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Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/1, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 135/15 i 123/17) i članaka 30. Statuta Općine
Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2018), Općinsko vijeće Općine
Brestovac na 23. sjednici održanoj 13.ožujka 2020.godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine, te poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu
Brestovac u skladu sa zakonom i drugim propisima (dalje u tekstu : Jedinstveni upravni odjel).
Kao ustrojstveni dio, odnosno organizacijska jedinica u okviru Jedinstvenog upravnog odjela,
za obavljanje komunalnih djelatnosti može se osnovati i Vlastiti pogon o čijem se osnivanju
donosi posebna odluka.
Članak 2.
Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom
ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Brestovac na adresi Požeška 76,
34322 Brestovac.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži
grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Općina
Brestovac, Jedinstveni upravni odjel te sjedište.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat, okruglog oblika, promjera 38 mm, s grbom
Republike Hrvatske u sredini i tekstom koji glasi: “Republika Hrvatska, Požeško-slavonska
županija, Općina Brestovac, Jedinstveni upravni odjel, Brestovac“ i rednim brojem pečata.
Zaglavlje akata Jedinstvenog upravnog odjela sadrži : grb Republike Hrvatske, REPUBLIKA
HRVATSKA,
POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA,
OPĆINA
BRESTOVAC,
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, te mjesto i datum
izrade akta.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju akta.
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II. UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel nema ustrojstvenih jedinica već radna mjesta za određena područja
ili više područja iz njegovog djelokruga.
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni nazivi
i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad
Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom u unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Brestovac.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općinski načelnik će donijeti u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
III. DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:
− poslove vezane za gospodarski razvoj i poticanje gospodarskog razvoja od interesa za
Općinu,
− poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja
komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva,
provedba komunalnog reda,
− poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša,
− poslove iz oblasti društvenih djelatnosti predškolske dobi, socijalne skrbi i udruga
građana,
− poslove vezane za uređenje prometa na području Općine,
− poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i
godišnjeg obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini
kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje
knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine
općine,
− poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje
evidencija iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog
upravnog odjela(održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme),
poslovi arhiviranja i otpreme pošte.
Članak 6.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način
propisan Zakonom.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do njegovog imenovanja temeljem
javnog natječaja, odnosno u slučaju duže odsutnosti pročelnika, poslove pročelnika obavlja

Službeni glasnik Općine Brestovac-broj 2/2020

stranica 4

privremeni pročelnik kojeg imenuje općinski načelnik iz redova službenika Jedinstvenog
upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto.
Općinski načelnik može u svako doba opozvati imenovanje privremenog pročelnika.

