. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Požeško - slavonska,
Protupožarni odjel, Josipa Runjanina 1, 34 000 Požega
25. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE,
Županijska 7 , 34 000 Požega
26. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU ISPAŠAVANJE, Područni ured Požega, Kralja
Krešimira 1, 34 000 Požega
27. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, R.F.
Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
28. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
29. POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo,
Županijska 7, 34000 Požega
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30. JU za upravljanje zaštićenim područjima Požeško – slavonske županije, Županijska 7,
34000 Požega
31. Hrvatske ceste d.o.o. , Sektor za razvoj i strateško planiranje , Vončinina 3,
10 000 Zagreb
32. Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 6,
34 000 Požega
33. Tekija d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Vodovodna 1, 34 000 Požega
34. HRVATSKE VODE ZAGREB, VGO za vodno područje sliva Save, Zagreb,
VGI
za mali sliv "Orljava-Londža" Požega, Industrijska 13D, 34 000 Požega
35. HEP ODS ELEKTRA POŽEGA, Primorska 24, 34000 Požega
36. HEP- PLIN, Ul. cara Hadrijana 7 , 31000 Osijek

Članak 26.

(1) Rok za dostavu zahtjeva iz članka 8. ove Odluke je 20 dana od dana dostave ove Odluke.
(2) U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku
određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.
Članak 27.

U skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 8. ove
Odluke moraju u svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge
stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u izradi Plana. Ako to ne učine,
nositelj izrade nije dužan poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade Plana dužan
posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.
Članak 28.

Javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev,
dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji
su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana.

ROKOVI VEZANI UZ IZRADU PLANA
Članak 29.

(1) Rok za dostavu zahtjeva sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju - 20 dana od
dana dostave Odluke.
(2) Izrada Nacrta prijedloga Plana- 90 dana od primitka zahtjeva tijela i osoba
određenih posebnim propisima, sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju, uz pretpostavku da se zbog navedenih zahtjeva neće u većoj mjeri
povećati količina predviđenih radova.
(3) Trajanje Javne rasprave s javnim uvidom – 30 dana.
(4) Rok za dostavu pisanih prijedloga i primjedbi, odnosno davanje mišljenja sudionika
u javnoj raspravi – završava zadnjim danom javne rasprave.
(5) Rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi – 30 dana od proteka roka za davanje
pisanih prijedloga i primjedbi, odnosno mišljenja sudionika u javnoj raspravi.
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(6) Nacrt konačnog prijedloga stavljanja izvan snage Planova – 20 dana od izrade
Izvješća o javnoj raspravi.
(7) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se
korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 30.

Izvor financiranja izrade Plana je Proračun Općine Brestovac.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.

Za vrijeme izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje.
Članak 32.

(1) Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju ova Odluka dostavlja se:
1. Ministarsvu graditeljstva i prostornog uređenja
2. tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno s pozivom za dostavu
zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju .
(2) Nositelj izrade po objavi odluke o izradi Plana obavještava javnost o izradi Plana na:
3. mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave
4. kroz informacijski sustav putem Ministarsva graditeljstva i prostornog
uređenja - obavijesti o izradi prostornog plana dostavljaju se u roku od osam
dana od objave u službenom glasniku Odluke o izradi na adresu elektroničke
pošte
Članak 33.

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brestovac.
Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Brestovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC
KLASA:350-01/19-01/11
URBROJ:2177-02/01-19- 1
Brestovac,13.12.2019.g.

