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15
Na temelju članka 17.Statuta („Sl. glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01., 6/01. i 4/05.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 20. sjednici  dana 02. travnja   2008. godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu 

DRAIVA d.o.o. Petrijevci za  2007. godinu

I

Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o radu DRAIVA d.o.o. Petrijevci za  2007.
godinu.

II

Ovaj zaključak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

Klasa:363-02/08-01/6                                                                         Predsjednik
Urbroj:2185/05-08-3                                                                          Općinskog vijeća:
Petrijevci, 02.travnja  2008.godine                                                     Martin Koški,v.r.

16
Na temelju članka 17.Statuta („Sl. glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01., 6/01. i 4/05.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 20. sjednici  dana 02. travnja   2008. godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu 

AEPG d.o.o. Petrijevci za  2007. godinu

I

Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o radu AEPG d.o.o. Petrijevci za  2007.
godinu.

II

Ovaj zaključak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

Klasa:363-02/08-01/6                                                                          Predsjednik
Urbroj:2185/05-08-4                                                                           Općinskog vijeća:
Petrijevci, 02.travnja  2008.godine                                                      Martin Koški,v.r.
17
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Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. br.36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00.,59/0l., 26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i  članka 17. 
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 5/01., 6/01. i 4/05.)  na 
temelju provedenog javnog natječaja od 04. ožujka 2008. godine Općinsko vijeće Općine 
Petrijevci na  20. sjednici dana 02. travnja 2008. godine donijelo je

R J E Š E N J E
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

I
„Horvat“ Obrt za dimnjačarske usluge, vl. Željko Horvat Ladimirevci, Mlaka 24 dodjeljuje se 
koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci.

II
Koncesija se dodjeljuje na rok od 10 godina koji teče od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

III
Visina i način plaćanja naknade za koncesiju, cijena i način naplate za pružene usluge, obveze 
koncesionara i drugi uvjeti za obavljanje koncesije odredit će se Ugovorom o koncesiji u skladu 
s uvjetima  obavljanja predmetne komunalne djelatnosti određenim na temelju objavljenog 
javnog natječaja od 04. ožujka 2008. godine i u skladu  s prihvaćenom ponudom.

IV
Koncesionar i Općinsko poglavarstvo Općine Petrijevci zaključit će ugovor o koncesiji sukladno 
odredbama ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Petrijevci raspisala je javni natječaj za obavljanje dimnjačarskih poslova. U roku su 
pristigle dvije ponude: „Horvat“ Obrt za dimnjačarske usluge, vl. Željko Horvat Ladimirevci, 
Mlaka 24 i Samostalna dimnjačarska radnja Tiborjanci, B. Radića 37, koje je otvorilo 
Povjerenstvo za provedbu natječaja 17. ožujka 2008. godine. Obje ponude ispunjavaju uvjete 
članka 12 stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu NN broj 26/03. „Horvat“ Obrt za 
dimnjačarske usluge, vl. Željko Horvat Ladimirevci, Mlaka 24, ponudio je nižu cijenu norma 
sata za 20,00 kuna, koja se ne povećava van radnog vremena, a i ostale cijene su niže u odnosu 
na ponudu Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci. Ponuđena godišnja naknada za koncesiju 
Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, B. Radića 37 je 4.000,00 kuna, a „Horvat“ Obrt za 
dimnjačarske usluge, vl. Željko Horvat Ladimirevci, Mlaka 24 predložio je 1.000,00 kuna. 
Predložena razlika naknade za koncesiju u korist Općine je 3.000,00 kuna, što je manje u 
odnosu na ponuđenu razliku u cijenama koje bi plaćali mještani. Prijedlog Općinskog 
poglavarstva je da manju cijenu plaćaju mještani, te da Općinsko vijeće usvoji ponudu „Horvat“ 
Obrt za dimnjačarske usluge, vl. Željko Horvat Ladimirevci, Mlaka 24 za dodjelu koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci.      

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem  
tužbe Upravnom sudu Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja.
  
Klasa: 363-02/08-01/3                                                                               Predsjednik
Urbroj: 2185/05-08-7                                                                                Općinskog vijeća:
Petrijevci, 02.travnja 2008.godine                                                             Martin Koški,v.r.



ponedjeljak, 07.travnja 2008.                   SLUŽBENI GLASNIK                          broj 2 -   stranica
                                                                  OPĆINE PETRIJEVCI

26

18                                               
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01., 
6/01. i 4/05.), a temeljem članka 11 stavak 4. Zakona o otpadu ( „Narodne novine“ br. 178/04.), 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 20. sjednici dana 02. travnja 2008. godine donijelo 
je 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU P L A NA
gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2007. godinu

Izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2007. godinu 
sadrži: 

1.   Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Komunalni otpad na cijelom području Općine Petrijevci temeljem koncesije sakuplja i 
odvozi na deponiju u Belišće poduzeće Draiva d.o.o. Petrijevci, P.Preradovića 7.
Ukupna godišnja količina komunalnog otpada koja je skupljena na području Općine 
Petrijevci i deponirana na deponiju Belišće iznosi 480 tona za 2007. godinu. Na području 
Općine Petrijevci trenutno nije ustrojeno odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Sav 
komunalni otpad i dalje zajedno se pakira u kante i tako odlaže na deponiju. 

1. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
Na području Općine Petrijevci nije postojalo odlagalište komunalnog otpada i nije bilo 
potrebe za alternativnom lokacijom odlagališta, koja je definirana Prostornim planom 
Općine Petrijevci.

2. Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta
Na području Općine Petrijevci nema otpadom onečišćenog okoliša. Postoje dva 
neuređena odlagališta, odnosno tzv. „divlje deponije“ koje se nalaze jedna na rudini „ 
Lipovac“ u k.o. Petrijevci, k.č.br. 323,  a druga uz lokalnu cestu Petrijevci-Selci kod 
odvojka za Cerovac i koje su sanirane u 2006. godini sredstvima općinskog proračuna.
U 2007. godini nije bilo potrebno sanirati iste.

3. Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog 
okoliša

Neuređena odlagališta navedena u točki 3. sanirana su na način da se odloženi otpad 
odvezao na deponiju u Sarvaš.

4. Izvori i visina sredstava za provedbu sanacije
Za sanaciju divljih deponija nisu izdvojena sredstva proračuna u 2007. godini. Utrošena 
sredstva proračuna Općine Petrijevci su za čišćenje javnih površina i poljskih puteva u 
iznosu 54.743,80 kn.

Klasa: 351-01/08-01/1 Predsjednik
Urbroj: 2185/05-08-1             Općinskog vijeća:
Petrijevci, 02. travnja 2008.god.             Martin Koški,v.r.
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Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 
br.5/01.,6/01. i 4/05.) Općinsko vijeće  Općine Petrijevci na 20. sjednici  dana 02. travnja   2008. 
godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Petrijevci za 2007. godinu

I

Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Petrijevci za 2007. godinu.

II

Ovaj zaključak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

Klasa:351-01/08-01/1                                                                   Predsjednik
Urbroj:2185/05-08-2                                                                    Općinskog vijeća:
Petrijevci, 02.04. 2008.godine                                                      Martin Koški,v.r.

20
Na temelju članka 13. Odluke o priznanjima Općine Petrijevci („Sl. Glasnik Općine Petrijevci“ 
br.1/01.) i članka 17.Statuta („Sl. Glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01., 6/01. i 4/05.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na svojoj 20. sjednici dana 02.travnja  2008. godine donijelo je 
slijedeću

O D L U K U
o dodjeli priznanja Općine Petrijevci

PLAKETA  „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“

I

 STJEPANU UŽARU 

za izuzetan doprinos za dugogodišnje sudjelovanje u društvenom,
 vjerskom i kulturnom životu Općine Petrijevci

dodjeljuje se javno priznanje

PLAKETA  „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“

II

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja

Klasa:061-01/08-01/1                                                                              Predsjednik
Urbroj:2185/05-08-7                                                                               Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 02. travnja 2008.                                                                     Martin Koški,v.r.

21
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Na temelju članka 13. Odluke o priznanjima Općine Petrijevci („Sl. Glasnik Općine Petrijevci“ 
br.1/01.) i članka 17.Statuta („Sl. Glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01., 6/01. i 4/05.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na svojoj 20. sjednici dana 02.travnja  2008. godine donijelo je 
slijedeću

O D L U K U
o dodjeli priznanja Općine Petrijevci

PLAKETA  „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“

I

 OBITELJSKO PPOLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

IVANA ZEČEVIĆA PETRIJEVCI 

za izuzetna ostvarenja i postignute uspjehe na području 
Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

dodjeljuje se javno priznanje

PLAKETA  „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“

II

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja

Klasa:061-01/08-01/1                                                                              Predsjednik
Urbroj:2185/05-08-8                                                                               Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 02. travnja 2008.                                                                     Martin Koški,v.r.

22
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na 20. sjednici, održanoj 02.04.2008.godine, na 
temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijevci („Službeni glasnik 
Općine Petrijevci“  br. 1/08 ) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine 
Petrijevci“ br. 5/01, 6/01 i 4/05) o b j a v l j u j e 

J A V N I  P O Z I V
za predlaganje kandidata za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Petrijevci

I.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Petrijevci, osnovano u cilju 
aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Petrijevci, boljeg položaja i utjecaja mladih 
na donošenje Odluke u Općinskom vijeću Općine Petrijevci, za rješavanje problema od 
neposrednih interesa mladih, te istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za položaj 
mladih i njihove budućnosti.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
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- raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
- raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća 

Općine Petrijevci koja su od interesa za mlade,
- predlaže Općinskom vijeću Općine Petrijevci donošenje odluka, programa i 

drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,
- predlaže Općinskom vijeću Općine Petrijevci raspravu o pojedinim pitanjima 

od značaja za mlade, te način rješavanja navedenih pitanja,
- daje mišljenje Općinskom vijeću Općine Petrijevci prilikom donošenja 

odluka, programa, mjera i drugih akata od osobitog značaja za mlade,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za 

mlade,
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi 

predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja 
položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za 
mlade,

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnih za unapređivanje 
položaja mladih,

- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih Općina, gradova i županija u RH, 
te Suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Općinskom vijeću Općine Petrijevci financijski plan radi 
ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

II.

Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika Savjeta mladih, koje bira 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci na vrijeme od dvije godine pod uvjetima i na način utvrđen 
Zakonom o Savjetima mladih (N.N. 23/07) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/08).

U Savjetu mladih mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života s 
prebivalištem na području Općine Petrijevci.

III.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, 
učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Ovlašteni predlagatelji dostavljaju Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih koji mora 
sadržavati: 

- ime i prezime kandidata, 
- datum i godinu rođenja, 
- prebivalište,
- obrazloženje prijedloga koje mora biti ovjereno od ovlaštene osobe predlagatelja.
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature.

Javni poziv otvoren je 15 dana od objave javnog poziva u „Službenom glasniku Općine 
Petrijevci“, a prijedloge s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: 



ponedjeljak, 07.travnja 2008.                   SLUŽBENI GLASNIK                          broj 2 -   stranica
                                                                  OPĆINE PETRIJEVCI

30

Općina Petrijevci
  Jedinstveni upravni odjel 

Ul. Republike 114
31 208 Petrijevci
s naznakom (Prijedlog za izbor člana Savjeta mladih Općine Petrijevci)

Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih objavit će se i putem Hrvatskog radija valpovštine. 

KLASA: 007-01/08-01/1 Predsjednik Općinskog vijeća:
URBROJ:2185/05-08-2 Martin Koški,v.r.
Petrijevci, 02. travnja 2008.

23
Na temelju članka 3.Zakona o zaštiti od požara(“Narodne novine RH”br.58/93. i 33/05.) i 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2008. godini (“Narodne novine RH”br.142/06.), Općinsko Poglavarstvo  Općine 
Petrijevci na svojoj 59.sjednici dana 31. ožujka 2008.godine donijelo je

P R O G R A M
aktivnosti za provedbu mjera protupožarne zaštite
u predžetvenom i žetvenom razdoblju na području

Općine Petrijevci u 2008. godini

I

Općinsko Poglavarstvo Općine Petrijevci radi ostvarivanja protupožarne zaštite u predžetvenom 
i žetvenom razdoblju na području Općine Petrijevci u 2008. godini određuje slijedeće:

- Radi organiziranja i provođenja mjera protupožarne zaštite utvrđenih ovim Programom, u 
predžetvenom i žetvenom razdoblju na području Općine Petrijevci u 2008. godini, osniva se 
Koordinacijski odbor od pet članova, a za članove su imenovani: Johann Walz iz Petrijevaca, za 
predsjednika, Josip Kuštro iz Petrijevaca, Ivan Andrišić iz Satnice i podpredsjednik mjesnog 
odbora Petrijevci i predsjednik mjesnog odbora Satnica za članove.  

- Određuju se dežurstva od 00,00 do 24,00 sati u vatrogasnim prostorijama u Petrijevcima, a za 
provođenje te mjere zadužuje se DVD Petrijevci.

- DVD Petrijevci u obvezi je dovesti opremu i potrebno ljudstvo za gašenje požara u stanje 
tehničke ispravnosti odnosno najveće pripravnosti.

- Određuje se organiziranje izviđačko-preventivnih patrola na površinama i u blizini površina sa 
kojih se skidaju ljetni usjevi, a za provođenje ove mjere zadužuju se DVD Petrijevci, lovačko i 
ribolovna društva  na području Općine Petrijevci.
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- Zadužuju se Mjesni odbori Petrijevci i Satnica da osiguraju dežurstva poljoprivrednika koji 
imaju traktore i plugove, i da utvrde mogućnosti korištenja u slučaju potrebe i druge teške 
mehanizacije.

- Zabranjuje se svako spaljivanje smeća, otpada, slame i strništa za vrijeme pred žetvu i u tijeku 
žetve i na površinama sa kojih se skidaju usjevi i površina koje se nalaze uz njih, te kretanje 
neovlaštenih i nezaposlenih osoba u blizini navedenih površina.

- Zadužuje se Koordinacijski odbor da osigura uvjete radi informiranja i sudjelovanja pravnih i 
fizičkih osoba u provedbi aktivnosti zaštite od požara, a u suradnji s nadležnim tijelima 
Ministarstva unutarnjih poslova.

II

Ovaj Program bit će objavljen u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

Klasa:214-02/08-01/01                                                                          Predsjednik:
Urbroj:2185/05-08-1                                                                             Općinskog poglavarstva
Petrijevci, 31.ožujak 2008. god                                                             Ivo Zelić,dipl.ing.,v.r.
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Sadržaj 32

Izdaje: Općinsko vijeće Općine Petrijevci
Odgovorni urednik: Milka Furlan
Uredništvo i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, Petrijevci, Republike 114
Cijena jednog primjerka iznosi 2% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH u prethodna tri mjeseca
___________________________________________________________________________________


