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S A D R Ž A J 
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godinu i Smjernica za razvoj i unapređenje zaštite i spašavanja na području Grada Kutjeva za 2010. godinu .3 
 

  
 

 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 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Kutjeva 
(„Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Kutjeva, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2009. 
godine donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva 

za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 

Grada Kutjeva 
 

I. 
 Osniva se Gradsko povjerenstvo za provedbu 
javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države na području Grada Kutjeva. 
 

II. 
 Povjerenstvo će obavljati slijedeće zadaće: 
 - javno otvaranje ponuda pristiglih na javni 
natječaj, analiza ponuda i unošenje podataka o svim 
ponuditeljima u tablični dio zapisnika, 

 - sastavljanje tekstualnog dijela zapisnika sa 
obrazloženjem odabira najpovoljnijeg ponuditelja, te druge 
poslove dodijeljene od Gradskog vijeća. 
 

III. 
 Povjerenstvo čine predsjednika i četiri člana. 
 Predsjednik i članovi povjerenstva imenuju se iz 
redova članova Gradskog vijeća, izvršnih i upravnih tijela 
Grada Kutjeva i stručnih službi vezanih za poljoprivredu. 
 Članom Povjerenstva ne može biti imenovan 
natjecatelj koji sudjeluje u natječaju za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta. 
 Ukoliko se član Povjerenstva prijavi na javni 
natječaj, istovremeno opoziva se njegovo članstvo u 
povjerenstvu. 
 Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće Grada 
Kutjeva. 
 

IV. 
 Povjerenstvo svoje odluke donosi većinom 
glasova svih članova Povjerenstva. 
 Povjerenstvo može donositi odluke ukoliko je 
sjednici nazočna natpolovična većina članova 
Povjerenstva. 
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V. 
 U Povjerenstvo se imenuju: 
1) Ivica Nikolić, za predsjednika 
2) Josip Silović, za zamjenika predsjednika 
3) Tomislav Raštegorac, za člana 
4) Franjo Krsnik, za člana 
5) Žana Galić, za člana - ujedno tajnica povjerenstva. 
     

VI. 
 Mandat izabranih članova Povjerenstva traje 
četiri godine. 
 Predsjednik i članovi povjerenstva za svoj rad 
imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 
Gradskog vijeća. 
 

VII. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države („Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 
4/05).  
 

VIII. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 
 
Klasa: 023-03/09-01/05 
Urbroj: 2177/06-02-09-2/1 
U Kutjevu, 30. studenoga 2009. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
 
 

 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka  32. Statuta 
Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09), Gradsko 
vijeće Grada Kutjeva je na sjednici održanoj 30. studenoga 
2009. godine donijelo 

 
O D L U K U 

naknadi za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta 
 

I. 
 Ovom Odlukom, sukladno odredbama Odluke o 
privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske („NN“, br. 132/09) te 
Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i 
zakup, početnoj visini naknade na natječaju za 
dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake („NN“, br. ), 
određuje se iznos naknade za korištenje i miran posjed 
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2010 godini, ako 
korištenje tog zemljišta ne bude uređeno valjanim 
ugovorom sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.  

 

 
II. 

 Visina naknade za korištenje državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2010. godini, za koje 
korištenje nije uređeno valjanim ugovorom, određuje se u 
jedinstvenom iznosu od 583,00 kn/ha za sve katastarske 
kulture zemljišta na području Grada Kutjeva. 
 

III. 
 Poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici 
državnog poljoprivrednog zemljišta, a čije korištenje do 
sada nisu prijavila, dužna su u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke prijaviti korištenje i posjed 
toga poljoprivrednog zemljišta te platiti naknadu za 
njegovo ranije korištenje u iznosu od 500,00 kn/ha. 
 

IV. 
 Prema ovoj Odluci svi korisnici državnog 
poljoprivrednog zemljišta, ukoliko za to poljoprivredno 
zemljište tijekom 2010. godine ne bude sklopljen valjani 
ugovor za prodaju i zakup, dužni su platiti naknadu iz 
točke II. ove Odluke za korištenje toga zemljišta. 
 