Članak 7.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i
namještenici. Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Do donošenja Pravilnika iz članka 4. ove Odluke i rasporeda na radna mjesta prema tom
Pravilniku, službenici i namještenici zatečeni u službi obavljaju poslove koje su obavljali do
donošenja Pravilnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema sadašnjim
rješenjima.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac (»Službeni glasnik Općine Brestovac«, broj
3/2010).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine
Brestovac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
KLASA:023-05/20-01/01
URBROJ:2177-02/01-20-1
Brestovac,13.03.2020.g.
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Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i
110/18) i članaka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
2/2018), Općinsko vijeće Općine Brestovac na 23. sjednici održanoj 13.ožujka 2020.godine
donijelo je
ODLUKU
o osnivanju vlastitog pogona
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem
tekstu: Vlastiti pogon) kao ustrojstvena jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Brestovac.
Članak 2.
Ovom Odlukom određuju se
1. komunalne djelatnosti koje obavlja vlastiti pogon
2. područje na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti
3. unutarnje ustrojstvo, organiziranje poslovanja i poslovodstvo vlastitog pogona
4. sredstva potrebna za rad vlastitog pogona te načinu njihova pribavljanja
5. akti poslovanja vlastitog pogona
6. iskazivanje učinka poslovanja
7. ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne
imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona
8. način nadzora poslovanja vlastitog pogona, imenovanje i razrješenje upravitelja vlastitog
pogona i
10. ukidanje vlastitog pogona.
Članak 3.
Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti.Vlastitim pogonom upravlja
upravitelj pogona kojega imenuje i razrješava općinski načelnik.Upravitelj pogona koji je
osnovan kao organizacijska jedinica jedinstvenog upravnog odjela je pročelnik jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 4.
Vlastiti pogon obavlja 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 i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete
U sklopu obavljanja djelatnosti iz ovoga članka može se osigurati i građenje komunalne
infrastrukture.
Općinsko vijeće Općine Brestovac može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra
komunalnom djelatnosti:
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1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za
stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave
2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u
naselju
3. ako je pretežno uslužnog karaktera i
4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva
Članak 5.
Ukoliko Općina posebnom odlukom ili koncesijom povjeri obavljanje pojedinih komunalnih
djelatnosti iz članka 4. ove Odluke drugim pravnim ili fizičkim osobama, vlastiti pogon neće
obavljati te djelatnosti za vrijeme i u obimu u kojemu su iste povjerene drugoj pravnoj ili
fizičkoj osobi.
Članak 6.
Vlastiti pogon može komunalne djelatnosti iz članka 3. Ove Odluke obavljati i na području
drugih jedinica lokalne samouprave na temelju pisanog ugovora kojeg sklapa Općinski
načelnik.
Članak 7.
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe te njegovom djelatnošću i poslovanjem prava i
obveze stječe Općina Brestovac.
Članak 8.
Upravitelj pogona organizira i vodi rad vlastitog pogona te odgovara općinskom načelniku za
materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona.Upravitelj pogona
samo na temelju ovlasti općinskog načelnika sklapa ugovore s drugim fizičkim ili pravnim
osobama.
Članak 9.
Pravne, financijsko-računovodstvene, administrativno-tehničke i opće poslove za vlastiti
pogon obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac.
Članak 10.
Vlastitom komunalnom pogonu se povjerava vršenje javnih ovlasti u obavljanju
komunalnih djelatnosti, koje javne ovlasti u okviru obavljanja komunalne djelatnosti
obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i
pravnih osoba. Za rješavanje drugih pitanja koja se odnose na rad i poslovanje vlastitog
pogona nadležan je Općinski načelnik Općine Brestovac.
Članak 11.
Upravitelj Vlastitog pogona donosi godišnji plan rada uz prethodnu suglasnost Općinskog
načelnika.
Upravitelj vlastitog pogona dužan je podnijeti izvješće o radu vlastitog pogona s financijskim
pokazateljima Općinskom načelniku kad god to on zatraži.
Članak 12.
Sredstva za početak rada vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine Brestovac.
Sredstva za daljnji rad vlastitog pogona osiguravat će se u Proračunu Općine Brestovac na
temelju godišnjeg plana rada s financijskim pokazateljima.Sredstva za rad i obavljanje
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komunalnih djelatnosti koje obavlja vlastiti pogon, osiguravaju se iz: komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, proračuna Općine Brestovac i drugih zakonom dopuštenih izvora.
Članak 13.
Imovina u vlasništvu Općine Brestovac, na kojoj i kojom svoju djelatnost obavlja vlastiti
pogon ne može se opterećivati niti otuđiti bez suglasnosti Općinskog načelnika Općine
Brestovac.
Članak 14.
Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona detaljnije će se urediti Pravilnikom o poslovanju
vlastitog pogona, kojeg donosi Općinsko vijeće. Općinski načelnik će donijeti ostale akte
potrebne za poslovanje i rad vlastitog pogona.
Članak 15.
Nadzor nad radom vlastitog pogona obavlja Općinski načelnik Općine Brestovac.
Članak 16.
Odluku o ukidanju vlastitog pogona donosi Općinsko vijeće Općine Brestovac.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine
Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj 4/2004).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine
Brestovac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
KLASA:123-05/20-01/02
URBROJ:2177-02/01-20-1
Brestovac,13.03.2020.g.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:402-08/20-01/01
UR.BR: 2177-02/01-20-1
Brestovac,13.ožujka 2020.g.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
2/2018 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 23. sjednici održanoj 13.ožujka 2020. godine
donijelo je
ODLUKU
o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima
za akademsku godinu 2019/2020
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu financijsku potporu svim
redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Brestovac za studij u akademskoj
godini 2019/2020 , uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu jednokratne financijske
potpore , te postupak za dodjelu , kao i prava i obveze korisnika potpore.
Članak 2.
Pravo na jednokratnu financijsku potporu (u daljnjem tekstu:potpora )imaju svi
stanovnici Općine Brestovac koji su u statusu redovnog studenta upisani u akademsku godinu
2019/2020. na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj,Europskoj uniji
ili u inozemstvu,a jave se na raspisani javni poziv i dostave svu potrebnu dokumentaciju.
Pod istim uvjetima pravo na dodjelu potpore ostvaruju i studenti koji su upisani na
privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
Članak 3.
Sredstva za isplatu potpora osigurana se u Proračunu Općine Brestovac za 2020.
godinu na poziciji: Aktivnost A100062 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE konto:372
ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

