SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE BRESTOVAC
List izlazi prema potrebi  Broj 2/2016  Brestovac,02.03.2016.godine

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe
električnom energijom javne rasvjete
2. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za pružanje
energetske usluge u uštedi električne energije za javnu rasvjetu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za 2015
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata
komunalne infrastrukture za 2015
5. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016.godinu
6. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016.godinu
7. Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja
nekretninama

2
3
4

5
6
7
9
13

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.g.
2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015.g.
3. I.Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.g.

14
15
16

Službeni glasnik Općine Brestovac-broj 2/2016

stranica 2

Na temelju članka 14.Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Brestovac (Službeni
glasnik Općine Brestovac broj 5/2011) i članka 31.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik
Općine Brestovac broj 3/2013 i 9/2013) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 21. sjednici
održanoj 3.ožujka 2015.g. donijelo je

O D L U KU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za
opskrbu električnom energijom javne rasvjete na području Općine Brestovac

Članak 1.
Na temelju prikupljenih ponuda koje je provelo Povjerenstvo za provedbu postupka
prikupljanja ponuda za poslove opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području
Općine Brestovac za period od godinu dana, odabire se prema kriteriju najniže cijene ponuda
ponuditelja HEP Opskrba d.o.o.,Ulica grada Vukovara 37,10000 Zagreb.Iznos odabrane ponude
ponuditelja HEP Opskrba d.o.o. za 1 (jednu) godinu iznosi 134.674,00 kn bez PDV-a
(168.342,50 kn sa PDV-om)

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Brestovac».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomo Vrhovac

KLASA:363-02/16-01/05
URBROJ:2177-02/01-16-1
Brestovac, 01.03.2016.g.

Službeni glasnik Općine Brestovac-broj 2/2016

stranica 3

Na osnovi članka 31.Statuta Općine Brestovac, (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
03/2013 i 9/2013) Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 21.sjednici održanoj 1.ožujka
2016. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za nabavu
usluga za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u
javnoj rasvjeti Općine Brestovac
Članak 1.
Daje se suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za nabavu usluga za pružanje
energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Brestovac.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine Brestovac na pokretanje postupka javne nabave te sklapanje i
potpisivanje ugovora za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj
rasvjeti Općine Bresovac.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Brestovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomo Vrhovac

KLASA:363-02/16-01/06
URBROJ:2177-02/01-16-1
Brestovac, 01.03.2016.g.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:363-02/16-01/02
URBROJ:2177-02/02-16-2
Brestovac,3.ožujka 2016.g.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.
26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i
članaka 31. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i
9/2013)Općinsko vijeće Općine Brestovac,na sjednici, održanoj 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Općinsko vijeće Općine Brestovac prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu koje je sastavni dio ovoga Zaključka.

PREDSJEDNIK
Tomo Vrhovac

Službeni glasnik Općine Brestovac-broj 2/2016

stranica 5

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:363-02/16-01/01
URBROJ:2177-02/02-16-2
Brestovac,3.ožujka 2016.g.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.
26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i
članaka 31. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i
9/2013)Općinsko vijeće Općine Brestovac,na sjednici, održanoj 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Općinsko vijeće Općine Brestovac prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu koje je sastavni dio ovoga Zaključka.

PREDSJEDNIK
Tomo Vrhovac
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Temeljem članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka
31. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2013 i 9/2013)
Općinsko vijeće Općine Brestovac na 21.sjednici održanoj 01.03.2016.godine donijelo je
GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.GODINU
I.
Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
nabavka opreme na području Općine Brestovac za 2016.godinu i to za:
- nerazvrstane ceste, javne površine i javni prijevoz
- javnu rasvjetu
- groblja i ostale objekte
Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.
Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Brestovac, razvojnoj
politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.
II.
Plan ulaganja u komunalnu infrastrukturu:
Opis
Izgradnja javne rasvjete-produžetci u naseljima
Izgradnja mosta i pristupne ceste na Orljavi u Boričevcima
Ulaganja u ostale komunalne objekte
-nerazvrstane ceste
-autobusne nadstrešnice
-ostali objekti(groblja,mrtvačnice,prometna signalizacija)
Izrada katastra groblja
UKUPNO