POTPREDSJEDNIK
Tomislav Čočić
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
2/2018 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 22. sjednici održanoj 13.prosinca 2019. godine
donijelo je
Godišnji program javnih potreba u predškolskom odgoju,
osnovnom,srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju u Općini Brestovac za 2020.
godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Brestovac
u svezi s:
- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,
- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnoškolskog
obrazovanja,sufinanciranjem prijevoza srednjoškolskih učenika , te potpore redovnim
studentima.
Članak 2.
Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i
srednjoškolskog obrazovanja utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine
Brestovac u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu
Općine Brestovac za 2020.godinu kako slijedi:
- sufinanciranje Osnovne škole D.Lermana Brestovac za:……………………..90.000,00 Kn
- organizaciju i provedbu «male škole»,
- provedbu izbornih predmeta i vannastavnih aktivnosti,ekskurzija,izleta ,te ostalih
aktivnosti iz domene osnovnoškolskog obrazovanja,
- sufinanciranje tekućih i kapitalnih programa škole
- sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika …...…...…………………..40.000,00 Kn
- financijske potpore redovnim studentima……………………..……………..150.000,00 Kn
Ukupno:280.000,00 kuna.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Brestovac».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC
KLASA:421-02/19-01/08
URBROJ:2177-02/01-19-1
U Brestovcu, 13.12. 2019.g.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Čočić
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Na temelju članka 117. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13
,152/14,99/15,52/16 i 16/17) te članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine
Brestovac broj 2/2018 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 22. sjednici održanoj
13.prosinca 2019. godine donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2020.GODINU
Članak 1.
Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Brestovac za 2020. godinu osigurava
se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i/ili drugih osoba
koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.
Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Brestovac za 2020. godinu osigurava se i
pomoć za novorođenu djecu.
Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Brestovac za 2020. godinu osiguravaju se
sredstva za sufinanciranje rada ljekarne u naselju Brestovac.
Članak 2.
Program javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu obuhvaća:
1. Pomoći obiteljima i kućanstvima ………………………………………..210.000,00 kn
- Pomoći za podmirenje troškova ogrjeva (decentralizirana sredstva)-35.000,00 kn
- Jednokratne pomoći-90.000,00 kn
- Pomoći za podmirenje troškova stanovanja-40.000,00 kn
- Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta temeljem Odluke o uvjetima i načinu
ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta – 45.000,00 kn.
2. Sufinanciranja smještaja djece u dječje vrtiće temeljem Odluke o sufinanciranju
smještaja djece u dječje vrtiće ………………………………………210.000,00 kn
5. Donacije Crvenom križu……………………………………………..…25.000,00 kn
Članak 3.
Raspored sredstava iz članka 2.točke 1. ovog Programa vršit će se temeljem odluka
Općinskog načelnika, ugovora i rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o priznavanju prava iz
socijalne skrbi predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Brestovac
broj 1/2012) i Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu
novorođenog djeteta (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 9/2017).
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Općine Brestovac» ,a stupa na snagu
1.siječnja 2020.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC
KLASA:550-01/19-01/12
URBROJ:2177-02/01-19-1
U Brestovcu,13.12. 2019.g.

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Čočić
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Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine
82/15,118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN
49/17 i članka 30. Statuta općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2018), a
na prijedlog Općinskog načelnika Općine Brestovac, Općinsko vijeće općine Brestovac na 22.
sjednici općinskog vijeća održanoj dana 13.prosinca 2019. donijelo je:

Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Brestovac u 2019.g.
UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju
općine Brestovac od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Općina Brestovac dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Brestovac dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne
zaštite:
a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
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– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja Općinskom vijeću prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i
drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja općinskom vijeću prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito
ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za
područje općine Brestovac u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog
stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, dužan je, osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest
mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava
za zaštitu i spašavanje.

ZAKONSKE ODREDBE
r.br.
1.
2.
3.

ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE
ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći
i katastrofi
➢ Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

NN
82/15
118/18
37/16
37/16
47/16
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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➢ Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne
zaštite
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom
europskom broju za hitne službe 112
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje
stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i
spašavanja
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene
osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća
za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora
u sustavu civilne zaštite
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za
zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite
➢ Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
➢ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite,
kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne
zaštite i njegovog zamjenika

Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih
službenika i namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga
sustava civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih
pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u
sustavu civilne zaštite (NN 33/17)
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe
djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja,
neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu

37/16
38/16
49/16
57/16
57/16
57/16
61/16
65/16
69/16
69/16
69/16
69/16
75/16
75/16

98/16
67/17

99/16
99/16
27/17

49/17
53/17
67/17
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1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2019.g. poduzeto je slijedeće:
Zbog donošenja novog Zakona o sustavu civilne zaštite kao i pod zakonskih propisa izvršena
su usklađivanja sa navedenim propisima i to:
➢ Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
➢ Donesena je analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019.
➢ Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje,
➢ Donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje
2020-2022.g.,
➢ Donesen je Plan vježbi za 2019.
➢ Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara u 2019.g.