Članak 4.
Potpora se dodjeljuju na osnovu javnog poziva koji objavljuje Općinski načelnik.
U javnom se pozivu navodi rok za prijavu,koji ne može biti kraći od 15 dana od dana
objave poziva, uvjeti dodjele,potrebni dokumenti, način prijave i način obavještavanja o
dodijeljenim potporama te način isplate.
Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine.
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Članak 5.
Prebivalište na području Općine Brestovac studenti dokazuju preslikom osobne
iskaznice važeće na dan donošenja ove odluke,a status redovnog studenta originalom potvrde
visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2019/2020 u statusu redovnog
studenta,odnosno odgovarajućim ispisima iz sustava E-građani .
Prijavitelji su dužni dostaviti OIB te IBAN računa s naznakom poslovne banke u kojoj
je otvoren te izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Članak 6.
Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratne financijske potpore
studentima sa područja Općine Brestovac u 2020. godini.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se visina iznosa pojedinačne potpore s
obzirom na ukupan iznos osiguranih sredstava i broj prijavitelja koji ostvare pravo na potporu.
Odluka općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na oglasnoj ploči
Općine Brestovac i na web stranici Općine Brestovac.
Članak 7.
Pomoć se isplaćuje u roku 30 dana od dana objave Odluke o dodjeli i isplati
jednokratne financijske potpore studentima.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Brestovac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne
novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 , 141/06,146/08, 38/09,
153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» br. 68/18 i 110/18) te članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni
glasnik Općine Brestovac broj 2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 23.sjednici
održanoj 13.ožujka 2020.godine donijelo je
ODLUKU
o proglašenju statusa komunalne infrastrukture -groblja javnim dobrom u općoj uporabi
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se status komunalne infrastrukture –groblje s mrtvačnicom
Gučani javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brestovac, u k.o. Gornji Gučani,
na nekretninama označenim kao kat. čest. 1295/1 i 1295/3 k.o. sve k.o. Gornji Gučani.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke na nekretnini iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u
katastarskom operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u
Požegi, kao javno dobro u općoj uporabi –groblje s mrtvačnicom Gučani, u vlasništvu Općine
Brestovac, Požeška 76, Brestovac, OIB: 53610608235.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u »Službenom
glasniku Općine Brestovac«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
KLASA:940-06/20-01/01
URBROJ:2177-02/01-20-1
Brestovac,13.03.2020.g.
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Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19) te članka 30.Statuta Općine Brestovac
(„Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj 2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 23.
sjednici održanoj 13.ožujka 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim članovima
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brestovac za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom se raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Brestovac za
2020. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji
su prema konačnim rezultatima izbora dobili mjesto člana u Općinskom vijeću Općine
Brestovac.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Općine Brestovac imaju
političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u
Općinskom vijeću Općine Brestovac i nezavisni vijećnici.
Visina sredstava po jednom članu općinskog vijeća iznosi 2.000,00 kuna
Za svakoga člana općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i
nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po
svakom članu
Raspored sredstava po pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju njenih članova prema
konačnim rezultatima izbora utvrđuje se za 2020.godinu kako slijedi:
Stranka/
Iznos po
Broj
Iznos
Broj čl.
Sveukupno
Nezavisna lista
članu
članova
ukupno
podz. spola Iznos 10%
HDZ
2.000,00
11
22.000,00
22.000,00
SDP
2.000,00
2
4.000,00
1
200,00
4.200,00
HSS
1
2.000,00
2.000,00
2.000,00
UKUPNO
14
28.000,00
1
200,00
28.200,00
Članak 3.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban
račun nezavisnog vijećnika , tromjesečno u jednakim iznosima odnosno, ako se početak ili
završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju
isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Brestovac i dostavit će se Državnom izbornom povjerenstvu.
KLASA:402-08/20-01/04
URBROJ:2177-02/01-20-1
Brestovac,13.03. 2020.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj
26/15), i članaka 30. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br.
2/2018 ), Općinsko vijeće Općine Brestovac na 23. sjednici održanoj 13.ožujka 2020. godine
donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli sredstava iz proračuna Općine Brestovac namijenjenih
financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela predviđenih sredstava namijenjenih financiranju
programa i projekata od interesa za općinu Brestovac koje provode udruge u 2020. godini u
ukupnom iznosu od 240.000,00 kn
Plan rasporeda predviđenih Sredstva po kategorijama:
Tekuće pomoći športskim udrugama
Javne potpore u kulturi
Donacije humanitarnim i neprofitnim udrugama

100.000,00 kn
60.000,00 kn
80.000,00 kn

Članak 2.
Sredstva navedena u članku 1. raspoređuju se temeljem predloženih programa/ projekata koji
su zadovoljili uvjete Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu proračunskih sredstava
za financijske potpore udrugama za 2020. godinu od 9.prosinca 2020.g. po pojedinim
područjima kako slijedi:
1. Programi/projekti kulture
Red.
Naziv
Nositelj
broj manifestacije/projekta/aktivnosti
1
Smotra folklora «Dođi diko
KUD «Berda»,Brestovac
večeras na sijelo»
2
Božićni koncert i etno revija «S KUD «Berda»,Brestovac
pjesmom u susret Božiću»
3
Provedba programskih
KUD «Berda»,Brestovac
aktivnosti
UKUPNO

Planirani iznos
pomoći
10.000,00
2.000,00
48.000,00
60.000,00
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2. Programi/projekti sporta
Red. Naziv korisnika
broj
1.
2.
3.
4.
5.

NK Mladost,Pavlovci
ŠRU «Klen» Brestovac
ŠRU Brzaja,Novo
Zvečevo
MNK „Legacy“ Pavlovci
STK Brestovac
UKUPNO

Planirani
iznos
pomoći
70.000,00
7.000,00
4.000,00
4.000,00
15.000,00
100.000,00

3. Programi/projekti zdravstva i socijalne skrbi
Red.
broj
1.

Naziv korisnika

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata,Ogranak Brestovac
2.
HVIDR-a,Požega
3.
Udruga hrvatske policije,hrvatski branitelji grada
Požege i Požeško-slavonske županije
4
Udruga slijepih Grada Požege i požeško-slavonske
županije
5
Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i
Požeško-slavonske županije
6
Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije
7.
Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvaliteta
življenja osoba s invaliditetom RH
8.
Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava
Humanum
Ukupno

Planirani
iznos pomoći
10.000,00
6.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
34.000,00

4. Programi/projekti ostalih udruga građana
Red.
broj
1.

Naziv korisnika

Udruga Matice hrvatskih umirovljenika Općine
Brestovac
2.
Matica umirovljenika «Orljava» Brestovac
3.
Udruga Komušana i prijatelja Komušine
4.
Udruga Biser Komušine
5.
Šah klub Brestovac
6
Lovačko društvo Šljuka,Brestovac
7.
Lovačko društvo Psunj,Orljavac
8.
Hrvatsko planinarsko društvo Sokolovac,Planinarska
sekcija Kapavac,Zakorenje
Ukupno

Planirani
iznos pomoći
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
46.000,00

