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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/13., 5/14.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Hep-Plin-a d.o.o. Osijek za 2016. godinu,
s osvrtom na podruĉje davatelja koncesije Općine Petrijevci
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Godišnje izvješće o poslovanju Hep-Plin-a d.o.o. Osijek za 2016.
godinu, s osvrtom na podruĉje davatelja koncesije Općine Petrijevci.
II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:363-02/17-01/2
URBROJ:2185/05-17-3
Petrijevci, 27. 06. 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

63
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/13., 5/14.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća HRV-a d.o.o. Valpovo za 2016. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Financijsko izvješće HRV-a d.o.o. Valpovo za 2016. godinu.
II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:612-12/17-01/2
URBROJ:2185/05-17-3
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/13., 5/14.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je sljedeći:

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju informacije o Izvješću ostvarenja prihoda i rashoda
Proraĉuna Općine Petrijevci za razdoblje I-III mjesec 2017. godine
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća informaciju o Izvješću ostvarenja prihoda i rashoda
Proraĉuna Općine Petrijevci za razdoblje I-III mjesec 2017. godine.
II
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:400-08/17-01/6
URBROJ:2185/05-17-2
Petrijevci, 27. 06. 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

65
Na temelju ĉlanka 31.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14) Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proraĉunske zalihe
za I-III mjesec 2017. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o utrošku sredstava iz proraĉunske zalihe za I-III mjesec
2017. godine.
II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:400-08/17-01/8
URBROJ:2185/05-17-2
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) i ĉlanka 31.
Statuta Općine Petrijevci („Sluţbene glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13 i 5/14 ), Općinsko vijeće Općine
Petrijevci, na 3. sjednici odrţanoj 27. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O POREZIMA OPĆINE PETRIJEVCI
I. OPĆA ODREDBA

Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom utvrĊuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te naĉin
obraĉuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Petrijevci (u daljnjem tekstu: Općina).
II. VRSTE POREZA
Ĉlanak 2.
Općini pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina
5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Ĉlanak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se na podruĉju Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se
ureĊuje porez na dohodak te ovoj Odluci.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od
samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez
na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fiziĉka osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili
uobiĉajeno boravište na podruĉju Općine.
Ĉlanak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrĊen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz
ĉlanka 3. stavka 1. ove Odluke.
Ĉlanak 5.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz ĉlanka 4. ove Odluke.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proraĉuna Općine.
2. Porez na potrošnju
Ĉlanak 6.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ţestoka pića), prirodnih vina,
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na podruĉju Općine.
Ĉlanak 7.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fiziĉka osoba koja pruţa ugostiteljske usluge na podruĉju Općine.
Ĉlanak 8.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez
poreza na dodanu vrijednost.
UtvrĊenu obvezu porezni obveznik duţan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
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Obveznik poreza duţan je podnijeti mjeseĉni izvještaj o obraĉunatom i uplaćenom porezu na propisanom
obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrĊivanje i
plaćanje poreza na potrošnju.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovoga ĉlanka.
Porez na potrošnju prihod je Proraĉuna Općine.
3. Porez na kuće za odmor
Ĉlanak 9.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja sluţi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruĊa i
drugog pribora.
Ĉlanak 10.
Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fiziĉka osoba koja je vlasnik kuće za odmor na podruĉju Općine.
Ĉlanak 11.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe ĉlanka 9. stavka 1. ove Odluke, osim osobne
iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška elektriĉne
energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom
lijeĉniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloţivi podaci.
Ĉlanak 12.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 6,00 kn po jednom ĉetvornom metru korisne površine
kuće za odmor na cijelom podruĉju Općine.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrĊivanju poreza.
Ĉlanak 13.
Obveznik poreza na kuće za odmor duţan je Općini – Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke koji se
odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do
31. oţujka godine za koju se utvrĊuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor prihod je Proraĉuna Općine.
4. Porez na korištenje javnih površina
Ĉlanak 14.
Za korištenje javnih površina (ploĉnika, zelenih površina i svih drugih javnih površina) plaća se porez i to:
1. Postavljanje kioska
2.400,00 kn
godišnje
2. Postavljanje pokretnih naprava za
prodaju plodina
400,00 kn
mjeseĉno
3. Postavljanje pokretnih naprava za
pruţanje ambulantnih ugostiteljski usluga
40,00 kn
dnevno
i prodaju zanatskih i drugih proizvoda
4. Ugostiteljski vrtovi
- središta Petrijevaca
za 1 m2 =20,00 kn
mjeseĉno
preostali dio Petrijevaca i Satnica
za 1 m2 =12,00 kn
mjeseĉno
5. Postavljanje cirkuskih šatora
i zabavnih radnji
za 1 m2 =12,00 kn
dnevno
6. Za odlaganje i drţanje graĊevnog
i sliĉnog materijala
do 10 m2 = 40,00 kn mjeseĉno
- za svaki daljnji m2
= 4,00 kn mjeseĉno

-
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5. Porez na nekretnine
Ĉlanak 15.
Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrĊivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine
uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.
III. NADLEŢNOST I PRIMJENA PROPISA

Ĉlanak 16.
Poslove u svezi s utvrĊivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ĉlanka 2.
toĉke 2., 3. i 4. ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija - nadleţna Porezna uprava.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog ĉlanka pripada naknada u iznosu 5% ukupno
naplaćenih prihoda.
Ĉlanak 17.
Porezna uprava je duţna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Petrijevci dostavljati izvješća o
utvrĊenim i naplaćenim porezima.
Ĉlanak 18.
Porezni obveznik duţan je nadleţnoj Poreznoj upravi dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utjeĉe na
utvrĊivanje porezne obveze za porez iz ĉlanka 2. toĉke 2. i 3. u roku od 15 dana od nastale promjene.
Ĉlanak 19.
Za utvrĊivanje poreza, naplatu, ţalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne
radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 20.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vaţiti: Odluka o porezima Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 10/02) i Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 8/09).
Ĉlanak 21.
Postupci u svezi s utvrĊivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv, poreza na kuće za odmor i poreza na
korištenje javnih površina zapoĉeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama :
Odluka o porezima Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 10/02) i Odluka o izmjenama
Odluke o porezima Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 8/09).
Odredbe ĉlanaka 9. do 13. ove Odluke prestaju vaţiti 1. sijeĉnja 2018. godine.
Ĉlanak 22.
Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“, a stupa na snagu
1. srpnja 2017. godine.
KLASA: 410-01/17-01/5
URBROJ: 2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 35. i ĉlanka 53. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), ĉlanka 31. Statuta općine Petrijevci („Sluţbeni
glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14), Općinsko vijeće Petrijevci na svojoj 3. sjednici odrţanoj 27. lipnja
2017. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci
I. OPĆE ODREDBE

Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom ureĊuje se ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine Petrijevci, organiziranog kao
Jedinstveni upravni odjel općine Petrijevci (dalje u tekstu : Jedinstveni upravni odjel).
Ĉlanak 2.
Rijeĉi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno znaĉenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ţenskom rodu,
odnose se na jednak naĉin na muški ili ţenski rod.
Ĉlanak 3.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine Petrijevci, kao i poslove drţavne
uprave koji su zakonom prenijeti na općinu.
Ĉlanak 4.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Petrijevci.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploĉa koja sadrţi grb Republike
Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Osjeĉko – baranjska ţupanija, naziv općina Petrijevci, te naziv upravnog
tijela – Jedinstveni upravni odjel.
Zaglavlje akata Jedinstvenog upravnog odjela sadrţe : grb Republike Hrvatske, REPUBLIKA HRVATSKA,
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA, OPĆINA PETRIJEVCI, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, klasifikacijsku
oznaku, urudţbeni broj, te mjesto i datum izrade akta.
Ĉlanak 5.
Jedinstveni upravni odjel nema ustrojstvenih jedinica već radna mjesta za odreĊena podruĉja ili više podruĉja iz
njegovog djelokruga.
Ĉlanak 6.
Općinski naĉelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog
samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proraĉunu Općine Petrijevci.
II. DJELOKRUG UPRAVNOG ODJELA
Ĉlanak 7.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine Petrijevci, kao i poslove drţavne
uprave koji su zakonom prenijeti na općinu.
Ĉlanak 8.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i struĉne poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice
lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naroĉito:
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poslove vezane za gospodarski razvoj i poticanje gospodarskog razvoja od interesa za općinu,
poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i odrţavanja komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda,
poslove iz oblasti prostornog ureĊenja i zaštite okoliša,
poslove iz oblasti društvenih djelatnosti predškolske dobi, socijalne skrbi i udruga graĊana,
poslove vezane za ureĊenje prometa na podruĉju općine,
poslove voĊenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrada proraĉuna i godišnjeg obraĉuna
proraĉuna općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave,
obavljanje raĉunovodstvenih poslova, voĊenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, voĊenje
poslova osiguranja imovine općine,
poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i voĊenje evidencija iz oblasti
radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela(odrţavanje,
zagrijavanje i ĉišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi arhiviranja i otpreme pošte.