IV. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 

 
Klasa: 320-01/09-01/05 
Urbroj: 2177/06-02-09-2/3 
U Kutjevu, 30. studenoga 2009. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti spašavanju 
(„NN“, br. 174/04, 79/07 i 38/09) te članka 32. Statuta 
Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09), Gradsko 
vijeće Grada Kutjeva je na sjednici održanoj 30. studenoga 
2009. godine, donijelo 
   

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Gradsko vijeće Grada Kutjeva je razmotrilo i 
prihvaća: 
 
a) Informaciju o stanju zaštite i spašavanja na području 

Grada Kutjeva za 2009. godinu, i 
b) Smjernice za razvoj i unapređenje zaštite i spašavanja 
na području Grada Kutjeva za 2010. godinu, 

 
u tekstu koji se prilaže ovom zaključku.  
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INFORMACIJA O STANJU ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA KUTJEVA 

ZA 2009. GODINU 
 

 Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Kutjeva karakterizira 
činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i 
spašavanju („NN“, br. 174/04, 79/07 i 38/09) bio 
organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o 
unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu 
zaštitu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, 
Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda te pod 
zakonskih propisa donesenih temeljem ovih zakona. 
 
 Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 
utvrđeno je da predstavnička tijela jedinica lokalne i 
regionalne (područne) samouprave najmanje jednom 
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i 
analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose 
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, 
utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge 
poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 
 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 1. Akti i snage zaštite i spašavanja 

 
 1.1. Grad Kutjevo je donio i provodi slijedeće 
akte iz područja zaštite i spašavanja: 
1. Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara 
od prirodnih i civilizacijskih katastrofa (19.07.2004.); 
2. Procjenu ugroženosti od požara (15.07.1999.); 
3. Plan zaštite od požara (15.07.1999.); 
4. Plan zaštite šuma od požara (06.06.2004.); 
5. Rješenje o potvrđivanju imenovanja zapovjednika 
vatrogasnih postrojbi DVD-a i Rješenje o potvrđivanju 
imenovanja zapovjednika VZ Požeštine (26.05.2009.); 
6. Odluku o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda (23.10.2009.); 
7. Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog stožera 
zaštite i spašavanja (13.07.2009.);  
8. Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog 
zapovjedništva civilne zaštite (13.07.2009.); 
9. Odluku o osnivanju, ustroju, popuni i opremanju 
postrojbi civilne zaštite (20.10.2008.); 
10. Plan pozivanja Gradskog stožera zaštite i spašavanja 
(8.07.2008.); 
11. Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom 
zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu (26.04.2007.). 
12. Suglasnost na Operativni plan nabave vatrogasne 
opreme DVD-a Kutjevo od 2007. do 2008. godine 
(15.01.2007.); 
13. Odluka o financijskom planu nabave opreme i 
sredstava operativnih snaga zaštite i spašavanja za 2009 
(05.02.2009.). 
14. Operativni plan u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara vrijeme ljetne sezone (15.06.2009.) - donosi se 
svake godine prije početka žetve i ljetne turističke sezone; 
  
 
 

 
1.2. Operativne snage 
  
 Operativne snage zaštite i spašavanja Grada 
Kutjeva su: 
- Gradsko stožer zaštite i spašavanja - 7 članova 
- Gradsko zapovjedništvo civilne zaštite - 7 članova 
- Tim civilne zaštite opće namjene - 39 pripadnika 
- Vatrogasne postrojbe DVD-a - osam postrojbi s 307 
dobrovoljnih  vatrogasaca 
 Gradski stožer zaštite i spašavanja, Gradsko 
zapovjedništvo civilne zaštite i postrojba civilne zaštite 
opće namjene su osnovani i imenovani odnosno popunjeni. 
 Smotra postrojbe civilne zaštite obavljena je 14. 
studenog 2008. godine. 
 Obuka i osposobljavanja pripadnika civilne 
zaštite nije provođena. 
 Vatrogastvo je organizirano kroz dobrovoljna 
vatrogasna društva (7 teritorijalna DVD-a i 1 DVD u 
gospodarstvu) koja su dobro organizirana i ustrojena, 
izuzev DVD-a Hrnjevac (nije aktivno). Vatrogasne 
postrojbe imaju potrebnu opremu za intervencije, ali 
nepotpunu. Vatrogasne postrojbe su bile uspješne u 
obavljanju svih svojih zadaća, što je rezultiralo i 
pozitivnim stanjem u području zaštite od požara, i pored 
toga što nisu osigurani svi uvjeti za njihovo djelovanje 
propisani Zakonom i pod zakonskim aktima. 
  