Službeni glasnik Općine Brestovac-broj 2/2020

stranica 14

Članak 3.
S udrugama/organizacijama civilnog društva iz članka 2.ove Odluke sklopit će ugovor o
dodjeli financijskih sredstava.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Brestovac.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:402-08/20-01/03
URBROJ:2177-02/01-20-1
U Brestovcu,13.03. 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:402-08/20-01/02
UR.BR: 2177-02/01-20-1
Brestovac, 13.03.2020.g.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/179) i članka 36. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
2/2018) Općinsko vijeće Općine Brestovac, na 23. sjednici održanoj 13.ožujka 2020. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi troškova za rad vijećnicima
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
Članak 1.
U Odluci o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
(Službeni glasnik Općine Brestovac broj 6/2009) članak 3. mijenja se i glasi:
„Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Brestovac pripada pravo na naknadu od 400,00
kuna u neto iznosu, mjesečno.
Vijećnicima pripada pravo na naknadu od 300,00 kuna u neto iznosu, mjesečno.
Članovima radnih tijela pripada naknada za rad u iznosu od 200,00 kuna neto po održanoj
sjednici.
Potpredsjednik Općinskog vijeća, kada zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on ne
može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti voditi pripremati i voditi sjednicu
Općinskog vijeća, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna
neto.
Za isti mjesec može se isplatiti ili mjesečni paušal za predsjednika ili mjesečni paušal za
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od
najmanje 60 dana.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Brestovac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:945-01/20-01/01
URBROJ:2177-02/03-20-3
Brestovac,19.veljače 2020.g.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01 –vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 46. Statuta Općine Brestovac (Službeni
glasnik Općine Brestovac br.2/2018 ), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Općinskog načelnika KLASA: 320-02/19-01/04; URBROJ: 2177-02/0319-1 od 19.06.2019.g., Odluke o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine i sniženje početne cijene Općinskog načelnika KLASA: 945-01/20-01/01;
URBROJ: 2177-02/03-20-1 od 13.01.2020.g.,Zapisnika sa otvaranja pisanih ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brestovac Povjerenstva za provedbu natječaja i
otvaranje ponuda KLASA:945-01/20-01/01,URBROJ:2177-02/03-20-2 od 14.02.2020.godine
Općinski načelnik Općine Brestovac donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Brestovac
Članak 1.
Na temelju javno provedenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Brestovac, utvrđene su najpovoljnije ponude za nekretnine kako slijedi:
1.Nekretnina k.č. br. 301/1 u k.o. Novo Zvečevo,neizgrađeno građevinsko zemljište,
upisano u zk.ul.br. 116, 1/1 udio, površine 965 m²,s početnom cijenom od 17.730,00 kuna:
Zlatko Šimić,Vukovarska 1a,34000 Požega, OIB:71467121006, utvrđuje se kao jedini i
najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od 17.800,00 kuna (slovima:
sedamnaesttisućaosamsto kuna i nula lipa).
2.Nekretnina k.č. br. 301/2 u k.o. Novo Zvečevo,neizgrađeno građevinsko zemljište,
upisano u zk.ul.br. 116, 1/1 udio, površine 875 m²,s početnom cijenom od 16.650,00 kuna:
Zlatko Šimić,Vukovarska 1a,34000 Požega, OIB:71467121006, utvrđuje se kao jedini i
najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od 17.200,00 kuna (slovima:
sedamnaesttisućadvijesto kuna i nula lipa).
3.Nekretnina k.č. br. 301/3 u k.o. Novo Zvečevo,neizgrađeno građevinsko zemljište,
upisano u zk.ul.br. 116, 1/1 udio, površine 875 m²,s početnom cijenom od 16.650,00 kuna:
Zlatko Šimić,Vukovarska 1a,34000 Požega, OIB:71467121006, utvrđuje se kao
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najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od 17.200,00 kuna (slovima:
sedamnaesttisućadvijesto kuna i nula lipa).
Članak 2.
Na temelju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s osobama navedenim u članku 1.
Odluke će se sklopiti kupoprodajni ugovor.
Isplata kupoprodajne cijene vrši se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja, te će se po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti zaključiti ugovor
o prodaji
Članak 3.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, odnosno ne uplati kupoprodajnu
cijenu u roku od 30 dana od donošenja odluke kojom je odabran kao najpovoljniji, nema
pravo na povrat jamčevine, a nekretnina će se ponovno izložiti prodaji na javnom natječaju.
Članak 4.
Uplaćena jamčevina po javnom natječaju zadržava se i uračunava u iznos ukupne
kupoprodajne cijene nekretnine.
Članak 5.
Troškove ovjere potpisa, parcelacije zemljišta, uknjižbe nekretnina u Zemljišnu knjigu te
porezana promet nekretnina snosi kupac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na web stranici i
oglasnoj ploči Općine Brestovac te u «Službenom glasniku Općine Brestovac»..

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.elektroteh.
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Na temelju članka 5.stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,
113/08, 43/09 i 130/17) i članka 46.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine
Brestovac broj 2/2018) Općinski načelnik Općine Brestovac dana 31.01.2020.g., donio je