III. NAĈIN RADA I UPRAVLJANJA
Ĉlanak 9.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi proĉelnik, koji se imenuje i razrješuje na naĉin propisan Zakonom.
U razdoblju duţe odsutnosti proĉelnika, a najduţe do njegova povratka na posao, općinski naĉelnik moţe iz
redova sluţbenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto
privremeno imenovati vršitelja duţnosti proĉelnika.
Naĉelnik moţe u svako doba opozvati vršitelja duţnosti proĉelnika.
U odnosu na sluţbenike i namještenike rasporeĊene u upravnom tijelu proĉelnik ima poloţaj ĉelnika tijela
odreĊen propisima o sluţbeniĉkim i radnim odnosima.
Ĉlanak 10.
Upravne, struĉne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju sluţbenici i namještenici.
Sluţbenici obavljaju upravne i struĉne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici
obavljaju prateće i pomoćne poslove.
Ĉlanak 11.
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog
upravnog odjela ureĊuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 12.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općinski naĉelnik će donijeti u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke.
Ĉlanak 13.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Petrijevci ( „Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj: 4/05) .
Ĉlanak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ .
KLASA: 022-05/17-01/10
URBROJ: 2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i ĉlanka 31. i 32. Statuta Općine
Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 3. sjednici
odrţanoj 27. lipnja 2017. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o određivanju naknada vijećnicima i ĉlanovima radnih tijela
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom odreĊuju se naknade za rad i naknade troškova vijećnicima Općinskog vijeća Općine
Petrijevci i ĉlanovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Petrijevci (nastavno: radna tijela) vezanih uz
obavljanje ovih duţnosti.
Ĉlanak 2.
Predsjedniku Općinskog vijeća Općine odreĊuje se naknada za obavljanje duţnosti (predsjednika
općinskog vijeća i ĉlana u radnim tijelima) u mjeseĉnom neto iznosu od 1.500,00 kuna.
Potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine odreĊuje se naknada za obavljanje duţnosti
(potpredsjednika općinskog vijeća i ĉlana u radnim tijelima) u mjeseĉnom neto iznosu od 500,00 kuna.
Vijećnici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 250,00 kuna po sjednici
Općinskog vijeća kojoj su nazoĉili.
Predsjednik radnog tijela ima pravo na naknadu u neto iznosu od 200,00 kuna po sjednici kojoj je
nazoĉio, osim ako posebnom odlukom Općinskog vijeća nije drugaĉije propisano.
Ĉlanovi radnog tijela imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 150,00 kuna po sjednici kojoj su
nazoĉili.
Vanjski ĉlanovi radnih tijela, ukoliko su u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Petrijevci i pravnim osobama kojima se sredstva za plaće u cijelosti osiguravaju u Proraĉunu Općine Petrijevci,
nemaju pravo na naknadu ukoliko se sjednica odrţava u vrijeme radnog vremena prethodno navedenih pravnih
osoba u kojima su u radnom odnosu.
Zaposlenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci, ukoliko su, po sluţbenoj duţnosti,
nazoĉni sjednici Općinskog vijeća, imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 250,00 kuna po sjednici kojoj su
nazoĉili.
Ĉlanak 3.
Vijećnicima Općinskog vijeća i ĉlanovima radnih tijela pripada naknada troškova prijevoza koje imaju
zbog dolaska na sjednicu i obavljanja drugih poslova u vezi s njihovim radom u Općinskom vijeću i radnim
tijelima koji se, u pravilu, raĉunaju od mjesta stanovanja do mjesta odrţavanja sjednice. Iznimno, u sluĉaju
potrebe moţe se odobriti i prijevoz od drugog mjesta koji na zahtjev vijećnika Općinskog vijeća, a na prijedlog
predsjednika Općinskog vijeća odobrava Općinski naĉelnik.
Naknada se isplaćuje u visini stvarnih troškova prijevoznim sredstvima javnog prijevoza.
Za obavljanje drugih poslova izvan sjednica iz stavka 1. vijećnicima Općinskog vijeća moţe se odobriti
korištenje privatnog automobila u sluţbene svrhe.
Temeljem obrazloţenog zahtjeva korisnika, na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, korištenje
privatnog automobila u sluţbene svrhe odobrava Općinski naĉelnik.
Naknada za korištenje privatnog automobila isplaćuje se u visini iznosa naknade za korištenje
privatnog automobila u sluţbene svrhe do kojeg se ne smatra oporezivim primitkom utvrĊenim Pravilnikom o
porezu na dohodak.
Vijećnici Općinskog vijeća i ĉlanovi radnih tijela u istom danu mogu ostvariti pravo na samo jednu
naknadu troškova prijevoza.
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Naknada troškova prijevoza isplaćuje se zajedno sa naknadom iz ĉlanka 2. ove Odluke temeljem
naredbe za isplatu Jedinstvenog upravnog odjela s podacima o prisutnosti vijećnika Općinskog vijeća i ĉlanova
radnih tijela na sjednici, odnosno odobrenja u sluĉaju korištenja privatnog automobila u sluţbene svrhe.
Ĉlanak 4.
Vijećnicima Općinskog vijeća i ĉlanovima radnih tijela koji su upućeni na sluţbeno putovanje pripada
naknada prijevoznih troškova i dnevnice kao zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci.
Ĉlanak 5.
Vijećnici Općinskog vijeća kao i ĉlanovi radnih tijela koji nisu u radnom odnosu u upravnim tijelima
Općine Petrijevci, a zbog nazoĉnosti sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela nisu ostvarili plaću za vrijeme
kroz koje zbog obavljanja duţnosti nisu bili na radu, imaju pravo na naknadu za neostvarenu plaću (izgubljenu
zaradu).
Osobama iz prethodnog stavka pripada naknada u iznosu neostvarenog dijela plaće za vrijeme
provedeno na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, a isplatit će se na temelju dokumentiranog zahtjeva
za refundaciju.
Ĉlanak 6.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ţenske osobe.
Ĉlanak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o naknadama zamjenika općinskog
naĉelnika, predsjednika i ĉlanova Općinskog vijeća i ĉlanova radnih tijela („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 6/09).
Ĉlanak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“,
a primjenjuje se od 01. srpnja 2017. godine.
KLASA: 121-01/17-01/1
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

69
Na temelju ĉlanka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 28/10) i ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14),
Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 3. sjednici odrţanoj 27. lipnja 2017. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o plaći i naknadi za rad duţnosnika Općine Petrijevci
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom odreĊuje se osnovica i koeficijent za obraĉun plaće i naknade za rad duţnosnika
Općine Petrijevci.
Duţnosnici Općine Petrijevci u smislu ove odluke su općinski naĉelnik i zamjenik općinskog naĉelnika
(nastavno: duţnosnici).
Ĉlanak 2.
Plaću duţnosnika koji duţnost obavljaju profesionalno ĉini umnoţak koeficijenta i osnovice za obraĉun
plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staţa, ukupno najviše za 20%.
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Ĉlanak 3.
Osnovica za obraĉun plaće iz prethodnog ĉlanka utvrĊuje se u visini osnovice za obraĉun plaće
drţavnih duţnosnika.