Iznos u kunama
30.000,00
300.000,00

200.000,00
20.000,00
550.000,00

III.
Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u ukupnom
iznosu od 550.000,00 kuna planiraju se osigurati iz
Prihodi za posebne namjene
250.000,00
(doprinos za šume,komunalni doprinos)
Opći prihodi proračuna
300.000,00
Ukupno:
550.000,00
IV.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine
Brestovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC
KLASA:363-02/16-01/03
URBROJ:2177-02/01-16-1
Brestovac, 01.03.2016.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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Temeljem članka 28.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 31 Statuta
Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2013 i 9/2013) Općinsko vijeće
Općine Brestovac na 21. sjednici održanoj 1.ožujka 2016.godine donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine Brestovac za 2016.godinu
I.
Ovim se Programom planiraju radovi i usluge na održavanju komunalne infrastrukture na
području općine Brestovac za 2016.g., koji su propisani čl.22.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a
koji će se financirati iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora prihoda i to:
- održavanje javnih površina i groblja
- održavanje javne rasvjete
- održavanje nerazvrstanih cesta
II.
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i prioritetima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
III.
U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz točke I. ovog Programa u Općini
Brestovac obuhvaća:
1.Održavanje javnih površina i groblja
- redovita košnja javnih i zelenih površina motornom kosilicom i trimerom (min. 6 x godišnje)
- redovita košnja mjesnih groblja motornom kosilicom i trimerom (min. 4 x godišnje)
- sađenje sadnica ukrasnog bilja i drveća na javnim površinama i grobljima,po potrebi
- sakupljanje i odvoz otpada sa javnih površina i groblja
- uništavanje korova herbicidima
- izvođenje ostalih radova prema potrebi
- ostalo tekuće i investicijsko održavanje i troškovi javne čistoće i higijene (saniranje divljih
deponija, zbrinjavanje otpada,higijeničarska služba )
Održavanje javnih površina i groblja obavlja vlastiti komunalni pogon,a ovim programom predviđena
su sredstva od 150.000,00 kn,za troškove :
Rashodi za materijal i energiju
Zbrinjavanje staklenog otpada (tvrtka Unija-Nova)
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada
Veterinarske usluge-higijenič. služba (Veterinarska stanica Pakrac)
Ostale rashodi i usluge vezane za održavanje čistoće
Naknada za odlaganje i zbrinjavanje otpada
2.Javna rasvjeta
Radovi na sustavu javne rasvjete izvode se da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. Redovito
održavanje izvršava se tijekom cijele godine po potrebi.
Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije u 2015. g. iznose
280.000,00 Kn.
Od toga na održavanje javne rasvjete odnosi se 40.000,00 Kn,a za troškove električne energije (utrošena
el. energija i mrežarina) predviđeno je 240.000,00 Kn
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.
Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili
cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,a obuhvaćaju:
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- saniranje i nasipanje makadamskih cesta i poljskih puteva kamenim materijalom
- sanacija asfaltnih cesta
- uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta,
- zemjenu, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
- uklanjanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj
javnoj površini, te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),
- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),
- uklanjanje snijega i leda.
Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 360.000,00 Kn.
V.
Održavanje komunalne infrastrukture predviđeno je i programom „Javni radovi “. Ovaj program
sufinancira se od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukupni iznos programa Javni radovi u
2016.g. planira se u iznosu 172.000,00 kn. Kroz ovaj program planirano je održavanje javnih prostora u
vlasništvu Općine, košnja trave, te drugi poslovi iz područja komunalne djelatnosti i socijalne
uključenosti sukladno Programu javnih radova i odobrenim sredstvima HZZ-a.
VI.
Ukupna planirana sredstva za izvršenje programa održavanja u iznosu od 790.000,00 kuna (bez
programa javnih radova) planiraju se osigurati iz:
Komunalne naknade za tekuću godinu
Opći prihodi proračuna
Ukupno:

240.000,00
550.000,00
790.000,00

VII.
Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu
sredstava između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom.
VIII.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Brestovac».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRESTOVAC
KLASA:363-02/16-01/04
URBROJ:2177-02/01-16-1
Brestovac,1.03.2016.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:810-01/16-01/01
URBROJ:2177-02/02-16-1
Brestovac,1.ožujka 2016.g.
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/2015 i članaka 31. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br.
3/2013 i 9/2013)Općinsko vijeće Općine Brestovac,na sjednici, održanoj 2016. godine, donosi

Analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima na području Općine Brestovac
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.
Općina Brestovac dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave 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.
Općina Brestovac ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, Plan
zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do
donošenja procjene rizika i od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s
člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/2015) kao i važeći propisi
navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Na području Općine Brestovac ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine:
- operativne snage zaštite i spašavanja,
- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,
- udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje,
- tijela državne uprave.
Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine Brestovac načelnik Općine Brestovac utvrdio je
operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine
Brestovac.
Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine
Brestovac su:
1. Općinski stožer zaštite i spašavanja Općine Brestovac,
2. Tim (postrojba) civilne zaštite opće namjene Općine Brestovac,
3. Dobrovoljna vatrogasna društva:
DVD Brestovac
DVD Zakorenje
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DVD Ivandol
DVD Jaguplije
DVD Orljavac
4. Vlastiti komunalni pogon Općine Brestovac,
5. Hrvatska gorska služba spašavanja,Stanica Požega
Pravne osobe koje će, poradi nekoga od interesa zaštite i spašavanja stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara Općine Brestovac, dobiti zadaću, su:
- Tekija d.o.o. Požega,
- Autoprijevoz «Rich»,Završje,
- Veterinarska stanica, Požega,
- Osnovna škola Dragutina Lermana Brestovac,
- Lovačko društvo Psunj,Orljavac,
- Lovačko društvo Šljuka,Brestovac.
1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (STOŽER CIVILNE ZAŠTITE)
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć
i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik. Stožer zaštite i spašavanja se
aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Brestovac imenovan je načelnik Stožera i 5 članova.
Imenovan je „Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Brestovac“ KLASA:
810-01/14-01/01,URBROJ: 2177-02/01-14-1od stane općinskog vijeća dana 16.07.2014. godine
(objava „Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 5/2014).
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u planskim
dokumentima.
2. TIM (POSTROJBA) CIVILNE ZAŠTITE
Na području Općine Brestovac osnovana je Postrojba CZ-e opće namjene koja broji ukupno 25
pripadnika („Odluka o osnivanju,ustroju,popuni i opremanju postrojbe civilne zaštite za područje
Općine Brestovac“ KLASA: 810-05/08-01/01, URBROJ: 2177-02/01-08-01 od 27.kolovoza
2008. godine).
Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja
nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u Planskim
dokumentima.
Smotriranje i osposobljavanje postrojbe civilne zaštite provedeno je 7.studenog 2014.g. u
organizaciji Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Požega.
POVJERENICI CZ
Općinski načelnik Općine Brestovac imenovao je „Rješenjem o imenovanju povjerenika civilne
zaštite za područje Općine Brestovac“ KLASA:810-01/15-01/02; URBROJ:2177-02/03-15-1,
dana 02.ožujka 2015. godine 19 povjerenika CZ za područje Općine Brestovac.
Dužnosti Povjerenika CZ su:
Sudjeluje u pripremanju i osposobljavanju građana za uzajamnu i osobnu zaštitu
Obavješćuju stanovništvo o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja
U slučaju evakuacije obavješćuju građane o mjestu prikupljanja, načinu evakuacije, mjestu
razmještaja, prihvaćanja i sl.

Službeni glasnik Općine Brestovac-broj 2/2016

stranica 11

3. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

R.b.
1.
2.
3.
4.
5.

Vatrogasno
društvo
DVD
Brestovac
DVD
Orljavac
DVD Ivandol
DVD
Jaguplije
DVD
Zakorenje

Broj
vatrogasa
ca

Zapovjednik

Adresa

34

Alen Ugrin

Požeška 74

18

Pero Pangjić

Orljavac 53

11
16
26

Dražen
KovačevićPavić
Zoran
Radanović
Marko Radošić

Ivandol bb
Jaguplije bb
Zakorenje 66

4.SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u
sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav
zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i
spašavanja.
5.PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Pravnim osobama od posebnog interesa koje su određene Odlukom o određivanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine
Brestovac dostavljeni su izvodi iz Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja radi
upoznavanja s utvrđenim zadaćama i obvezama u provođenju pojedinih mjera zaštite i
spašavanja.
6.ZAKLJUČAK
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan daljnji
razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava
za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja, te razvojnim
programima.
Općina Brestovac raspolaže s operativnim snagama koje se u slučaju potrebe mogu angažirati na
poslovima civilne zaštite (kod požara,poplava,vremenskih nepogoda,prometnih nesreća,ekoloških
incidenata i sl.) ali treba i dalje voditi brigu o unapređenju sustava civilne zaštite kako u redovnim
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.
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Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje Općine Brestovac

RB

OPIS POZICIJE U
PRORAČUNU
1.
CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje,
osposobljavanje,
smotriranje, angažiranje,
osiguravanje uvjeta za
evakuaciju, zbrinjavanje i
druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju)
2.
VATROGASTVO
- opremanje, vježbe,
takmičenja i dr.
3.
UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, LD, ŠRD,
HGSS i sl.)
UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA

Realizirano u
2014. (kn)
15.063,00

Planirano za
2015. god. (kn)
0,00

Planirano za
2016. god. (kn)
30.000,00

292.159,90

258.000,00

258.000,00

39.000,00

36.000,00

36.000,00

346.222,90

294.000,00

324.000,00

PREDSJEDNIK
Tomo Vrhovac
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Na osnovi članka 31.Statuta Općine Brestovac, (Službeni glasnik Općine Brestovac broj:03/2013
i 9/2013) Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 21.sjednici održanoj 1.ožujka 2016.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne
i područne (regionalne ) samouprave Požeško-slavonske županije Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda Požega.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA BRESTOVAC
Tomo Vrhovac