ODLUKU
o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti od
javnozdravstvene važnosti na području Općine Brestovac u 2020. godini
I.
Usvaja se Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Brestovac
za 2020.godinu – suzbijanje patogenih mikroorganizama,štetnih člankonožaca (arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacija od javnozdravstvene važnosti za Općinu Brestovac u 2020. godini
(u daljnjem tekstu: Program) čiji je prijedlog izradio Zavod za javno zdravstvo Požeškoslavonske županije.
Program je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u službenog glasniku Općine
Brestovac.
KLASA:351-02/20-01/01
URBROJ:2177-02/03-20-1
Brestovac,31.siječnja 2020.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,
14/19 i 98/19) te članka 46.Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“,
br. 2/2018 ) Općinski načelnik Općine Brestovac donosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Brestovac za 2019. godinu
1. ZAKONODAVNI OKVIR I OBVEZE
Područje Općine Brestovac, svojim zapadnim dijelom graniči s Gradom Pakracom, a na
istoku s Gradom Požegom i Općinom Velikom. Sjeverna, sjeveroistočna i sjeverozapadna
granica Općine Brestovac ujedno su i županijske granice sa susjednom Virovitičkopodravskom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom, a na krajnjem jugu Općina
graniči s Brodsko-posavskom županijom. Područje općine obuhvaća 48 naselja.
Općina Brestovac druga je po veličini od deset jedinica lokalne samouprave Požeško
slavonske županije, površine od 279,24 km², što iznosi 15,38% ukupne površine Županije
(1815,23 km2). Prema posljednjem Popisu stanovništva iz 2011. god. na području općine
Brestovac živi 3752 stanovnika, te prosječna gustoća naseljenosti iznosi 13,42 st/km2.
Gospodarenje otpadom je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradovi i općine
odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom iz koje proizlazi donošenje plana
gospodarenja otpadom koji treba biti usklađen sa županijskim planom gospodarenja otpadom.
Sukladno čl. 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne
(regionalne) samouprave za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom
glasilu do 31. ožujka tekuće godine.
Novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom stavlja jedinicama lokalne samouprave na
teret brojne obveze sa jasno definiranim rokovima njihove provedbe. Radi se o projektima za
realizaciju kojih je potrebno izdvojiti značajna sredstva.
U 2018.godini izrađen je i usvojen Plana gospodarenja otpadom Općine Brestovac za
razdoblje 2018.-2023.godine za koji je dobivena prethodna suglasnost nadležnog upravnog
tijela (koje ocjenjuje dali je plan usklađen s odredbama zakona i Plana gospodarenja otpadom
RH).
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom izvršene su i slijedeće obveze
predstavničkog tijela Općine Brestovac te su donesene odluke:
-Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Brestovac
- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Brestovac
-Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada
-Odluka o komunalnom redu
Također je putem službene Internet stranice Općine Brestovac www.brestovac.hr uspostavljen
sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacije
odbačenog otpada,objavljena obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje
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komunalnog otpada stakla, plastike i papira na području Općine Brestovac te objavljen javni
poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao
građevni materijal da dostave podatke o istom.
2. PODACI O ORGANIZIRANOM ODVOZU KOMUNALNOG I NEOPASNOG
PROIZVODNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
Na području Općine Brestovac organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog i
neopasnog proizvodnog otpada obavlja komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o.
Organiziranim odvozom na području Općine Brestovac u 2019.godini obuhvaćeno je 985
korisnika od ukupno 18501 korisnika na području Požeštine, što čini 5,32 % ukupnog broja
korisnika Požeštine. Od toga 950 korisnika čine domaćinstva (950 u individualnom i 0 u
kolektivnom stanovanju - podaci se razlikuju u odnosu na 2018.god. jer se domaćinstva u
kolektivnom stanovanju, kojima su dodijeljeni spremnici od 120 l, po uvođenju novog sustava
gospodarenja otpadom evidentiraju u Komunalcu Požega kao individualna domaćinstva), a 35
korisnika su gospodarski subjekti.
Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada obavlja se u sljedećim naseljima
Općine Brestovac: Bolomače (3), Boričevci (31), Brestovac (206), Busnovi (18), Daranovci
(48), Deževci (43), Dolac (51), Donji Gučani (28), Gornji Gučani (14), Ivandol (34), Jaguplije
(47), Kujnik (9), Novo Zvečevo (1), Nurkovac (71), Orljavac (55), Pasikovci (9), Pavlovci
(44), Perenci (20), Požeški Brđani (16), Skenderovci (44), Sloboština (7), Vilić Selo (35),
Zakorenje (57) i Završje (94) (broj uz naziv naselja je broj korisnika na dan 31.12.2019).
Odvoz se ne obavlja u sljedećim naseljima: Amatovci, Bogdašić, Crljenci, Čečavac,
Čečavački Vučjak, Jeminovac, Kamenska, Kamenski Šeovci, Kamenski Vučjak, Koprivna,
Kruševo, Mihajlije, Mijači, Mrkopolje, Oblakovac, Podsreće, Rasna, Ruševac, Sažije,
Striježevica, Šnjegavić, Šušnjari, Vranić i Žigerovci.