-

Ĉlanak 4.
Duţnosnicima koji duţnost obavljaju profesionalno utvrĊuju se slijedeći koeficijenti za obraĉun plaće:
općinski naĉelnik
3,40
zamjenik općinskog naĉelnika
2,89

Ĉlanak 5.
Zamjeniku općinskog naĉelnika, koji duţnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, odreĊuje se
naknada za obavljanje duţnosti u mjeseĉnom neto iznosu od 1.500,00 kuna.
Ĉlanak 6.
Duţnosnici imaju pravo i na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem
duţnosti.
Ĉlanak 7.
Ako bi plaća za rad duţnosnika, bez uvećanja za radni staţ, utvrĊena na temelju ove Odluke bila veća
od zakonom propisanog ograniĉenja, duţnosniku se odreĊuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Ĉlanak 8.
Pojedinaĉne akte o visini plaća duţnosnika, odnosno naknade za rad duţnosnika koji duţnost
obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa iz ĉlanka 5. ove Odluke donosi proĉelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Petrijevci.
Ĉlanak 9.
Ukoliko Općina Petrijevci, kao krajnji korisnik, u prethodnoj godini ostvari pomoći iz drţavnog proraĉuna,
razdjela Ministarstva financija, osim pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, pomoći
Europske unije i pomoći za preuzete drţavne sluţbenike na temelju Zakona o prostornom ureĊenju i gradnji
(„Narodne novine“, br. 76/07. i 38/09.), u iznosu tekućih pomoći većem od 10% prihoda poslovanja Općine
Petrijevci, plaća duţnosnika ne smije biti veća od maksimalno dozvoljene plaće iz ĉlanak 4. Zakona o plaćama
u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), umanjena za 20%.
Ĉlanak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o plaći i drugim pravima duţnosnika
Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 5/15) i Odluka o visini naknade za rad zamjenika
naĉelnika Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 5/13).
Ĉlanak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“,
a primjenjuje se od 01. srpnja 2017. godine.
KLASA: 120-01/17-01/1
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 31.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br.1/13, 5/14) i ĉlanka 7. Odluke o radnim
tijelima Općinskog vijeća („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br.5/09), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 3.
sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i ĉlanova
Odbora za statutarno-pravna pitanja
I.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja imenuju se :
1. Ivan Vrbanić, za predsjednika
2. Jasna Stojaković, za ĉlana
3. Antun Stuparić, za ĉlana
4. Milka Furlan, za ĉlana
5. Ana Egredţija, za ĉlana
II.
Mandat imenovanih osoba iz toĉke I. traje ĉetiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:013-03/17-01/11
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipnja 2017.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

71
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 1/13, 5/14), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Odbora za financije, proraĉun i gospodarstvo
I.
U Odbor za financije, proraĉun i gospodarstvo Općinskog vijeća iz reda vijećnika imenuju se:
za predsjednika, Jasna Stojaković,
za ĉlanove: Josip Koški,
Mirna Gelo,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Ivana Zeko,
Darko Kurtović.
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II.
Mandat imenovanih ĉlanova Odbora iz toĉke I. traje do kraja mandata Općinskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:013-03/17-01/12
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipanj 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 1/13, 5/14), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za predstavke,
prituţbe i zaštitu potrošaĉa
I.
U Povjerenstvo za predstavke, prituţbe i zaštitu potrošaĉa Općinskog vijeća iz reda vijećnika imenuju se:
za predsjednika, Josip Kuštro,
za ĉlanove: Anto Aniĉić,
Mirna Gelo,
Dino Stojaković,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlan) imenuje se:
za ĉlana : Antun Brletić.
II.
Mandat imenovanih ĉlanova Povjerenstva iz toĉke I. traje do kraja mandata Općinskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 013-03/17-01/13
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipanj 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 1/13, 5/14), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za provedbu natjeĉaja
I.
U Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja Općinskog vijeća iz reda vijećnika imenuju se:
za predsjednika, Ivan Vrbanić,
za ĉlanove: Jasna Stojaković,
Zvonko Babić,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Renata Pilgermayer,
Milka Furlan.
II.
Mandat imenovanih ĉlanova Povjerenstva iz toĉke I. traje do kraja mandata Općinskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 013-03/17-01/14
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipanj 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

74
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 1/13, 5/14) i ĉlanka
11. Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 5/09), Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je:

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za poljoprivredu
i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
I.
U Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, imenuju se:
za predsjednika, Josip Koški,
za ĉlanove: Mario Koški,
Antonija Orlić Domanovac,
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iz reda struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Josip Bronzović,
Nikola Egredţija,
II.
Mandat imenovanih osoba iz toĉke I. traje ĉetiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 013-03/17-01/15
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 1/13, 5/14), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva
za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
I.
U Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općinskog vijeća iz reda vijećnika imenuju se:
za predsjednika, Martina Stanković,
za ĉlanove: Anto Aniĉić,
Antonija Orlić Domanovac,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Ljiljana Poštić,
Šimica Koški.
II.
Mandat imenovanih ĉlanova Povjerenstva iz toĉke I. traje do kraja mandata Općinskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:013-03/17-01/16
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipanj 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 1/13, 5/14), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za prostorno i urbanistiĉko
planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša
I.
U Povjerenstvo za prostorno i urbanistiĉko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša
Općinskog vijeća iz reda vijećnika imenuju se:
za predsjednika, Jasna Stojaković,
za ĉlanove: Mario Koški,
Zvonko Babić,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Josip Bronzović,
Zvonko Gubica.
II.
Mandat imenovanih ĉlanova Povjerenstva iz toĉke I. traje do kraja mandata Općinskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 013-03/17-01/17
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipanj 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

77
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 1/13, 5/14), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 27. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja
I.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća iz reda vijećnika imenuju se:
za predsjednika, Ivan Vrbanić,
za ĉlanove: Jasna Stojaković,
Antun Stuparić,
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iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Milka Furlan,
Snjeţana Jung.
II.
Mandat imenovanih ĉlanova Povjerenstva iz toĉke I. traje do kraja mandata Općinskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 013-03/17-01/18
URBROJ:2185/05-17-1
Petrijevci, 27. lipanj 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

78
Na temelju ĉlanka 109. stavak 4. Zakona o prostornom ureĊenju („Narodne novine“ broj 153/13), Odluke o
izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 6/16) i ĉlanka 31. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici odrţanoj 27. lipnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU
izmjeni i dopuni Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci
I.

TEMELJNE ODREDBE

Ĉlanak 1.
(1) U ĉlanku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:
"Donose se III. izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine
Petrijevci“ broj 7/03, 4/08 i 4/12), u nastavku teksta: Plan, kojeg je izradila tvrtka CPA - Centar za prostorno
ureĊenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba. Plan utvrĊuje koncepciju, oblike i naĉin korištenja prostora
uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeće stanje i ograniĉenja u
prostoru."
(2) Stavak 4. postaje stavak 5.
Ĉlanak 2.
U ĉlanku 2. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7.:
"(6) III. izmjene i dopune Plana sadrţane su u elaboratu “III. izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja
Općine Petrijevci” koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od sljedećih dijelova:
I.

TEKSTUALNI DIO
- Odredbe za provedbu Plana

II.

GRAFIĈKI DIO
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

mj. 1:25000
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INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.A. Cestovni, ţeljezniĉki i rijeĉni promet, pošta i elektroniĉke
komunikacije
2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav
UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
3.A. Podruĉja posebnih uvjeta korištenja
3.B. Podruĉja posebnih ograniĉenja u korištenju
GRAĐEVINSKA PODRUĈJA
4.A. GraĊevinsko podruĉje naselja Petrijevci
4.B. GraĊevinsko podruĉje naselja Satnica
4.C. Izdvojeni dio graĊevinskog podruĉja naselja Petrijevci
- Karašica
4.D. Izdvojeni dio graĊevinskog podruĉja naselja Petrijevci Nehaj - Lipovac
4.E. Izdvojeni dio graĊevinskog podruĉja naselja i izdvojeno
graĊevinsko podruĉje izvan naselja Petrijevci - Suševine
4.F. Izdvojeno graĊevinsko podruĉje izvan naselja Petrijevci
- gospodarske zone Ravlić, Kantor, Bakovac i Sanitacija

mj. 1:25000
mj. 1:25000
mj. 1:25000
mj. 1:25000
mj. 1:5000
mj. 1:5000
mj. 1:5000
mj. 1:5000
mj. 1:5000
mj. 1:5000

III. PRILOZI PLANA
- Obrazloţenje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela i osoba temeljem poziva za dostavu zahtjeva i dostave
Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci, sukladno ĉlanku 90. Zakona o
prostornom ureĊenju (NN 153/13)
- Izvješće o javnoj raspravi
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Saţetak za javnost.
(7) Svi kartografski prikazi u elaboratu Prostornog plana ureĊenja Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine
Petrijevci“ broj 7/03, 4/08 i 4/12) u cijelosti se zamjenjuju odgovarajućim kartografskim prikazima iz
elaborata „III. izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Petrijevci“ koji su navedeni u prethodnom
stavku."
II.