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)
Stožer civilne zaštite:
1. Jozo Buće, načelnik stožera civilne zaštite,
2. Tomo Vrhovac, zamjenik načelnika stožera civilne zaštite,
3. Alen Ugrin, član (vatrogasni zapovjednik),
4. Krešimir Klarić, član Stožera za komunalne djelatnosti,
5 .Goran Matijević, član (predstavnik Policijske uprave ),
6. Boris Horvat, član ( predstavnik DUZS-a, PU za zaštitu i spašavanje ),
7. Marko Martinčić, član (predstavnik Doma zdravlja Požega),
8. Miroslav Zelenika, član Stožera (predstavnik Gradskog društva crvenog križa Požega),
9. Josip Kraker, član Stožera (predstavnik HGSS).

2.1.

Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni rizika i Planu djelovanja sustava civilne zaštite ustrojen je postrojba civilne
zaštite opće namjene koji broji 18 obveznika.
Postrojbe i njen ustroj kako je prikazano u narednom grafičkom prikazu.

Upravljačka skupina (2)
zapovjednik Postrojbe
zamjenik zapovjednika /pomoćnik za logistiku

1.Operativna skupina (8)
voditelj skupine (1)
zamijenik voditelja/ član (1)
članovi (6)

2.Operativna skupina (8)
voditelj skupine (1)
zamjenik voditelja/ član (1)
članovi (6)
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Povjerenici civilne zaštite

Red. Područje nadležnosti
broj Mjesni odbor/naselje/ulica

Povjerenik civilne zaštite
(ime prezime,adresa)

Zamjenik povjerenika
civilne zaštite (ime
prezime,adresa)

1

Ivan Đurčević,Stari
Brestovac 88
Kristijan Jekić,Baruna
Trenka 13
Zvonko Rodić,Nurkovac
18
Vlatko Pavlović
D.Cesarića 32A,Završje
Ivan Jurić,Dolac 72
Karlo Markanjević,
Daranovci 48
Zvonko Gagić,Zakorenje
24
Tomo Vrhovac,D.Gučani
10
Stjepan Pustajić,Ivandol
28

Josip Sinčić,Stari
Brestovac 80K
Marijan Bek ,Stari
Brestovac 4
Šandor Balog,Nurkovac
40
Zoran Bošnjak,
Novljanski put 12,Završje
Mato Ferić,Dolac 76
Željko Kovačević
Daranovci 50
Branko Gagić,Zakorenje
70
Tomo Garić,D.Gučani 16

3

Brestovac,ulice Stari
Brestovac,Dolački put
Brestovac,ulice:Požeška,
Mlinska,Baruna Trenka
Nurkovac

4

Završje

5
6

Dolac
Daranovci

7

Zakorenje

8

Donji Gučani,Gornji Gučani,
Busnovi
Ivandol,Oblakovac,Vučjak
Čečavački,Jeminovac,
Šnjegavić,Čečavac,Ruševac
Jaguplije

2

9

10
11
12
13
14

15

Domagoj Stojaković
Jaguplije 9
Skenderovci,Brđani,Perenci
Zdenko Petrović,
Skenderovci 38
VilićSelo,Boričevci,Žigerovci Bojan Petrović,
Vilić Selo 18
Pavlovci
Jozo Ilić,
Pavlovci 26
Deževci,Kujnik,Pasikovci,
Pavo Ilić,
Koprivna,Rasna, Podsreće,
Deževci 25
Crljenci,Vranić, Sloboština
Orljavac,Mijači,Kamenska,
Siniša Dragaš,
Kamenski Šeovci,Kamenski
Orljavac 48
Vučjak,Amatovci,Sažije,
Striježevica,Bogdašić,Krušev
o,Mihajlije,Mrkoplje,Šušnjari
, Novo Zvečevo