3. PODACI O ODVOJENOM SAKUPLJANJU KORISNOG OTPADA
Komunalac Požega je 2014.god. započeo s implementiranjem odvojenog sakupljanja korisnog
otpada u domaćinstvima na području Požeštine. U sustav odvojenog sakupljanja otpada
uključeno je cca 63,35% korisnika usluge na području općine Brestovac, uglavnom
domaćinstava u individualnom stanovanju (u 2019.godini nije bilo uključivanja novih naselja
u sustav odvojenog sakupljanja otpada). Domaćinstvima su podijeljene vreće za papir, staklo i
plastiku. Odvoz odvojeno skupljenog korisnog otpada obavlja se prema utvrđenim planovima
odvoza jedanput u dva mjeseca, a u narednom periodu planira se obuhvaćanje svih naselja s
odvozom jedanput mjesečno. Na području Općine Brestovac postoje dva zelena otoka u
naseljima Gornji Gučani i Vilić Selo. Kada svi korisnici budu imali mogućnost odvajanja na
kućnom pragu (papir, staklo, plastika), planira se ukidanje zelenih otoka. Isto tako, korisnici s
područja Općine Brestovac imaju mogućnost korištenja reciklažnog dvorišta u Požegi za sve
vrste otpada koje nastaju u domaćinstvima. Općina Brestovac prijavila se na Javni poziv za
iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem kojeg će nabaviti spremnike za odvojeno
sakupljanje papira (120 l – 900 kom., 240 l – 50 kom., 1100 l – 5 kom.), plastike (120 l – 900
kom., 240 l – 50 kom., 1100 l – 5 kom.) i stakla (1100 l – 3 kom.), koji će se dodjeljivati
svim domaćinstvima i gospodarstvima.
Sukladno obvezi JLS za izgradnju reciklažnog dvorišta prema odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13), Općina Brestovac prema Zakonu o održivom
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gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) ima obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta na svom
području.Do uspostavljanja svog reciklažnog dvorišta, korisnici usluge s područja Općine
Brestovac mogu koristiti usluge reciklažnog dvorišta u Požegi temeljem ugovora o korištenju
reciklažnog dvorišta sklopljenim s Gradom Požega.
Sakupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) otpada obavlja se na način da Komunalac Požega
d.o.o. obavještava korisnike putem medija i pisanih obavijesti o datumu odvoza istog s
određenog područja uz napomenu da se korisnici komunalnih usluga, koji su podmirili svoje
financijske obveze, a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, moraju
javiti telefonskim putem, te da glomazni otpad ne smiju odlagati na javnu površinu, nego ga
pripremiti za odvoz unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Odvoz se na ovaj
način obavlja jedanput godišnje. Sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada za Općinu
Brestovac omogućeno je i putem reciklažnog dvorišta u Požegi.
Zahtjev za smanjenje biorazgradivog otpada na odlagalištu korisnicima je upućen putem
brošura i letaka u kojima su dani naputci o kompostiranju biorazgradivog otpada u vlastitim
kompostištima (odlaganjem biorazgradivog otpada u kompostištima dobiva se kvalitetno
prirodno gnojivo, smanjuje količina otpada na odlagalištu te sprječava stvaranje štetnih
stakleničkih plinova). Smanjenje biorazgradivog otpada također je provedeno i kroz odvojeno
sakupljanje papira u svim domaćinstvima i u reciklažnom dvorištu u Požegi.
4. PODACI O ZBRINJAVANJU KOMUNALNOG I NEOTPASNOG PROIZVODNOG
OTPADA TE PRIVREMENOM SKLADIŠTENJU KORISNOG OTPADA
Skupljeni komunalni i neopasni proizvodni otpad odlaže se na lokaciji odlagališta neopasnog
otpada „Vinogradine“ koje se nalazi u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700, a odvojeno sakupljene
vrste korisnog otpada privremeno skladište na plohi za privremeno skladištenje otpada te
predaju ovlaštenim sakupljačima. Ukupna površina unutar ograde odlagališta je 10 ha od čega
je 5,7 ha predviđeno za odlaganje otpada. Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja
do konačnog zatvaranja. Trenutno se otpadom puni 4. kaseta odlagališta, a na raspolaganju je
i prostor na površini svih izgrađenih kaseta dok se ne postignu projektirane visine odlagališta
sukladno Glavnom projektu, tako da je odlagalištu moguće odložiti još cca 114500 t otpada.
Iz podataka o količinama otpada odloženim na odlagalište „Vinogradine“ u 2019.god. (10620
t) vidljivo je smanjenje u odnosu na 2018.god. (12591 t) koje iznosi 1971 t.
Na odlagalište „Vinogradine“ u 2019.god. odloženo je 409,63 t otpada s područja Općine
Brestovac, što je za 41,68 t manje u odnosu na prethodnu godinu (450,80 t). Otpad s područja
Općine Brestovac čini 3,85 % ukupno odložene količine otpada na odlagalište u 2019.god.
Odvojeno skupljenog otpada bilo je u 2019.god. 39,60 t, što je za 10,13 t više nego prethodne
godine (29,47 t). U reciklažnom dvorištu u Požegi s područja Općine Brestovac prikupljeno je
17,48 t otpada.
5. PODACI O PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA
KOLIČINE ODLOŽENOG OTPADA NA ODLAGALIŠTU "VINOGRADINE" U 2019. GOD.
S PODRUČJA OPĆINE BRESTOVAC
Ključni broj

Vrsta otpada

Količina otpada /t/
OPĆINA
BRESTOVAC

Količina otpada /t/
UKUPNA
KOLIČINA
OTPADA

UDIO OTPADA
OPĆINE
BRESTOVAC
/%/
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02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi
način (od pripreme hrane)

0

3,66

0

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih
vlakana

0

1,90

0

10 01 01

taložni pepeo, šljaka, prašina iz
kotla

0

225,98

0

10 02 02

otpad iz industrije željeza i čelika
(neprerađena šljaka)

0

543,12

0

10 09 03

šljaka iz visoke peći

0

8,42

0

10 09 08

otpad od lijevanja željeza

0

208,60

0

12 01 05

strugotine plastike

0

0,06

0

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža
(onečišćena)

1,14

29,18

3,90

15 01 02

plastična ambalaža (onečišćena)

2,19

56,16

3,90

15 01 07

staklena ambalaža (onečišćena)

0,67

17,28

3,90

16 11 04

otpadne obloge i vatrostalni otpad

0

48,60

0

17 01 07

mješavine betona, cigle,
crijepa/pločica i keramike

2,52

65,45

3,85

19 08 01

ostaci na sitima i grabljama

0

20,99

0

19 08 02

otpad iz pjeskolova

0

14,38

0

19 10 01

otpad od željeza i čelika

0

15,00

0

20 01 01

papir i karton (onečišćeni)

1,01

25,78

3,90

20 01 02

staklo (onečišćeno)

0,67

17,12

3,90

20 01 10

tekstili (onečišćeni)

0,13

8,12

3,90

20 01 39

plastika (onečišćena)

2,31

59,17

3,90
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20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i
kantina

20 02 01

biorazgradivi otpad

20 03 01

miješani komunalni otpad

20 03 02

otpad s tržnica

20 03 07

glomazni otpad (obrađeni)

SVEUKUPNO /t/:
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0

17,72

0

5,56

6,78

82,01

385,60

8.981,56

4,29

0

44,98

0

7,32

200,00

3,66

409,12

10.620,01

3,85

Napomena:
Količine komunalnog i proizvodnog otpada utvrđuju se vaganjem na odlagalištu „Vinogradine“ te se o istima vodi
očevidnik. Količine onečišćenog otpada iz odvojeno skupljenog odložene na odlagalište utvrđuju se prema postotku
(3,90% - udio korisnika obuhvaćenih odvojenim sakupljanjem otpada na području Općine Brestovac u ukupnom
broju korisnika obuhvaćenih odvojenim sakupljanjem otpada na području Požeštine)

KOLIČINE ODVOJENO SKUPLJENOG KORISNOG OTPADA U 2019. GOD.
Ključni broj

Vrsta otpada

Količina otpada /t/ 2019.