ODREDBE ZA PROVEDBU

Ĉlanak 3.
(1) U ĉlanku 4. stavak 1. podstavak B. podnaslov „1. Izdvojena graĊevinska podruĉja izvan naselja“ iza alineje
1. dodaje se alineja 2.:
„- gospodarska zona Kantor“.
(2) U istom ĉlanku postojeća alineja 10. se briše, a iza nje se dodaju nove alineje:
„- sportsko-rekreacijska zona Petrijevci
sportsko-rekreacijska zona Satnica“.
(3) U stavku 1. podstavak B. podnaslov „3. Športsko-rekreacijska namjena“, tekst „rijeka Drava i planirana
akumulacija na rijeci Dravi“ se briše i zamjenjuje tekstom „rekreacijsko podruĉje Drava“.
Ĉlanak 4.
(1) U ĉlanku 5., stavak 1., podstavak 2., briše se tekst „toĉki 55. Odluke o“ i „(ŢG 01/02)“.
(2) U istom ĉlanku, podstavak 3., tekst „drţavne uprave“ se briše.
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(3) U istom ĉlanku, podstavak 4., ispred rijeĉi "graĊevine" dodaje se rijeĉ „infrastrukturne“, rijeĉ „prometa“ se
briše, a iza rijeĉi „sukladno“ dodaje se tekst „uvjetima utvrĊenim u“.
(4) U istom ĉlanku, podstavak 6., rijeĉi „vodne stepenice“ zamjenjuju se rijeĉima „višenamjenski hidrotehniĉki
sustavi (VHS)“.
Ĉlanak 5.
U ĉlanku 10., stavak 1., briše se tekst „(NN 50/99)“, ispred rijeĉi „Ministarstvo“ dodaje se rijeĉ „nadleţno“, a
rijeĉi „zaštite okoliša, prostornog ureĊenja i graditeljstva“, „(NN 116/07)“ i „- prometne, energetske i
vodnogospodarske graĊevine“ se brišu.
Ĉlanak 6.
Ĉlanak 11. se mijenja i glasi:
„GraĊevine od vaţnosti za Drţavu utvrĊuju se posebnim propisom.“
Ĉlanak 7.
Ĉlanak 12. se mijenja i glasi:
„GraĊevine od vaţnosti za Ţupaniju na podruĉju Općine Petrijevci utvrĊene su Prostornim planom Osjeĉkobaranjske ţupanije.“
Iza ĉlanka 29. dodaju se ĉlanci 29a. i 29b.:

Ĉlanak 8.

„Ĉlanak 29a.
(1) Planira se zona sportsko-rekreacijske namjene Petrijevci (R71) uz sjeverni rub naselja Petrijevci (izmeĊu
groblja, postojećih zgrada u Ulici Republike, Stare Karašice i rijeke Vuĉice.
(2) U sportsko-rekreacijskoj zoni Petrijevci (R71) dozvoljena je izgradnja sportskih igrališta, pratećih graĊevina
– svlaĉionica, sanitarnih prostora, spremišta i klupskih prostorija, kao prizemne graĊevine tlocrtne površine
do 400 m2 te postava montaţnih tribina za gledatelje,ureĊenje parkirališta, pješaĉkih staza i terasa, staza za
bicikle, ureĊenje odmorišta sa klupama i sliĉno.
(3) Dozvoljena je izgradnja elektroenergetskih graĊevina, kao što su TS 10(20)/0,4 kV i prikljuĉni dalekovodi
10(20) kV i/ili NN raspleta, u svrhu zadovoljenja eventualnih potreba za elektriĉnom energijom planiranih
sportskih sadrţaja.
Ĉlanak 29b.
(1) Planom je odreĊena zona sportsko-rekreacijske namjene Satnica (R72) uz naselje Satnica (postojeće
nogometno igralište).
(2) Uz nogometno igralište dozvoljena je izgradnja pratećih graĊevina – svlaĉionica, sanitarnih prostora,
spremišta i klupskih prostorija, kao prizemne graĊevine tlocrtne površine do 200 m 2 te postava montaţnih
tribina za gledatelje.“
Ĉlanak 9.
U ĉlanku 39. stavak 5. iza broja „751“ stavlja se zarez i dodaju brojevi „747 i 757“.
U stavku 6. iza rijeĉi „izgradnja“ dodaju se rijeĉi „poslovne ili“.
Ĉlanak 10.
U ĉlanku 48. stavak 3., iza rijeĉi „javnih,“ dodaje se rijeĉ „kulturnih“.
Ĉlanak 11.
U ĉlanku 54. stavak 3. na kraju teksta se dodaje reĉenica „Ograda izmeĊu graĊevnih ĉestica moţe biti po
ĉitavoj visini izvedena od ĉvrstog materijala.“
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Ĉlanak 12.
U ĉlanku 59. stavak 5., iza rijeĉi „zakonu“ briše se tekst „na naĉin da su izvedeni barem zemljani radovi u
skladu sa detaljnijim planom“.
Ĉlanak 13.
U ĉlanku 62. stavak 2. tekst iza rijeĉi „…ukoliko je“ se briše i zamjenjuje rijeĉima „isti izveden“.
Ĉlanak 14.
(1) U ĉlanku 64. stavak 8. se briše, a stavci 9. do 12. postaju stavci 8. do 11.
(2) U stavku 11. iza rijeĉi „izgraĊenim“ dodaje se rijeĉ „izdvojenim“, a rijeĉi „zone povremenog stanovanja“ se
brišu.
Iza ĉlanka 71. dodaje se ĉlanak 71a.:

Ĉlanak 15.

„71a.
Planom je predviĊeno izdvojeno graĊevinsko podruĉje izvan naselja za izgradnju gospodarskih sadrţajagospodarska zona Kantor. Za izgradnju gospodarskih sadrţaja propisuju se sljedeći uvjeti:
osnovna namjena graĊevina u zoni je preteţito proizvodna, što obuhvaća razliĉite djelatnosti
(proizvodne pogone, skladišne, usluţne, trgovaĉke, poslovne i komunalno-servisne sadrţaje i
sliĉno);
omogućavaju se zahvati:
- izgradnja novih graĊevina;
- izgradnja infrastrukturnih graĊevina i ureĊaja, ureĊenje internih kolnih, pješaĉkih i kolnopješaĉkih prometnih površina, površina za promet u mirovanju, rekreacijskih površina,
zelenih površina i postava urbane opreme;
- najveći koeficijent izgraĊenosti (kig) graĊevne ĉestice iznosi 0,4;
- najveći koeficijent iskorištenosti nadzemno (kis) graĊevne ĉestice iznosi 1,2;
- najveći broj etaţa iznosi dvije nadzemne etaţe (E=3) s mogućnošću izgradnje podzemne etaţe;
- visina graĊevina od kote zaravnatog terena do sljemena krova treba biti u skladu s namjenom i
funkcijom graĊevine te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne viša od 18,0 m,
- izuzetno, visina dijelova proizvodnih graĊevina moţe iznositi i više od 18,0 m, kada to proizvodnotehnološki proces zahtijeva,
- najmanje 20% površine graĊevne ĉestice mora biti prirodni teren, po mogućnosti ureĊen sadnjom
trave, ukrasnog grmlja i visokog zelenila;
- ograde izmeĊu graĊevnih ĉestica ne mogu biti više od 2,0 m, osim kada je to odreĊeno posebnim
propisom,
- udaljenost graĊevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10,0 m;
- udaljenost graĊevine od susjednih meĊa iznosi najmanje 3,0 m;
- potreban broj parkirališnih i/ili garaţnih mjesta potrebno je osigurati na graĊevnoj ĉestici, ovisno o
vrsti i namjeni prostora u graĊevinama;
- pristup (ulaz i izlaz) sa graĊevne ĉestice na dodirnu javno prometnu površinu odreĊuje se aktom
kojim se odobrava graĊenje, na pogodnom mjestu duţ regulacijskog pravca, u skladu sa
odredbama ovoga Plana;
- kolni pristup zoni sa drţavne ceste D34 treba biti riješen sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih
cesta;
- prikljuĉak na prometnu površinu se treba projektirati prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i
izgradnju prikljuĉaka i prilaza na javnu cestu (NN 73/98);
- arhitektonsko oblikovanje graĊevina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog
oblikovanja, uz uporabu postojanih materijala i boja,
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graĊevna ĉestica obvezno mora imati prikljuĉak na javnu vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i
telekomunikacijsku mreţu sukladno odredbama ovog plana i posebnim uvjetima nadleţnih javnih
poduzeća, komunalnih tvrtki, odnosno koncesionara;
do izgradnje sustava javne odvodnje obvezna je izgradnja nepropusnih sabirnih ili septiĉkih jama
za graĊevine do 15 ES (ekvivalentnih stanovnika), odnosno individualnih ureĊaja za proĉišćavanje
otpadnih voda za graĊevine preko 15 ES, a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima
Hrvatskih voda.
prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrţaja i tehnologija treba osigurati
propisane mjere zaštite okoliša, te će biti iskljuĉene one djelatnosti i tehnologije koje oneĉišćuju
okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu ţivota i rada na susjednim
graĊevnim ĉesticama, odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.“