3. PREVENTIVA
➢ Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Ivan Tomić,Ivandol 64

Josip Galgan
Jaguplije 1
Borislav Trninić,
Perenci 10
Goran Mandić,
Vilić Selo 35
Vjekoslav Majer,
Pavlovci 56
Damir Rosipal,
Deževci 44
Bešlić Saša,
Orljavac 35
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Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Plan djelovanja sadržava:
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili
drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda
3.1. Područje preventive
3.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenosti procjena i planova od
značaja za sustav civilne zaštite
Općina Brestovac je svibnja 2011. godine, u skladu s tada važećim propisima usvojila
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i
spašavanja za područje i Plan civilne zaštite. Sukladno navedenom Zakonu o sustavu civilne
zaštite (NN 82/15.) osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene i imenovani su
povjerenici civilne zaštite. Izrađen je i usvojen godišnji plan razvoja sustava i smjernice za
razvoj sustava za četverogodišnje razdoblje te je analizirano stanje sustava u prethodnom
razdoblju. Određeni su objekti za sklanjanje i voditelji istih. U Proračunu je potrebno
predvidjeti financijska sredstva za razvoj i podizanje sustava civilne zaštite na višu razinu. U
području usvojenosti strategija, normativne uređenosti i izrađenosti planskih dokumenata
potrebno je donijeti Plan djelovanja civilne zaštite i Standardne operativne postupke za
djelovanje gotovih snaga kod brzo narastajućih prijetnji, posebno za dobrovoljna vatrogasna
društva na području Općine. U skladu s navedenim, stanje strategije, normativnog uređenja i
planova civilne zaštite ocjenjeno je ocjenom 2 –visoka spremnost.
3.1.2. Sustav ranog upozoravanja
Općina Brestovac razmjenjuje podatke s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Požega te
će jedna i druga strana biti pravovremeno obavještena o nastupanju prijetnje koja može
izazvati veliku nesreću. Vatrogasne postrojbe s područja Općine obavještavaju izvršno tijelo o
intervencijama, posebno o onima koje uključuju opasne tvari. U općini Brestovac naselja u
kojima djeluju DVD-ovi su pokrivena sirenama kojima se može objaviti nastupanje opće
opasnosti. Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša svi
bitni sudionici sustava civilne zaštite Općine su upoznati s područjima koja mogu biti
zahvaćena brzo narastajućim ugrozama velikom nesrećom od bujica. U Općini Brestovac
nema područja koja mogu biti zahvaćena brzo narastajućim ugrozama od velikih nesreća od
tehničko tehnoloških ugrožavanja opasnim tvarima. Kako bi se stanje sustava civilne zaštite u
segmentu ranog upozoravanja podiglo na višu razinu potrebno je organizirati edukacije i
ukazati lokalnom stanovništvu na posljedice velikih nesreća i upoznati ih s načinom provedbe
samozaštite i organizirane zaštite. U skladu s navedenim, stanje sustava ranog upozoravanja
ocjenjeno je ocjenom 3 – niska spremnost.
3.1.3. Stanje svijesti pojedinaca i odgovornih tijela
Nakon izrade i donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i
okoliša predstavničko tijelo Općine i Stožer su raspravljali o prioritetnim prijetnjama,
područjima ugrožavanja, posljedicama koje mogu navedene prijetnje izazvati te su razmatrali
mjere odgovora na iste, visinu troškova, podizanje svijesti stanovništva kao i visinu troškova
potrebnih za sanaciju stanja ugroženog područja. Da bi se stanje svijesti podiglo na višu
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razinu potrebno organizirati edukacije, upoznati lokalno stanovništvo s mogućim
posljedicama neželjenih događaja kao i načinu samozaštite. U objektima u kojima se okuplja
veći broj osoba (u prvom redu osnovna škola) potrebno je provesti raspravu o prijetnjama, o
načinima kolektivne zaštite i samozaštite prisutnih osoba. Izuzetno je bitno da dobrovoljna
vatrogasna društva na području Općine izrade standardne operativne postupke za svaku brzo
djelujuću prijetnju koja može uzrokovati veliku nesreću. Procjena rizika od velikih nesreća
Općina Brestovac 126 Da bi se stanje svijesti pojedinaca bitnih za učinkovito djelovanja
sustava civilne zaštite podiglo na razinu koja jamči sigurnost lokalnog stanovništva, potrebno
je održavati sastanke s liječničkim ekipama, povjerenicima civilne zaštite, voditeljima
objekata namijenjenih za sklanjanje, a posebno s pripadnicima tima civilne zaštite opće
namjene i upoznavati ih, odnosno unapređivati njihovo znanje o načinima djelovanja prijetnji,
njihovim ulogama u reagiranju na prijetnju kao i o načinu samozaštite od iste. U skladu s
navedenim stanje svijesti pojedinaca i odgovornih tijela ocjenjeno je ocjenom 3 – niska
spremnost.
3.1.4. Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova
razvoja, planskog korištenja zemljišta
Općinsko vijeće Općine Brestovac je usvojilo Prostorni plan kojim su definirane
poljoprivredne površine, šumska područja, način zaštite od otvorenih vodenih tijela te se isti
redovno ažurira. Pri izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i
okoliša izrađeni su posebni zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja u
kojima su propisani uvjeti koji osiguravaju povećanu otpornost izgrađenih građevina na
prioritetne prijetnje. U planovima je potrebno naglasiti u kojim područjima zaštita nije
djelotvorna (područja s teškim posljedicama kod tehničko-tehnološke nesreće) te ih treba
izostaviti kao građevinske zone u urbanističkim planovima naselja i gospodarstva. Također je
potrebno ustanoviti evidenciju o broju nelegalnih objekata u područjima prioritetnih
ugrožavanja koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja tih prijetnji. U skladu s
navedenim stanje prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova i planskog
korištenja poljoprivrednog zemljišta ocjenjeno je ocjenom 3 – niska spremnost.