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

6,64

15 01 02

plastična ambalaža

9,92

15 01 07

staklena ambalaža

3,48

20 01 01

papir i karton

20 01 02

staklo

3,99

20 01 10

odjeća

1,00

20 01 39

plastika

3,25

20 01 40

metali

0,76

UKUPNO ODVOJENO SKUPLJENI OTPAD /t/:

10,56

39,60

Napomena:
Količinu odvojeno skupljenog otpada na području pojedine JLS nije moguće egzaktno utvrditi
zbog planova odvoza koji obuhvaćaju više JLS zbog čega se i vrijednosti odvaga otpada na
odlagalištu „Vinogradine“ izražene u kg odnose na otpad skupljen na području više JLS te se
na neki način moraju raspodijeliti po pojedinim JLS. Količina odvojeno skupljenog otpada na
području pojedine JLS stoga je procijenjena vrijednost koja se utvrđuje na temelju izvaganih
količina odvojeno skupljenog otpada na odlagalištu „Vinogradine“ te metodama izračuna koje
uzimaju u obzir broj korisnika uključenih u sustav odvojenog sakupljanja otpada na području
pojedine JLS, raspodjeljuje po pojedinim JLS i unosi u očevidnik.
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KOLIČINE OTPADA PRIKUPLJENE U RD POŽEGA S PODRUČJA OPĆINE
BRESTOVAC U 2019. GOD.
Ključni broj

Vrsta otpada

Količina otpada /t/ 2019.

15 01 02

plastična ambalaža

2,355

15 01 04

metalna ambalaža

0,009

15 01 07

0,653

16 01 03

staklena ambalaža
ambalaža koja sadrži ostatke opasnih
tvari
otpadne gume

17 01 01

beton

0,981

17 01 02

cigle

0,607

17 01 03

crijep/pločice, keramika

0,497

17 06 03

ostali izolacijski materijali

0,050

17 06 05

građevinski materijal koji sadrži azbest

0,020

17 08 02

građevinski materijal na bazi gipsa

0,302

20 01 01

papir i karton

1,204

20 01 02

staklo

0,380

20 01 10

odjeća

1,114

20 01 19

0,004

20 01 39

pesticidi
fluorescentne cijevi i ostali otpad koji
sadrži živu
ulja i masti koja nisu navedena pod
200125
boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže
opasne tvari
boje, tinte itd. koje nisu navedene pod
200127
baterije i akumulatori
baterije i akumulatori koji nisu navedeni
pod 200133
odbačena električna i elektronska
oprema
plastika

20 01 40

metali

0,123

15 01 10

20 01 21
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 33
20 01 34
20 01 35

20 03 07
glomazni otpad
UKUPNO ZAPRIMLJENO NA RD S PODRUČJA
OPĆINE BRESTOVAC (t):