Ĉlanak 16.
(1) U ĉlanku 75a. stavak 1. iza rijeĉi „voćarstva,“ dodaje se rijeĉ „vinogradarstva“.
(2) U stavku 1. brišu se alineje 6. i 7.
(3) Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3.:
„(2) Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enološke kušaonice vina moţe se izgraditi na
poljoprivrednoj površini vinograda od 1 ha i više. Zgrada moţe biti maksimalno prizemnica s
podrumom, koji mora biti potpuno ukopan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja. GraĊevinska
(brutto) površina prizemlja moţe iznositi do 25 m2, a moţe se povećati za 5 m2 na svakih daljnjih
zapoĉetih 2000 m2 vinograda. Površina podruma ispod zgrade nije ograniĉena.
(3) Poljoprivredne kućice u funkciji uzgoja cvijeća mogu se graditi prema sljedećim uvjetima:
najmanja poljoprivredna površina za gradnju iznosi 2.500 m2,
graĊevina iz stavka 2. ovog ĉlanka moţe biti maksimalno prizemnica s podrumom koji mora biti
potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja,
graĊevinska (bruto) površina prizemlja moţe iznositi do 15 m2, a moţe se povećati za 5 m2 za
svakih daljnjih zapoĉetih 1.000 m² poljoprivredne površine pod kulturom,
površina podruma ne smije izlaziti izvan gabarita prizemlja.“
Ĉlanak 17.
(1) U ĉlanku 75c. stavak 1. podstavak 2., na kraju se dodaje tekst „a moţe se povećati za 3 m² na svaki daljnjih
zapoĉetih 500 m² poljoprivrednih površina pod kulturom,“.
(2) Podstavak 3. se briše a podstavak 4. postaje podstavak 3.
Ĉlanak 18.
U ĉlanku 77. dodaje se stavak 9.:
„(9) GraĊevine iz stavka 1. ovoga ĉlanka ne mogu se graditi na zaštićenim podruĉjima prirode i na podruĉju
vodozaštitnih zona ukoliko to nije dozvoljeno posebnim propisom, odnosno odlukom o zonama sanitarne
zaštite izvorišta, a treba ih izbjegavati na podruĉju vrijednih dijelova prirode.“
Ĉlanak 19.
(1) U ĉlanku 78. stavak 7. se mijenja i glasi:
„(7) U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj ţivotinja dozvoljava se gradnja gospodarskih graĊevina za
primarnu doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje. Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje
uz koji se moţe odobriti izgradnja primarne dorade ili prerade (klaonica, hladnjaĉa i sl.) iznosi 100
uvjetnih grla. Za izgradnju mješaonice stoĉne hrane kao minimalni kapacitet osnovne proizvodnje
iznosi 51 uvjetno grlo. Maksimalni kapacitet graĊevine primarne dorade i prerade mora biti jednak ili
manji od maksimalnog kapaciteta osnovne proizvodnje.“
(2) U istom ĉlanku, iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9.:
„(9) Gradnju gospodarskih graĊevina za intenzivni uzgoj ţivotinja treba izbjegavati na podruĉju vrijednih
dijelova prirode.“
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Ĉlanak 20.
(1) Ĉlanak 79. se mijenja i glasi:
„(1) Minimalne udaljenosti graĊevina za intenzivni uzgoj ţivotinja od ruba zemljišnog pojasa razvrstane
ceste izraţene u metrima, ovisno o broju uvjetnih grla, iznose:
Broj uvjetnih grla
1 - 100
101 - 400
više od 400

Minimalne udaljenosti od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste
Autoceste
Drţavne
Ţupanijske
Lokalne
150
100
50
30
200
150
100
30
250
200
150
30

(2) Popisane minimalne udaljenosti odnose se iskljuĉivo na graĊevine s potencijalnim izvorom zagaĊenja,
pojedinaĉne ili graĊevine unutar kompleksa.
(3) Propisane minimalne udaljenosti ne odnose se na zahvate na postojećim graĊevinama ili kompleksima ĉak
niti kada oni podrazumijevaju povećanje kapaciteta. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati
zateĉene udaljenosti.
(4) Rekonstrukcija postojećih graĊevina iz ovog ĉlanka, izgraĊenih protivno planu, moguća je u svrhu
odrţavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske uĉinkovitosti, usklaĊivanja
s prostornim planom, te prikljuĉivanja na infrastrukturu.“
Ĉlanak 21.
(1) U ĉlanku 80., stavak 1. ispred rijeĉi „poljoprivrednu“ dodaje se rijeĉ „intenzivnu“.
(2) U stavku 1. podstavak 2. broj „5,0“ zamjenjuje se brojem „3,0“.
(3) U istom ĉlanku, stavak 1., podstavak 3., broj „3,0“ zamjenjuje se brojem „1,0“.
(4) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:
„(2) Minimalne veliĉine posjeda na kojima se obavlja više od jedne vrste biljne proizvodnje jednaka je
minimalnoj površini preteţite kulture, a na kojima se bilinogojstvo kombinira sa stoĉarstvom je 3,0 ha,
bez obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stoĉarske).“
(5) Postojeći stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
(6) Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7.:
„(5) Minimalne udaljenosti gospodarskih graĊevina koje se grade u sklopu poljoprivrednog gospodarstva za
obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste izraţene u
metrima iznose:
Autoceste
100

Drţavne
100

Ţupanijske
50

Lokalne
30

(6) Udaljenosti propisane ovim ĉlankom ne odnose se na zahvate na postojećim gospodarskim
graĊevinama u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati
zateĉene udaljenosti.
(7) Rekonstrukcija postojećih graĊevina iz stavka 1. ovog ĉlanka, izgraĊenih protivno planu, moguća je
u svrhu odrţavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske uĉinkovitosti,
usklaĊivanja s prostornim planom, te prikljuĉivanja na infrastrukturu.“
Ĉlanak 22.
U ĉlanku 82. stavak 3, broj „20%“ se briše i zamjenjuje brojem „35%“.
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Ĉlanak 23.
(1) U ĉlanku 83. stavak 3, broj „20%“ se briše i zamjenjuje brojem „35%“, a na kraju stavka dodaje se tekst
„Iznimno, kada je graĊevinska (bruto) površina gospodarskih graĊevina manja od 1000 m², graĊevinska
(bruto) površina graĊevina za pruţanje ugostiteljskih usluga moţe biti do 350 m².“
(2) Iza stavka 6. dodaje se stavak 7.:
„(7) U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je
gradnja postrojenja za proizvodnju elektriĉne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne
odnosno obnovljive izvore, kao i izgradnja susretnog/prikljuĉnog postrojenja/voda koji će omogućiti
preuzimanje viškova ili sve proizvedene elektriĉne energije u elektroenergetski sustav Elektroslavonija
Osijek na bilo kojoj naponskoj razini 35 kV, 10(20) kV ili 0,4 kV.“
Ĉlanak 24.
U ĉlanku 84., stavak 2., iza rijeĉi „broj 1.“ dodaje se tekst „Korištenje i namjena površina“.
Ĉlanak 25.
Iza ĉlanka 84. dodaje se podnaslov i ĉlanak 84a.:
„2.4.2. Rekreacijsko podruĉje Drava
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Ĉlanak 84a.
Prostornim planom Osjeĉko-baranjske ţupanije planirano je Rekreacijsko podruĉje Drava, koje se dijelom
nalazi na podruĉju Općine Petrijevci.
Za obuhvat Rekreacijskog podruĉja Drava planirana je izrada Prostornog plana posebnih obiljeţja, kojim
će se:
- razgraniĉiti površine ugostiteljsko-turistiĉke odnosno sportsko-rekreacijske namjene,
- utvrditi prostore na kojima će se kroz izradu PPUO Petrijevci utvrditi izdvojena graĊevinska podruĉja,
- namjenu i korištenje prostora treba podrediti prirodnim i gospodarskim potencijalima, a samim
ureĊenjem izbjeći znaĉajniji utjecaj na ekološke i krajobrazne karakteristike promatranog prostora.
U graĊevinskim podruĉjima unutar obuhvata PPPPO RP Drava gradnja će biti moguća prema PPUO
Petrijevci i drugim prostornim planovima uţih podruĉja.
Prilikom detaljnijeg razgraniĉavanja namjene površina uz granicu Rekreacijskog podruĉja Drava treba
teţiti formiranju površina zaštitnog zelenila, športa i rekreacije, a stambene ili javne namjene planirati sa
što manjim koeficijentom izgraĊenosti i koeficijentom iskorištenosti površina. Za prometne površine treba
propisati obvezu ozelenjivanja zaštitnog koridora visokim zelenilom-drvoredima.
Arhitektonsko oblikovanje graĊevina će se uskladiti sa krajobraznim karakteristikama prostora. Za gradnju
graĊevina propisati obvezu upotrebe ekoloških i autohtonih materijala. NeizgraĊene dijelove graĊevne
ĉestice treba obavezno hortikulturno urediti primjenom autohtonog biljnog materijala.“