 1.3. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti 
 
 Službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanje bave u okviru redovne djelatnosti okosnica su 
sustava zaštite i spašavanja na području Grada, a to su: 
- Hitna medicinska pomoć - Dom zdravlja požega 
- Javno zdravstvo - ordinacije opće medicine i 
stomatološke ordinacije 
- Veterinarska ambulanta u Kutjevu - Veterinarska stanica 
Požega 
- Tekija d.o.o. Požega, za komunalne djelatnosti 
- HEP, DP Elektra Požega 
- Gradski vatrogasni centar Kutjevo 
- ŽC 112 
 Ove službe koriste se prema ukazanoj potrebi i do 
sada su primjereno obavljale svoju funkciju. 
  
 1.4. Udruge građana od interesa za zaštitu i 
spašavanje (HCK - GDCK Požega, GSS Požega, lovačke, 
planinarske i dr.). 
  Ove udruge su dobro organizirane i mogu biti 
angažirane u pojedinim aktivnostima zaštite i spašavanja. 
 Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i 
spašavanju na snazi su do donošenja nove procjene 
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja za području Grada 
Kutjeva. 
 
 2. Financiranje sustava zaštite i spašavanja 
 
 Za sustav zaštite i spašavanja u 2009. godini iz 
Proračuna je ukupno planirano 218.000 kn od čega 
150.000 kn za redovnu djelatnost vatrogastva i 68.000 kn 
za nabavu opreme, te 20.000 kn za civilnu zaštitu. 
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SMJERNICE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA 

KUTJEVA ZA 2010. GODINU 
 
   Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica 
nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, 
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i 
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i 
spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i 
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i 
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja za 2009. godinu, a odnose se na slijedeće: 
 
1. Gradsko vijeće Grada Kutjeva najmanje jednom 
godišnje analizirati stanje sustava zaštite i spašavanja, a 
posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz 
članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju, dati ocjenu, te 
donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja za Grad Kutjevo. 
 
2. Održati najmanje dva puta godišnje radne sastanke 
Gradskog stožera zaštite i spašavanja te Zapovjedništva 
civilne zaštite (u drugom kvartalu za aktivnosti provođenja 
Programa aktivnosti Vlade RH za protupožarnu i turističku 
sezonu i u četvrtom kvartalu prije donošenja proračuna). 
 
3. Gradonačelnik Grada Kutjeva izraditi, i uz prethodnu 
suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a 
Gradsko vijeće Grada Kutjeva usvojiti procjenu 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  
  
4. Gradonačelnik Grada Kutjeva izraditi i predložiti, a 
Gradsko vijeće Grada Kutjeva usvojiti plan zaštite i 
spašavanja i Operativni plan civilne zaštite kao dio Plana 
zaštite i spašavanja. 

U svrhu iz točke 4. i 5. pravnoj osobi ovlaštenoj 
za obavljanje stručnih poslova u području planiranja 
zaštite i spašavanja osigurati proračunska sredstva za 
financiranje troškova izrade propisanih dokumenata. 
 
5. Gradonačelnik Grada Kutjeva odrediti operativne snage 
zaštite i spašavanja kao i pravne osobe od interesa za 
zaštitu i spašavanje sukladno Procjeni ugroženosti. 
 
 
 
 

 
6. U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje 
Požega upoznati sve subjekte i nositelje sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada s obvezama koje trebaju 
provesti uz svoje redovne aktivnosti u slučaju nastanka 
katastrofa ili većih nesreća. 
 
7. Gradonačelnik Grada Kutjeva osigurati uvjete za 
premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i 
mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, 
sukladno Planu zaštite i spašavanja. 
 
8. Osigurati redovito financiranje vatrogasnih postrojbi 
DVD-a i nabavu nedostajuće osobne i skupne opreme 
prema planu opremanja. 
 
9. Utvrditi naknadu učesnicima u akcijama zaštite i 
spašavanja. 
 
10. Nabaviti dio opreme za Gradski stožer zaštite i 
spašavanja prema Popisu opreme i sredstava za stožer 
zaštite i spašavanja. 
 
11. Nabaviti dio opreme za Gradsko zapovjedništvo 
civilne zaštite i postrojbu civilne zaštite opće namjene 
prema Pravilniku o odori pripadnika operativnih snaga 
zaštite i spašavanja. 
 
12. Provesti obuku pripadnika postrojbe civilne zaštite 
opće namjene. 
 
13. Gradonačelnik Grada Kutjeva donijeti odluku o mjestu 
i načinu skladištenja opreme i sredstava zaštite i 
spašavanja.   

 
Klasa: 023-03/09-01/05 
Urbroj: 2177/06-02-09-2/5 
U Kutjevu, 30. studenoga 2009. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r.  
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