0,002
1,073

0,001
0,108
0,014
0,037
0,011
0,004
0,360
0,301

7,270
17,480
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6. PODACI O POSTOJEĆIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM
Komunalni otpad na području Općine Brestovac sakuplja se kombiniranim načinom putem
vreća, posuda 120 l i kontejnera 1.100 l, 5m3 i 7m3 i prevozi specijaliziranim vozilima.
Stanovnici odlažu otpad na mjestu nastanka te ga dan prije dana odvoza iznose na javnu
površinu na mjesto pristupačno specijaliziranim vozilima. Otpad se odvozi u točno određenim
intervalima prema Planu odvoza.
Otpadni papir, staklo i plastika skupljaju se putem plastičnih vreća 120l i kontejnerima 1.100
l.
Pri sakupljanju i odvozu otpada na području Općine Brestovac koriste se specijalizirana
vozila za otpad – jedan autosmećar, jedan samopodizač i jedno poluteretno vozilo.
Po preuzimanju otpada, isti se vozi na lokaciju odlagališta otpada „Vinogradine“ radi
provedbe postupka odlaganja (miješani komunalni otpad) i privremenog skladištenja (korisni
otpad) gdje se obavezno važe na kolnoj vagi odlagališta.
Odlagalište „Vinogradine“ je odlagalište neopasnog otpada smješteno u k.o. Mihaljevci na
k.č.br. 700. Ukupni kapacitet odlagališta je 420.000 t. Odlaganje otpada vrši se istovremeno
sa sanacijom odlagališta od 2004. god. Zatvaranje odlagališta predviđeno je godinu dana po
početku rada Centra za gospodarenje otpadom.
Na odlagalištu otpada ugrađen je donji brtveni sloj koji se sastoji od gline koeficijenta
vodopropusnosti k=10-9 m/s, HDPE folije, geotekstila i drenažnog sloja za procjedne vode s
drenažnim cijevima. Otpad se odlaže na način da se osigura stabilnost otpadne mase.
Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedećih osnovnih operacija:
- istresanje otpada na radnu površinu
- rasprostiranje otpada u slojeve
- zbijanje otpada
- povremeno prekrivanje inertnim materijalom
- prekrivanje popunjene etaže slojem inertnog materijala.
Na odlagalištu otpada uspostavljen je pasivni sustav otplinjavanja putem ugrađenih
odzračnika.
Sanitarne otpadne vode skupljaju se u vodonepropusnom sabirnom bazenu te zbrinjavaju od
strane ovlaštene pravne osobe. Tehnološke otpadne vode od pranja vozila i opreme te s platoa
prostora za privremeno skladištenje otpada i otpadne vode od manipulativnih prostora se
nakon propuštanja kroz taložnik i separator ulja i masti ispuštaju putem kontrolnog okna u
odvodni kanal odlagališta koji je spojen s postojećim kanalom uz cestu Požega –Alilovci koji
se spaja s Kiselim potokom. Oborinska voda iz obodnog kanala ispušta se preko kontrolnog
okna također u odvodni kanal. Procjedne vode s tijela odlagališta skupljaju se u dvije lagune
za procjedne vode. Na lokaciji se provodi recirkulacija procjednih voda po tijelu odlagališta.
U ulaznoj zoni smješteni su svi objekti potrebni za rad sanitarnog odlagališta. Jedan dio ovog
prostora je asfaltiran kako bi se omogućio lakši rad zaposlenima, dok je ostatak ozelenjen.
Ukupna površina ove zone je 9100 m2 od čega je 1880 m2 asfaltirano. Ovdje se nalaze:
- ulazna vrata
- porta i objekt za zaposlene – kontrola ulaza
- nadstrešnica za kompaktor (garaža)
- spremište otpada (boksovi)
- kolna vaga
- parkiralište
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- plato za pranje vozila
- sabirni bazen za sanitarne otpadne vode
- energetski objekt ( za smještaj alata, rezervnih dijelova, goriva i sl.)
Prostor za privremeno skladište otpada nalazi se na asfaltiranoj površini u ulazno - izlaznoj
zoni odlagališta. Površina prostora je cca 780 m2, a na njoj se razvrstava i privremeno
skladišti izdvojeno prikupljen otpad koji nastaje na gravitirajućem području (papir, staklo,
plastika i sl.).
7. PLANIRANE GRAĐEVINE U GOSPODARENJU OTPADOM
Na području Općine Brestovac, osim izgradnje reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta
građevnog otpada, ne planira se izgradnja ostalih građevina za gospodarenje otpadom. Općina
Brestovac koristit će postojeće odlagalište Vinogradine, a po njegovom zatvaranju, otpad s
područja Općine Brestovac odvozit će se u Centar za gospodarenje otpadom Šagulje,
sukladno Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za
razdoblje 2007.-2015.god. (NN 46/15) i sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za
razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17). Do izgradnje reciklažnog dvorišta na svom
području, Općina Brestovac koristit će reciklažno dvorište u Industrijskoj ulici u Požegi
sukladno ugovoru sklopljenom s Gradom Požega.
Komunalac Požega d.o.o. je u 2019.god. na odlagalištu Vinogradine izgradio kasetu za
odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest te je u tijeku ishođenje dozvole za
obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na
posebno pripremljeno polje – plohu za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest).
U tijeku su i postupci za ishođenje građevinskih dozvola za sljedeće dodatne sadržaje na
odlagalištu:
kompostanu
reciklažno dvorište građevnog otpada
odlagalište inertnog otpada.

8.POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I OPASNI OTPAD
Od posebnih kategorija otpada s područja Općine Brestovac prikuplja se ambalažni otpad od
papira, stakla i plastike. Sakupljanje se obavlja u okviru RD Požega i na zelenim otocima te
predaje ovlaštenim sakupljačima. Dio ambalažnog otpada izdvoji se iz otpada skupljenog
primarnom selekcijom u domaćinstvima putem vreća od 120 l za odvojeno sakupljanje otpada
koje se dodjeljuju domaćinstvima. Odvoz iz domaćinstava se obavljao u 2019 god. jedanput u
2 mjeseca, otpad se potom privremeno skladištio na reciklažnom dvorištu odlagališta
Vinogradine te predavao ovlaštenim sakupljačima. Korisnici s područja Općine Brestovac
imali su mogućnost odložiti sve ostale posebne kategorije otpada (građevinskog otpada,
automobilskih guma, ambalažnog otpada, elektroničkog i električnog otpada i sl.) i
problematični otpad (kiselina, lužina, kemikalija, ulja i masti, boja, baterija i akumulatora s
opasnim svojstvima, ambalaže onečišćene opasnim tvarima i sl.) u reciklažno dvorište u
Požegi.
9. IZVORI I VISINA SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA I OSTALI TROŠKOVI
Za naknadu za odlaganje i zbrinjavanje otpada koja se plaća Gradu Požegi utrošeno je
25.997,97 kuna.
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Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaćena je poticajna naknada za smanjenje
količina miješanog komunalnog otpada za 2017.godinu u iznosu 1.321,48 kuna.
10. ZAKLJUČAK
Općina Brestovac poduzima mjere kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada
/ količina prikupljenog otpada kako bi se što više otpada odvojilo i recikliralo. U tu svrhu
uvedene su određene mjere kao npr. dodjela kompostera, zeleni otoci, edukacija stanovništva
različitih dobnih skupina radi podizanja svijesti stanovništva o aktivnoj i jednako važnoj
ulozi svakog pojedinca.U 2018 .godini Općina Brestovac se prijavila na Javni poziv za iskaz
interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost s ciljem nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
za papir,staklo i plastiku.
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