3.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
Općina Brestovac je u svom Proračunu predvidjela financijska sredstva za realizaciju
preventivnih mjera, sredstva za razvoj, opremanje i osposobljavanje snaga civilne zaštite, te
za tekuće donacije operativnim snagama civilne zaštite na području Općine. U sljedećem
proračunskom razdoblju Općina Brestovac bi trebala predvidjeti financijska sredstva za
provedbu preventivnih mjera i mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom, te
eventualni povrat u funkciju ugroženog područja. Sukladno navedenom stanje fiskalnih
kapaciteta Općine i financijske perspektive za razvoj sustava civilne zaštite ocjenjeno je
ocjenom 4 – vrlo niska spremnost.
3.1.6. Ocjena baze podataka
Općina Brestovac je ustrojila bazu podataka o pripadnicima operativnih snaga s područja
Općine. Vodi se evidencija o elementarnim nepogodama i nastalim štetama uslijed navedenih
elementarnih nepogoda. Potrebno je ustrojiti i voditi bazu podataka o otkazima kritične
infrastrukture na području Općine. U skladu s navedenim stanje baze podataka ocjenjeno je
ocjenom 2 – visoka spremnost.
7.1.7. Zbirna ocjena spremnosti samouprave u području preventive
Prema ocjeni pojedinih kategorija spremnosti Općine Brestovac donosi se konačna ocjena u
pogledu preventivnih mjera glede suočavanja s prioritetnim rizicima od velike nesreće. Zbirna
ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija (što iznosi 2,83) zaokružena na najbliži
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cijeli broj te je konačna ocjena spremnosti Općine Brestovac u području preventive: 3 – niska
spremnost.
3.2. Područje reagiranja
3.2.1. Spremnost odgovornih i upravljački kapaciteta
Načelnik Općine Brestovac je upoznat sa svojim ovlastima i odgovornostima za pravodobnu
primjenu odgovarajućih mjera u slučaju nastupajuće prijetnje velikom nesrećom kao i
resursima koji mu stoje na raspolaganju u provedbi istih. Načelnik poznaje prioritetne
prijetnje i moguće neželjene posljedice istih. Stožer civilne zaštite je također upoznat s gore
navedenim pitanjima. Ustroj Stožera je takav da jamči mogućnost imenovanja terenskog
koordinatora za svaku od prioritetnih prijetnji. Općina je odredila osobu koja će u opisu
poslova imati vođenje baze podataka i operativnu/administrativnu pripremu za djelovanje
operativnih snaga pri povećanoj prijetnji rizika nastanka velike nesreće. Sukladno
navedenom, spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine Brestovac ocjenjeno je
ocjenom 1 – vrlo visoka spremnost.