KLASA:041-01/16-01/01
URBROJ: 2177-02/01-16-2
Brestovac,01.03.2016.g.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:363-02/16-01/02
URBROJ:2177-02/03-16-1
Brestovac,15.veljače 2016.g.
Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i 147/14) te članka
46.Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i 9/2013),Općinski načelnik
Općine Brestovac, Općinskom vijeću Općine Brestovac, podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU
I.
Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja gradnje objekata komunalne infrastrukture na području
Općine Brestovac za 2015.godinu i to za:
- nerazvrstane ceste, javne površine i javni prijevoz,
- javnu rasvjetu,
- groblja i ostale objekte, kako slijedi:
Izgradnja javne rasvjete-produžetci u naseljima
1.225,00
Izgradnja mosta na Orljavi u Boričevcima
-Postavljanje mosta „Bailey“-Min.obrane OS RH,podnice mosta
- geotehnički elaborat
Ulaganja u ostale komunalne objekte
-sanacija cestovnog propusta u Mlinskoj ulici u Brestovcu
-sanacija ploč.propusta u Daranovcima
-autobusno ugibalište Gučani (tem.ploča,nadsteršnica)
-turistička (smeđa) signalizacija
-sol.elektrana na ribnjaku u Brestovcu
-ostali objekti (groblja,uređenje okoliša)
Izrada katastra groblja
UKUPNO

83.262,84

23.670,45
56.624,65
39.670,00
41.026,25
15.252,50
16.477,18
15.000,00
292.208,87

II.
Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture planirana u iznosu od
530.000,00 kuna ostvarena su u ukupnom iznosu od 292.208,87 kuna osigurana su iz:
Prihodi za posebne namjene (šumski doprinos)
150.000,00
Opći prihodi proračuna
142.208,87
Ukupno:
292.208,87
III.
Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:363-02/16-01/01
URBROJ:2177-02/03-16-1
Brestovac,15.veljače 2016.g.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) te članka 46.Statuta
Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i 9/2013),Općinski načelnik Općine
Brestovac, Općinskom vijeću Općine Brestovac, podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU
I.
Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području općine Brestovac za održavanje javnih površina i groblja;održavanje nerazvrstanih cesta i
poljskih putova i zimsku službu i javnu rasvjetu kako slijedi:
Opis/opseg poslova i usluga
Izvršeno
112.558,31
Održavanje javnih površina i groblja
Materijal i energija
6.787,81
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (groblja)
7.374,32
Zbrinjavanje staklenog otpada (tvrtka Unija-Nova)
15.904,66
Veterinarske usluge-higijeničarska služba
28.750,00
Usluge odvoza i deponiranja otpada
26.848,38
Naknada za odlaganje i zbrinjavanje otpada
26.893,14
283.269,91
Javna rasvjeta
Utrošak struje
251.798,66
Održavanje
31.471,25
381.034,86
Održavanje cesta i drugih javnih površina
Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
251.643,75
Zimska služba
115.700,00
Ostali troškovi
13.691,11
UKUPNO
776.863,08
Sredstva za izvršenje ovog programa u ukupnom iznosu od 776.863,08 kuna osigurana su iz:
Komunalne naknade za tekuću godinu
244.334,23
Opći prihodi proračuna
532.528,85
Ukupno:
776.863,08
II.
Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:404-01/16-01/02
URBROJ:2177-02/03-16-1
Brestovac,2.ožujka 2016.godine
Na temelju članka 20.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 90/11, 83/13
143/13 i 13/14),i članka 46. Statuta Općine Brestovac («Službeni glasnik Općine Brestovac» br.
3/2013 i 9/2013) Općinski načelnik Općine Brestovac donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU
Članak 1.
U članku 7. Plana nabave Općine Brestovac za 2016.godinu (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
1/2016) planirana nabava male vrijednosti usklađuje se kako slijedi:
Eviden. Predmet nabave
broj
nabave
1/16MV
2/16MV

Komunalno
vozilo
Rekonstrukcija
postojeće javne
rasvjete
–
provedba projekta
energet.učinkovite
javne rasvjete

Način
nabave

Planirana
vrijednost
nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave (bez
PDV-a)
1.200.000,00 1.500.000,00

Ugovor o
JN
/okvirni
sporazum
Otvoreni
Sklapanje
postupak
ugovora
Otvoreni 1.613.245,00 2.016.556,25 Ugovor
postupak

Planirani Planirano
početak trajanje
postupka ugovora/
sporazuma
04/2016 Do
31.12.2016.
03/2016 Određeno
ugovorom

Članak 2.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Brestovac" i na internetskoj
stranici Općine Brestovac (www.brestovac.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.
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