Ĉlanak 26.
Broj podnaslova „2.4.2. GraĊevine u funkciji gospodarenja i korištenja šuma“ se mijenja u 2.4.3.
Ĉlanak 27.
Broj podnaslova „2.4.3. Manje vjerske graĊevine i spomen obiljeţja“ se mijenja u 2.4.4.
Ĉlanak 28.
(1) U ĉlanku 89. stavak 1. tekst iza rijeĉi „podruĉja gospodarskih zona“ se briše.
(2) Stavak 2. zamjenjuje se stavkom:
„(2) Planom se odreĊuju gospodarske zone u izdvojenom graĊevinskom podruĉju izvan naselja:
- Gospodarska zona Petrijevci-jug,
- Gospodarska zona Ravlić,
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- Gospodarska zona Kantor,
- Gospodarska zona Bakovac,
- Gospodarska zona Sanitacija.“
Ĉlanak 29.
Broj podnaslova „Manje vjerske graĊevine i spomen obiljeţja“ se mijenja u 2.4.4.
Ĉlanak 30.
U ĉlanku 96. stavak 1. se zamjenjuje novim stavcima:
„(1) Na podruĉju Općine Petrijevci se malim dijelom nalazi eksploatacijsko polje ugljikovodika Bizovac, na
kojem je INA d.d. nositelj odobrenja za EPU, tj. ovlaštenik koncesije.
(2) Eksploatacijsko polje ugljikovodika Bizovac prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i
namjena površina (izmjene i dopune) i broj 3.A. – Podruĉja posebnih uvjeta korištenja (izmjene i dopune),
u granicama utvrĊenim Rješenjem o utvrĊivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika Bizovac.“
Ĉlanak 31.
Iza ĉlanka 97. dodaje se novi ĉlanak 97a.:
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

„Ĉlanak 97a.
Uvjeti iskorištavanja mineralnih sirovina moraju se podrediti racionalnom korištenju zemljišta te osobito
provoditi mjere zaštite i sanacije okoliša, kako u tijeku korištenja, tako i nakon dovršenja korištenja prema
posebnim propisima. Potrebno je izbjegavati krĉenje šuma, a za pristupe koristiti u pravilu postojeće
prometnice i putove.
Za odvoz sirovine potrebno je izbjegavati korištenje cesta u graĊevinskom podruĉju naselja.
Postojeća eksploatacijska polja za iskorištavanje mineralnih sirovina unutar graĊevinskih podruĉja naselja
ne mogu se povećavati na prostor unutar graĊevinskih podruĉja naselja.
Po završetku eksploatacije neophodno je provesti tehniĉku i biološku sanaciju prostora prema rudarskom
projektu, odnosno u skladu s rješenjem nadleţnog tijela za procjenu utjecaja zahvata na okoliš ako je za
eksploatacijsko polje procjena raĊena. Ukoliko sanacija u navedenim dokumentima nije utvrĊena, prostor
je obavezno sanirati i privesti namjeni koja je bila prije eksploatacije. Novu namjenu je moguće utvrditi i u
planovima uţih podruĉja.
Za eksploataciju mineralnih sirovina će se primijeniti tehnološki postupak kojim će se sprijeĉiti erozija tla i
rijeĉnih obala, štetno djelovanje voda, kao i oneĉišćenje okolnog tla, voda i okoliša uopće.
Nova eksploatacijska polja za iskorištavanje mineralnih sirovina moguće je formirati u okviru istraţnih
prostora temeljem projekata po posebnom propisu.“

Ĉlanak 32.
U ĉlanku 100. rijeĉi „vodnih stepenica“ zamjenjuju se rijeĉima „višenamjenskih hidrotehniĉkih sustava (VHS)“.
Ĉlanak 33.
Ĉlanak 113. se mijenja i glasi:
„(1) Širina planskih koridora prometnih, energetskih i vodnih graĊevina utvrĊuju se simetriĉno u odnosu na
nacrtanu os koridora, a za vodne površine simetriĉno u odnosu na definiranu granicu vodne površine i
iznosi ukupno:
a) za prometne graĊevine
- za autoceste
- 200 m
- za ostale drţavne ceste
- 100 m
- za alternativni koridor ţeljezniĉke pruge za meĊunarodni
promet
- 500 m
- za ţeljezniĉku prugu za regionalni promet
- 200 m
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b) za elektroenergetske graĊevine
- za DV 400 kV usporedne s postojećim dalekovodima
- 500 m
- za ostale DV 400 kV
- 1000 m
- za ostale dalekovode
- 500 m
c) za vodne graĊevine
- za linearne vodne graĊevine
- 300 m
- za vodne površine
- 300 m.
Na prostoru planiranih i alternativnih koridora i lokacija za graĊevine prometnih i ostalih infrastrukturnih
sustava ne mogu se, do utvrĊivanja toĉne trase i lokacije, planirati i graditi graĊevine koje se mogu graditi
izvan graĊevinskog podruĉja, odreĊivati prostori za razvoj naselja, niti utvrĊivati izdvojena graĊevinska
podruĉja izvan naselja ostalih namjena.
Iznimno, utvrĊene širine planskih koridora ne primjenjuju se na dijelu koridora koji prolazi kroz graĊevinsko
podruĉje.
Iznimno širina koridora za drţavne ceste u dijelovima za koje su završeni postupci ocjene zahvata na
okoliš s pozitivnim rješenjem, do izgradnje istih utvrĊuje se planski koridor u širini od 50 m u odnosu na os
utvrĊenu studijom utjecaja na okoliš.
Prostor planiranih i alternativnih koridora i lokacija se do izgradnje prometne i ostale infrastrukturne
graĊevine koristi na postojeći naĉin, bez mogućnosti gradnje trajnih graĊevina izuzev graĊevina
infrastrukture. Izgradnjom se smatraju izvedeni barem zemljani radovi. Nakon izgradnje planiranih
graĊevina prometne i ostale infrastrukture, prostor koji preostane unutar planiranih koridora i/ili lokacija
te graĊevine moguće je privesti osnovnoj namjeni.
Za izgradnju elektroniĉke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme utvrĊena su podruĉja za
smještaj rešetkastog antenskog stupa. Podruĉja su omeĊena kruţnim prstenom, a granicom podruĉja
smatra se os nacrtanog kruţnog prstena. Za smještaj samostojećeg rešetkastog antenskog stupa ne
primjenjuju se ograniĉenja iz stavka 2. i 5. ovog ĉlanka.“