3.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta
Vatrogasne postrojbe na području Općine Brestovac su opremljene, osposobljene i
kapacitirane na način da mogu pravodobno i učinkovito provoditi mjere u slučaju pojave
prioritetne prijetnje i njenih rizika. Da bi tim civilne zaštite bio operativno sposoban potrebno
je provoditi postupak opremanja osobnim zaštitnim i materijalno-tehničkim sredstvima, zatim
provesti osposobljavanje za provedbu mjera civilne zaštite u slučaju pojave prioritetne
prijetnje i njenih rizika. Nužno je opremiti i Stožer civilne zaštite Općine. Pravne osobe od
interesa za sustav civilne zaštite treba upoznati s njihovim zadaćama i po izradi Planova
dostaviti im izvode kako bi iste izradile svoje operativne planove. U skladu s navedenim,
spremnost operativnih kapaciteta Općine Brestovac ocjenjeno je ocjenom 4 – vrlo niska
spremnost.
3.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja
komunikacijskih kapaciteta Općina Brestovac ne raspolaže satelitskim mobilnim telefonima
kao ni mobilnim radio uređajima, međutim može osigurati klasične mobilne telefone za
potrebe nositelja pojedinih aktivnosti na terenu. Općina također ne posjeduje adekvatna
prijevozna sredstva za prijevoz operativnih snaga na eventualno ugrožena područja. Općina
može u vrlo kratkom vremenu osigurati prijevoz, angažirajući privatne ili javne
autoprijevoznike. Sukladno navedenom, stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava
civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta Općine Brestovac ocjenjeno je ocjenom 3 –
niska spremnost.
3.2.4. Zbirna ocjena spremnosti odgovarajućeg reagiranja jedinice lokalne/područne
samouprave na prioritetne rizike velike nesreće
Vrednujući pojedine sastavnice spremnosti Općine Brestovac donosi se konačna ocjena
Općine Brestovac u pogledu reagiranja kod pojave prioritetnih rizika velike nesreće. Zbirna
ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija (što iznosi 2,66) zaokružena na najbliži
cijeli broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine Brestovac u području
preventive je 3 – niska spremnost.
Zaključna ocjena spremnosti sustava civilne zaštite Općine Brestovac je prosječna
ocjena ocjenjenih područja. Iz navedenog proizlazi da je navedena ocjena 3 – niska
spremnost.

4. VATROGASTVO
Za DVD Brestovac,Zakorenje,Ivandol,Jaguplije i Orljavac sukladno njihovim vlastitim
programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati sredstva za
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operativne aktivnosti
nabavku vatrogasne opreme
razvoj kadrovskih kapaciteta (osposobljavanje i usavršavanje)
planirane vježbe,smotre,natjecanja i sl.
sustav organizacije i djelovanja

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno
uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su
osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova,
u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1. Stožer civilne zaštite Općine Brestovac
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Brestovac
3. DVD Brestovac, Orljavac, Jaguplije, Ivandol i Zakorenje
6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Trgovačko društvo „Komunalac Požega“ d.o.o.,Požega,Vukovarska 8 i
Trgovačko društvo ,,Tekija'' d.o.o.,Požega, Vodovodna 1.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2019. godini
Red
broj

1.

PLANIRANO
u 2019. god. (kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje,
sklanjanje
i
druge
10.000,00
aktivnosti i mjere u sustavu civilne
zaštite
15.000,00
-Stožer civilne zaštite - odore
15.000,00
-Postrojba CZ opće namjene - odore
-Poslovi civilne zaštite
-Procjena rizika
OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2020. god. (kn)

15.000,00
15.000,00
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2.

3.

- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl.
17 st. 3. zakona
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
-Javna vatrogasna postrojba
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
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5.000,00
5.000,00
12.000,00

12.000,00

52.000,00

52.000,00

320.000,00
100.000,00
30.000,00

320.000,00
50.000,00
30.000,00

450.000,00

400.000,00

-Tekuće održavanje
UKUPNO:

UDRUGE GRAĐANA
4.
Crveni križ,HGSS
31.000,00
31.000,00
UKUPNO:
31.000,00
31.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
533.000,00
483.000,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/19-01/02
Urbroj:2177-02/01-19-1
Brestovac,13.12. 2019.g.
Potpredsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Čočić
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15,118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN
49/17) i članka 30. Statuta općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2018), a
na prijedlog Općinskog načelnika Općine Brestovac, Općinsko vijeće općine Brestovac na 22.
sjednici općinskog vijeća održanoj dana 13.prosinca 2019.godine donijelo je:
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
ZA 2020. – 2022.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju
Općine Brestovac od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost
postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni
rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama
ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
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velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G.
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja
rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te
aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz
politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje
je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja
rizika od katastrofa.
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize
stanja sustava civilne zaštite.
Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za općinu

Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

2. Izraditi Operativni postupovnik

Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2020.g.
Zakonska osnova: Uredba o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite (NN 27/17)

3. Izraditi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: siječanj 2020.g.
Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN (16/19)

4. Izraditi Plan vježbi za 2020. god

Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 49/16)
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5. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava
civilne zaštite općine

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba općinsko vijeća i načelnika
Rok: siječanj-ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 49/16)

6. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

7. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 69/16)

8. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i
zamjenika povjerenika civilne zaštite općine.

