
 

Br. 6/2021                                                                                                                                        Kutjevo, 21. rujna 2021 

List izlazi prema potrebi                                                                                                         Besplatni primjerak 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  

1. Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne 

nepogode nastale u lipnju 2021. godine 

1 

AKTI GRADONAČELNIKA  

1. Rješenje o potvrđivanju imenovanja zapovjednika VZ Požeštine 2 

2. Rješenje o potvrđivanju imenovanja zapovjednika DVD-ova na području Grada Kutjeva 3 

AKTI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA KUTJEVA  

1. Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća 4 

2. Odluka o osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Grada Kutjeva 

5 

3. Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Grada Kutjeva 

7 
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. 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.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva 

(Službeni glasnik Grada Kutjeva br. 2/21) Gradsko vijeće Grada Kutjeva, na izvanrednoj sjednici održanoj 20. 

rujna 2021. godine, donosi 

O D L U K U 

o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u 

lipnju 2021. godine 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se raspodjela sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne 

nepogode (tuča) na području Grada Kutjeva koja se dogodila dana  25. lipnja 2021. godine. 

Članak 2. 

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu i doznačena su na 

žiro-račun Požeško-slavonske županije, sukladno Odluci o proglašenju prirodne nepogode tuče za područje 

gradova Požege, Kutjeva, Pleternice i te općina Jakšić i Kaptol (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 8/21.) 

Članak 3. 

Novčana pomoć sukladno Odluci o kriterijima za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

Požeško-slavonske županije, KLASA: 021-02/21-03/4, URBROJ: 2177/1-06-01/7-21-4 od 6. rujna 2021. 

godine i ovoj Odluci raspodijelit će se: 

- za prijavljene štete na građevinama - obiteljskim kućama i višestambenim neosiguranim objektima u vlasništvu 

fizičkih osoba 

 

Članak 4. 

Gradonačelnik Grada Kutjeva ovlašćuje se za donošenje Odluke o dodjeli novčanih sredstava za pokriće 

približno 30% pojedinačne procijenjene štete, uz primjenu kriterija iz članka 3. ove Odluke, a na osnovi procjene 

izrađene od strane članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, imenovanih Rješenjem 

Gradskog vijeća Grada Kutjeva, KLASA: 021-01/17-01/02, URBROJ: 2177/06-02-17-2/4 od 13. srpnja 2017. 

godine. 

Članak 5. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 

KLASA: 361-07/21-01/06 

URBROJ: 2177/06-02/21-01 

Kutjevo, 21. rujna 2021. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutjeva 

 Dario Gotštajn, dipl. ing. sig., v.r. 
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KLASA: 214-01/21-01/04 

URBROJ: 2177/06-01-21-3 

Kutjevo, 13. rujna 2021. 

 

 

 Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 te članka 56. Statuta 

Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 2/21 Gradonačelnik Grada Kutjeva donosi  

 

 

R J E Š E N J E 

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika  

 Vatrogasne zajednice Požeštine 

 

 

I. 

 Potvrđuje se imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Požeštine: 

 

IVAN NOVOSAD, vatrogasni časnik I klase iz Pleternice 

 

 

II. 

 Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 

 

 

            GRADONAČELNIK 

                    Josip Budimir, mag.oec., v.r. 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Vatrogasna zajednica Požeštine 

2. JUO - Plan zaštite od požara… 

3. Službeni glasnik Grada Kutjeva 

4. Pismohrana  

5. Web stranica  
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KLASA: 214-01/21-01/04 

URBROJ: 2177/06-03-3/21-02 

Kutjevo, 13. rujna 2021. 

 

Na temelju članka 39. stavak 5. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) te članka 56. Statuta 

Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, broj 2/21 Gradonačelnik Grada Kutjeva donosi  

 

R J E Š E N J E 

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava 

na području Grada Kutjeva 

 

 

I 

 Potvrđuje se imenovanje zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu: DVD) s 

području Grada Kutjeva koje je imenovalo nadležno tijelo vatrogasnog društva, kako slijedi: 

  

 1. DVD Kutjevo   - Tomislav Ašenbrener, viši vatrogasni časnik, 

 2. DVD Bektež   - Dario Pokrajac, vatrogasni dočasnik I klase, 

 3. DVD Grabarje  - Mato Ergović, vatrogasni dočasnik I klasa, 

 4. DVD Lukač   - Željko Rajić, vatrogasni dočasnik I klase, 

 5. DVD Šumanovac   - Josip Majetić, vatrogasac I klase 

 6. DVD Vetovo   - Andrija Horvat, vatrogasni dočasnik I klase, 

  

II 

 Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 

 

 

         GRADONAČELNIK 

                  Josip Budimir, mag.oec., v.r. 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Vatrogasna zajednica Požeštine 

2. JUO - Plan zaštite od požara… 

3. Službeni glasnik  

4. Pismohrana - ovdje 

5. Web stranica 
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KLASA: 810-01/21-01/04 

URBROJ: 2177/06-03-3/21-01 

Kutjevo, 13. rujna 2021. 

 

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br, 

82/15, 118/2018, 31/2020 i 20/2021 ), članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena 

rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“,  br. 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za područje Požeško slavonske 

županije (KLASA: 810-03/17-01/1,  URBROJ: 21 77l1 -06-05/l -l 7-l od 4. veljače 2017. godine) , te članka 

56. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 2/21), gradonačelnik Grada Kutjeva  donosi 

 

ODLUKU 

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada 

Kutjeva, osnivanje radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća  te se određuje konzultant iz prve 

grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva izrađuje se na temelju Smjernica za izradu 

procjene rizika za područje Požeško slavonske županije, te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu 

projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih mjera.  

Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za 

izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i karata 

rizika te pregled i odobravanje Procjene. 

Članak 2. 

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva osniva se radna skupina.  

 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove 

potrebne za izradu Procjene. 

 

Radnu skupinu osnovat će gradonačelnik Grada Kutjeva posebnom Odlukom. 

 

Članak 3. 

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe 

stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tijekom izrade Procjene rizika. 

Članak 4. 

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika na području Požeško-slavonske 

županije kao prioritetne smatraju se slijedeće prijetnje: 

1. poplava  

2. potres 

3. ekstremne temperature 

4. epidemije i pandemije. 

Članak 5. 

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja općinskom 

vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja. 
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Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja 

za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi izvješćuje 

glavnog koordinatora. 

Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i 

dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene. 

Procjena rizika od velikih nesreća izrađuje se najmanje jednom u tri godine te usklađivanje i usvajanje 

mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva može se izrađivati i češće, ukoliko se u 

trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima 

analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja. 

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi Procjene rizika za područje grada 

Kutjeva  KLASA:  810-01/18-01/02, URBROJ: 2177/06-03/1-18-1 od 23. siječnja 2018. godine. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 

 

 

   GRADONAČELNIK 

Josip Budimir, mag.oec., v.r. 

                 

DOSTAVITI: 

1. JUO – 03-3, -03-1 

2. Službeni glasnik i web stranica Grada 

3. Pismohrana, ovdje 

 

 

 

 

KLASA: 810-01/21-01/04 

URBROJ: 2177/06-03-3/21-03 

Kutjevo, 13. rujna 2021. 

 

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21) i  članka 56. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva, br. 2/21), i članka 2. 

Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva, KLASA: 810-01/21-01/04, 

UBROJ: 2177/06-03-3/21-01 od 13. rujna 2021.  gradonačelnik Grada Kutjeva d o n o s i : 

 

ODLUKU  

o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva 

 

Članak 1. 

 Osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva (u 

daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

Članak 2. 

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će izraditi Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o smjernicama 

za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 
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područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika 

od katastrofa i velikih nesreća za područje Požeško slavonske županije. 

Članak 3. 

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri člana. Jednog od članova predlaže angažirani konzultant. 

 

Članak 4. 

Gradonačelnik Grada Kutjeva rješenjem će imenovati Radnu skupinu za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća za područje grada Kutjeva. 

 

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika 

koji će se obrađivati u Procjeni rizika, gradonačelnik može proširiti radnu skupinu članovima-koordinatorima 

koji mogu svojim znanjem i kompetencijama doprinijeti izradi Procjene sukladno utvrđenim prijetnjama i 

rizicima.  

 

Članak 5. 

Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika odgovoran je za: 

- organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine, 

- izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se usuglašavaju na Radnoj skupini, 

- koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika, 

- predlaganje izmjena i dopuna Procjene. 

 

Članak 6. 

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza: 

- sudjelovati u izradi scenarija za određene rizike, 

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti, 

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu prikupljanja informacija, 

- o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju voditelja radne skupine, 

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju tijekom rada 

na procjeni, 

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika, 

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik. 

 

Članak 7. 

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj Radne skupine. 

 

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi Radna 

skupina. 

 

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju voditelj Radne skupine i zapisničar. 

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova. 

 

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  osnivanju Radne skupine za izradu procjene 

rizika od velikih nesreća za područje grda Kutjeva  KLASA: 810-01/18-01/03 URBROJ: 217/06-03/1-18-1 od 

23. siječnja 2021.  

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 

  

 GRADONAČELNIK 

        Josip Budimir, mag.oec., v.r. 



Br.6/2021                        SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA                      Stranica | 7 

 

 

 

             

DOSTAVITI: 

1. JUO – 03/3, -03/1 

2. Službeni glasnik i web stranica grada 

3. Pismohrana, ovdje 

 

 

 

KLASA: 810-01/21-01/04 

URBROJ: 2177/06-03-3/21-04 

Kutjevo, 13. rujna 2021. 

 

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21), članka 4. Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 

područje grada Kutjeva i članka 56. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 2/21), 

gradonačelnik Grada Kutjeva d o n o s i  

RJEŠENJE  

o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada 

Kutjeva 

 

I. 

U Radnu skupinu za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva imenuju se: 

1. Voditelj Ivica Malnar, načelnik gradskog stožera CZ, 

2. Član Tomislav Ašenbrener, zapovjednik DVD –a Kutjevo, 

3. Član  Sonja Glibo, In Konzalting d.o.o., Slavonski Brod  

4. Član  Josip Pavković, savjetnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti u JUO Grada 

Kutjeva  

5. Član Vinko Murar, stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i prostorno uređenje u JUO Grada 

Kutjeva  

II. 

Zadaća Radne skupine je izraditi Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika 

od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ broj: 65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih 

nesreća za područje Požeško-slavonske županije , KLASA: 810-03/17-01/1, URBROJ: 2177/1-06-06/1-17-1 od 

04.02.2017. godine. 

 

III. 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja  prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za izradu 

procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Kutjeva  KLASA:  810-01/18-01/04, URBROJ: 2177/06-

03/1-18-1 od 23. siječnja 2018. 

 

IV    

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                                             GRADONAČELNIK 

                                          Josip Budimir, mag.oec., v.r. 
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DOSTAVITI: 

1. Članovima Radne skupine 

2. Službeni glasnik i web stranica 

3. Pismohrana, ovdje 
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