Ĉlanak 34.
(1) U ĉlanku 118. stavak 3., rijeĉ „ugibalište“ zamjenjuje se rijeĉju „mimoilaznica“.
(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:
„(4) Iznimno, dozvoljena širina lokalne i nerazvrstane ceste za dvosmjerni promet moţe iznositi i 3,5 m na
dijelovima gdje istu nije moguće izgraditi prema odredbama stavka 2. i 3. ovog ĉlanka, uz uvjet da se na
preglednim mjestima na min. svakih 200 m urede mimoilaznice.“
(3) Postojeći stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.
(4) Iza stavka 7. dodaje se stavak 8.:
„(8) Nerazvrstane ceste na podruĉju Općine Petrijevci odreĊene su Odlukom o nerazvrstanim cestama na
podruĉju Općine Petrijevci, ĉiji je sastavni dio Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na
podruĉju Općine Petrijevci.“
Ĉlanak 35.
Iza ĉlanka 118. dodaje se ĉlanak 118a.:
„Ĉlanak 118a.
(1) Postojeće nerazvrstane ceste se mogu rekonstruirati i u postojećoj širini kada nije moguće izvršiti
proširenje prema odredbi stavka 2. ĉlanka 118., uz uvjet da se u graĊevinskom podruĉju na min. svakih
200 m, a izvan graĊevinskog podruĉja na mjestima gdje to prostorni uvjeti omogućuju, urede
mimoilaznice.
(2) Kada se u sklopu rekonstrukcije ceste rade tehniĉka poboljšanja na dijelu trase (povećanje radijusa,
podizanje nivelete, uklanjanje uskih grla, izgradnja autobusnih stajališta i sliĉno) pri ĉemu nova trasa izlazi
izvan postojeće parcele ceste, isto se ne smatra novom izgradnjom.“
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Ĉlanak 36.
Ĉlanak 119., stavak 1. se zamjenjuje stavcima 1. i 2.:
„(1) Prostornim planom Osjeĉko-baranjske ţupanije planiran je alternativni koridor glavne ţeljezniĉke
pruge za meĊunarodni promet, koji se dijelom nalazi na podruĉju Općine Petrijevci.
(2) Postojeća ţeljezniĉka pruga od znaĉaja za regionalni promet R202 Varaţdin – Koprivnica –
Virovitica -Osijek - Dalj i ţeljezniĉka pruga za lokalni promet L207 Bizovac - Belišće zadrţavaju se
na postojećoj trasi, koja se štiti u skladu s posebnim propisima.“

(3) Postojeći stavak 2. postaje stavak 3.
Ĉlanak 37.
U ĉlanku 125. dodaju se stavci 3. i 4.:
„(3) Iznimno, kada zbog imovinsko-pravnih odnosa, postojeće izgradnje ili drugih prostornih ograniĉenja nije
moguće izvesti obostrani ploĉnik, kao I. etapa realizacije dozvoljena je izgradnja samo jednog ploĉnika za
kretanje pješaka u širini ne manjoj od 1,5 m.
(5) Kada se projektnom dokumentacijom utvrdi da nije moguće izvesti ploĉnik minimalne širine 1,5 m,
dozvoljena je izgradnja uţeg ploĉnika, ali ne uţeg od 0,5 m.“
Ĉlanak 38.
(1) U ĉlanku 126. rijeĉi „uz razvrstane ceste“ zamjenjuju se rijeĉima „u prometnim koridorima“.
(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:
„(2) Planira se ureĊenje biciklistiĉko-pješaĉkih staza na podruĉju Općine Petrijevci:
- biciklistiĉko-pješaĉka staza Osijek-Valpovo na biciklistiĉkoj ruti Drava (uz drţavnu cestu D34, duljina
10,4 km u Općini Petrijevci)
- biciklistiĉko-pješaĉka staza Petrijevci - Satnica, duljina 4,1 km
- biciklistiĉko-pješaĉka staza Satnica - Ladimirevci, duljina 2,3 km
- biciklistiĉko-pješaĉka staza Satnica - Bizovac, duljina 2,5 km
- biciklistiĉko-pješaĉka staza Kolodvorska ulica (Petrijevci), duljina 0,75 km.“
Ĉlanak 39.
U ĉlanku 131., stavak 4., na poĉetku stavka se dodaje reĉenica „Samostojeći antenski stupovi za postavljanje
elektroniĉke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao štapni stupovi
visine do 30 m ili kao rešetkasti antenski stupovi.“ Na kraju stavka 4. se dodaje reĉenica „Raspored rešetkastih
antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi, 2.A. Cestovni, ţeljezniĉki
i rijeĉni promet, pošta i elektroniĉke komunikacije.“
Ĉlanak 40.
(1) U ĉlanku 135. stavak 1. oznaka „(ŢGOBŢ 13/06)“ zamjenjuje se oznakom „(SGOP 6/14)“.
(2) U stavku 2. broj „13/06“ zamjenjuje se brojem „2/15“.
Ĉlanak 41.
U ĉlanku 138. stavak 1. briše se tekst „u sklopu Odvodnog podruĉja Bizovac“.
Ĉlanak 42.
U ĉlanku 139. stavak 1. rijeĉi „vodne stepenice VS“ zamjenjuju se rijeĉima „višenamjenskog hidrotehniĉkog
sustava (VHS)“.
Ĉlanak 43.
Iza ĉlanka 139. dodaje se ĉlanak 139a.:
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„Ĉlanak 139a.
(1) Kako bi se potpuno izbjegle ili smanjile na prihvatljivu mjeru negativne posljedice ekstremnih hidroloških
prilika, planira se izgradnja obodnog nasipa za obranu od poplava naselja Karašica.
(2) PredviĊeni novo projektirani nasip izvest će se najvećim dijelom po trasi postojećeg interventnog nasipa u
duljini cca 950 metara. Za namjeravani zahvat u prostoru potrebno je predvidjeti koridor širine 24 metra.
(3) U sklopu izgradnje nasipa planira se i izgradnja šumarskog puta koji se nastavlja na postojeću
nerazvrstanu cestu naselja Karašica i to od najjuţnije toĉke naselja prema istoku slijedeći predviĊenu
trasu budućeg nasipa. Šumarski put će sadrţavati okretište kao i dvije rampe za prijelaz vozila preko
nasipa.“
Ĉlanak 44.
(1) U ĉlanku 142b., stavak 1., broj „50“ zamjenjuje se brojem „100“.
(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3.:
“(3) Solarne elektrane kao graĊevine osnovne namjene na neizgraĊenoj graĊevnoj ĉestici moguće se
graditi izvan graĊevinskih podruĉja samo pod uvjetom ako je površina koju zauzimaju solarni paneli
manja od 1,0 ha, a zemljište lošije kvalitete (P3-ostala obradiva tla ili PŠ-ostalo poljoprivredno tlo).“
Ĉlanak 45.
(1) U ĉlanku 143., stavak 1., briše se tekst „(NN 22/11)“.
(2) Stavak 2. se mijenja i glasi:
„(2) Prema Uredbi o proglašenju ekološke mreţe dio podruĉja Općine Petrijevci se nalazi u podruĉju
meĊunarodno vaţnom za ptice - POP (HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje), unutar kojeg se
nalaze podruĉja vaţna za divlje svojte i stanišne tipove – POVS (HR2000573 Petrijevci i HR2001308
Donji tok Drave). Navedena su podruĉja prikazana na kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti za
korištenje, 3.A. Podruĉja posebnih uvjeta korištenja u mj. 1:25.000.“
Ĉlanak 46.
(1) U ĉlanku 144., stavak 1., iza rijeĉi „dijelova prirode“ dodaje se tekst „- podruĉje aluvijalnih hrastovih šuma
(od ĈaĊavice do Poganovaca)“.
(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:
„(2) Podruĉja aluvijalnih hrastovih šuma potrebno je detaljnije istraţiti i objektivnim kriterijima vrednovati u
svrhu planske zaštite i oĉuvanja znaĉajnih i karakteristiĉnih obiljeţja krajobraza te odrţavanja
bioloških, geoloških i kulturnih vrijednosti koje odreĊuju njegovo znaĉenje i estetski doţivljaj.“
(3) Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
(4) U stavku 4. dodaju se podstavak 11.:
„- sadrţaje izdvojenih graĊevinskih podruĉja izvan naselja investitor treba vizualno zakloniti sadnjom
poteza visoke vegetacije te oblikovno uklopiti u okolni krajobraz.“
Ĉlanak 47.
(1) U ĉlanku 146. stavak 1., briše se tekst „(NN 109/07)“
(2) U stavku 2. briše se tekst „HR5000013 Drava“ i zamjenjuje tekstom „HR2000573 Petrijevci i HR2001308
Donji tok Drave“.
Ĉlanak 48.
U ĉlanku 147. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Na podruĉju Općine Petrijevci su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske sljedeća kulturna dobra:
Oznaka dobra