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 69/16)

9. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS PU Požega, IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 69/16)

10. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS- PU Požega, IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 69/16)

11. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe
opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 69/16)
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12. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ,
članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: veljača 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 69/16)

13. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama,
materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

14. Planirati i provesti vježbu sudionika sustava civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenje vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 49/16)
15. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS,
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog
izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica
velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2020.g.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
OPIS POZICIJE
2020.g.
2021.g.
2022.g.
broj
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i sklanjanje
stanovništva
Stožer civilne zaštite– odore, veza,
15.000,00
10.000,00
10.000,00
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
15.000,00
10.000,00
10.000,00
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja
sustava CZ
1.
Vježba operativnih snaga zaštite i
5.000,00
3.000,00
3.000,00
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
5.000,00
5.000,00
objekata za smještaj
Materijalna i tehnička oprema
5.000,00
10.000,00
10.000,00
operativnih snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga
12.000,00
12.000,00
12.000,00
i podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
52.000,00
50.000,00
50.000,00
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
320.000,00
320.000,00
320.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.
Javna vatrogasna postrojba
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Procjena ugroženosti i Plan zaštite
od požara
UKUPNO:
400.000,00
400.000,00
400.000,00
HGSS STANICA POŽEGA
3.
Redovne donacije
6.000,00
7.000,00
8.000,00
Opremanje
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
4.
Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
5.
CRVENI KRIŽ
25.000,00
25.000,00
25.000,00
SVEUKUPNO
483.000,00
482.000,00
483.000,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
KLASA:810-01/19-01/03
URBROJ:2177-02/01-19-1
Brestovac,13.12.2019.g.
Potpredsjednik općinskog vijeća
Tomislav Čočić
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:350-01/19-01/09
URBROJ:2177-02/03-19-1
Brestovac,11.prosinca 2019.g.
Načelnik Općine Brestovac na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša
("Narodne novine", broj 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj
3/17) donosi:
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Nurkovac
I.
Načelnik Općine Brestovac donio je Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Nurkovac
(KLASA: 350-01/19-01/07, URBROJ: 2177-02/03-19-1 od 18.06.2019. godine), prema kojoj
je Općina Brestovac provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
za Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Nurkovac.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i
graditeljstvo Požeško-slavonske županije, koja se dopisom (KLASA:351-03/19-01/36,
URBROJ:2177/1-06-06/12-19-6 od 5.12.2019. godine), očitovala da je postupak Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Nurkovac proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 83/13, 153/13,
78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš ("Narodne novine" broj 3/17).
III.
Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Nurkovac jesu racionalno korištenje potencijala prostora, na način održivog razvitka
gospodarskih sadržaja, odnosno razvoja usklađenog s mogućnostima, ograničenjima i
obvezama zaštite prostora, te osiguranje kvalitetne prometne povezanosti zone s okolnim
prostorom .
IV.
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U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Brestovac zatražila je
mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja :
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, (KLASA:35103/19-01/36, URBROJ:2177/1-06-06/12-19-5 od 12.studenog 2019.god.), dao je mišljenje da
za Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Nurkovac ne treba provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode
(bioraznolikost i zaštićena područja), te da je UPU Gospodarske zone Nurkovac prihvatljiv za
ekološku mrežu.
Grad Požega, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, (KLASA:350-01/1901/17, URBROJ:2177/01-05/03-19-2 od 16.srpnja 2019. god.), dao je mišljenje da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU Gospodarske zone Nurkovac.
Općina Velika, (KLASA:350-01/19-01/07, URBROJ:2177/08-02-19-2 od 05.srpnja 2019.
god.), dala je mišljenje da za UPU Gospodarske zone Nurkovac ne treba provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.
Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti,
(KLASA:350-01/19-01/05, URBROJ:2162-06/01-19-2 od 15.07. 2019. god.), dao je mišljenje
da provedba Plana neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša te da stoga
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš UPU Gospodarske zone
Nurkovac.
Općina Sirač, (KLASA:350-01/19-01/7, URBROJ:2111/04-02-19-2 od 05.07. 2019. god.),
dala je mišljenje da nema potrebe za provedbom postupka ocjene o potrebi strateške procjene
na okoliš za UPU Gospodarske zone Nurkovac.
Svoje mišljenje nisu dostavili Hrvatske vode i Hrvatske šume, kao i Općine: Staro Petrovo
Selo, Rešetari, Cernik i Voćin, te se prema članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša,
ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, smatra se
da nema prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu
okoliša koje je potrebno uvažiti u strategiji,planu ili programu.
V.
Značajke Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac su takve da se uz
primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj na
sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša.
Planirani Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Nurkovac usklađen je s planovima
višeg reda.
Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš
izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Odluku kojom se utvrđuje da za Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Nurkovac nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik Općine Brestovac na
temelju provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno pribavljenim
mišljenjima tijela i osoba određenim posebnim propisom, te kriterija za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije,plana i programa na okoliš (NN 3/17), i to kako slijedi :
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Prostorni plan je dokument kojim je definirana namjena u promatranom prostoru jedinice
lokalne samouprave, gdje su kroz odredbe za provedbu plana definirani uvjeti korištenja tih
površina, kao i moguća ograničenja njihovog korištenja.
Svaka gradnja unutar područja lokalne samouprave definirana je namjenom i odredbama
Plana i može se realizirati uz izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije, te
provođenje odgovarajućih postupaka sukladno propisima.
Planirani Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Nurkovac je dokument lokalnog
značaja, koji mora biti i usklađen je s prostornim planom višeg reda (Prostorni plan uređenja
Općine Brestovac).
Kao razvojni dokument kojim se definira način i uvjeti korištenja prostora, predmetni Plan
uključuje i pitanja zaštite okoliša. U Plan će biti ugrađene smjernice i odredbe iz Prostornih
planova višeg reda koje su u funkciji zaštite okoliša, kao i uvjeti javnopravnih tijela koji se
pribavljaju tijekom postupka izrade prostorno-planske dokumentacije.
Osnovni razlozi izrade predmetnog Plana jesu racionalno korištenje potencijala prostora na
način održivog razvitka gospodarskih sadržaja.
Prostorni plan je važan dokumenti za razvoj područja lokalne samouprave. On u sebi sadrži
smjernice koji se tiču područja zaštite okoliša, a u njega su ugrađeni i nacionalni i europski
standardi kroz propise koji reguliraju područje zaštite okoliša.
Provedba Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac imati će kontinuirani
pozitivan utjecaj na potencijal gospodarskog razvoja promatranog prostora.
Definiranjem pravila korištenja i mjera zaštite koje se moraju primjenjivati prilikom
realizacije planiranih sadržaja, osigurat će se uvjeti za održivi razvoj na području Općine.
Provedba Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac nema obilježja utjecaja
na područja prekogranične prirode.
Provedba Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac neće uzrokovati
potencijalne negativne rizike za ljudsko zdravlje i okoliš.
Obuhvat Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac je na administrativnom
području Općine Brestovac, te će provedba Plana imati direktan ili indirektan utjecaj
isključivo na područje u okviru granica jedinice lokalne samouprave.
Urbanistički plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac neće imati negativan utjecaj na
očuvanje prirodne i kulturno-povijesne baštine.
Provedba Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac neće izazvati
prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti.
Obuhvat Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac nalazi se unutar
utvrđenog građevinskog područja definiranog Prostornim planom uređenja Općine Brestovac.
Predmetnim Planom s detaljnije se definira raspored planiranih sadržaja i prateće
infrastrukture u okviru već utvrđene građevinske površine.
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Provedba Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac neće imati značajniji
utjecaj na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa.
VI.
Na području obuhvata Plana ne nalaze se područja ekološke mreže sukladno Uredbi o
ekološkoj mreži ( NN 124/13 i 105/15 ).
U provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom
mogućih utjecaja provedbe Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te
u skladu s mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, utvrđeno je da se s obzirom na
obilježja i smještaj planiranih sadržaja može isključiti mogućnost značajnog negativnog
utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uz provedbu ocjene
prihvatljivosti za pojedinačne zahvate koji mogu imati utjecaj na ekološku mrežu, te da za
predmetni Plan nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

VII.
Općina Brestovac je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o
zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u
pitanjima zaštite okoliša.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku
Općine Brestovac“.i službenim Internet stranicama Općine Brestovac.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić
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