Mjesto

Naziv

Z-1268

Petrijevci

Crkva sv. Petra Apostola

Vrsta kulturnog dobra
Nepokretno kulturno dobro pojedinaĉno
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Ĉlanak 49.
(1) U ĉlanku 149., stavak 1., briše se tekst „Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara“ i zamjenjuje tekstom
„posebnog propisa“.
(2) U stavku 5. briše se tekst „primjenjuje Zakon o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara i Pravilnik o arheološkim
istraţivanjima“ i zamjenjuje tekstom „primjenjuju odredbe posebnih propisa“.
Ĉlanak 50.
U ĉlanku 151. rijeĉi „u Belišću“ zamjenjuju se rijeĉima „Valpovo-Belišće“.
Ĉlanak 51.
(1) U ĉlanku 152. stavak 1. se mijenja i glasi:
„(1) Prikupljanje potencijalno iskoristivih otpadnih tvari koje se mogu ponovno upotrijebiti u postojećim
tehnološkim procesima s podruĉja Općine Petrijevci vršit će se u Reciklaţnom dvorištu Valpovo,
Sunĉana bb, Valpovo ili reciklaţnom dvorištu na podruĉju Općine Petrijevci.“
(2) Stavak 2. se mijenja i glasi:
„(2) Na Reciklaţno dvorište Valpovo mogu se dopremati i odlagati sljedeće vrste otpada:
kiseline, luţine i otapala;
fotografske kemikalije;
fluorescentne cijevi i otpad koji sadrţi ţivu;
pesticidi;
odbaĉena oprema koja sadrţi klorofluorougljike;
jestiva i motorna ulja i masti;
boje: tiskarske boje, ljepila i smole;
deterdţenti;
elektriĉna i elektroniĉka oprema;
baterije i akumulatori;
citotoksici i citostatici;
drvo koje sadrţi opasne tvari;
tekstil i odjeća;
glomazni otpad;
metali i ambalaţa od metala;
staklo i staklena ambalaţa;
papir i karton te ambalaţa od papira i kartona;
plastika i ambalaţa od plastike;
kompozitna ambalaţa i ambalaţa oneĉišćena opasnim tvarima;
metalna ambalaţa ukljuĉujući prazne spremnike pod tlakom.“
(3) Ĉlanak 3. se briše, a ĉlanci 4. do 6. postaju ĉlanci 3. do 5.
(4) U stavku 4. tekst „detaljnijim prostornim planovima“ se briše i zamjenjuje tekstom „urbanistiĉkim planom
ureĊenja“.
(5) Postojeći stavak 7. se briše.
Ĉlanak 52.
U ĉlanku 153. dodaje se stavak 2.:
„(2) Kazete za zbrinjavanje azbesta s podruĉja Općine Petrijevci predviĊene su na lokaciji Nemetin uz lokaciju
centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.“

Ĉlanak 53.
U ĉlanku 156. stavak 1. rijeĉi „Odlukom o odvodnji otpadnih voda“ zamjenjuju se rijeĉima „Odlukom o
komunalnom redu“.
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Ĉlanak 54.
U ĉlanku 163. stavak 1. zamjenjuje se stavkom:
„(1) Mjere za zaštitu zraka kao i praćenje stanja oneĉišćenosti zraka provodit će se sukladno posebnim
propisima te programima koje redovno donose nadleţna tijela.“
Ĉlanak 55.
U članku 168a. stavak 1. tekst iza riječi „utvrđene“ se briše i zamjenjuje riječima „Procjenom rizika Općine
Petrijevci“.
III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlanak 56.
(1) Elaborat III. izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Petrijevci izraĊen je u 6 (šest) izvornika
potpisanih od predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci i ovjerenih peĉatom Općinskog vijeća
Općine Petrijevci.
(2) Dva izvornika se ĉuvaju u pismohrani Općinskog vijeća Općine Petrijevci, a po jedan izvornik se dostavlja:
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog ureĊenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;
- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno ureĊenje Osjeĉko-baranjske ţupanije, Ribarska 1/II, 31000
Osijek;
- Osjeĉko-baranjskoj ţupaniji, Upravnom odjel za prostorno ureĊenje i graditeljstvo, Ispostava
Valpovo, K. P. Krešimira IV 1/II, 31550 Valpovo.
Ĉlanak 57.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 350-01/16-01/6
URBROJ: 2185/05-17-56
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 21. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), ĉlanka 31.
Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14), Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na svojoj 3. sjednici odrţanoj 27. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PETRIJEVCI ZA RAZDOBLJE
2018. – 2023. GODINE
OPĆE ODREDBE

Ĉlanak 1.
Donosi se Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018. – 2023. godine, u
nastavku: Plan gospodarenja otpadom.
Ĉlanak 2.
Ovom Odlukom utvrĊuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i
programska polazišta, mišljenje javnosti.
Ĉlanak 3.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Ĉlanak 4.
Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom donosi se na temelju:
- ĉlanka 21. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) kojim je
propisano šta treba sadrţavati Plan gospodarenja otpadom lokalne razine,
Prije izrade Plana gospodarenja otpadom provesti će se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš za Plan gospodarenja otpadom, sukladno ĉlanku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
80/13, 153/13 i 78/15) i ĉlanku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“ broj 3/17) te savjetovanje s javnošću za Nacrt Plana gospodarenja otpadom.
RAZLOZI ZA IZRADU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Ĉlanak 5.
Postojeći Plan gospodarenja otpadom prestaje vaţiti 31. prosinca 2017. godine. Zakonska obveza je donijeti
novi Plan sukladno zakonskim odredbama Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom, primjeniti odredbe i
predviĊene mjere jedinicama lokalne samouprave, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Općina
Petrijevci iskazuje interes za izradom novog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina.
OBUHVAT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Ĉlanak 6.
Obuhvat Plana gospodarenja otpadom je podruĉje Općine Petrijevci, koje obuhvaća dva naselja i to: Petrijevci i
Satnica te izdvojena graĊevinska podruĉja naselja („zone povremenog stanovanja“).
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Nacrt Plana gospodarenja otpadom, Općina Petrijevci će objaviti na internetskoj stranici Općine
(www.petrijevci.hr), radi savjetovanja s javnošću.
Plan gospodarenja otpadom obuhvaća (sukladno ĉlanku 21. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom):
1. Uvod
2. Analiza te ocjena postojećeg stanja gospodarenja otpadom na podruĉju Općine Petrijevci, ukljuĉujući
ostvarivanje ciljeva
3. Podaci o vrstama i koliĉinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju
komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva
4. Podaci o postojećim i planiranim graĊevinama i ureĊajima za gospodarenje otpadom te statusu
neusklaĊenih odlagališta i lokacija oneĉišćenih otpadom
5. Podaci o lokacijama odbaĉenog otpada i njihovom uklanjanju
6. Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprjeĉavanja nastanka otpada, ukljuĉujući
izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada
7. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim tvarima i posebnim kategorijama otpada
8. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
9. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada
10. Popis projekata vaţnih za provedbu odredbi Plana
11. Organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom
12. Rokovi i nositelji izvršenja Plana
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Ĉlanak 7.
Općina Petrijevci vrlo savjesno primjenjuje odredbe Zakona na svome podruĉju. Tijekom 2014. godine
formirano je 5 kom „zelenih otoka“ (4 kom u Petrijevcima i 1 kom u Satnici) s postavljenih 5 spremnika za
odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla, plastike i baterija. Na dva „zelena otoka“ smo 2015. godine
postavili spremnik za tekstil i obuću, a na preostalih 3 planiramo do kraja 2017. godine.
Prema Odluci o naĉinu pruţanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,
odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija te glomaznog komunalnog otpada na
podruĉju Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 7/15) definirano je razdvojeno prikupljanje
otpada na kućnom pragu putem odgovarajućih vrećica, dok se ne nabave spremnici (sada korisnici imaju
zelenu kantu za miješani komunalni otpad i plavu kantu za papir).
Tijekom 2016. godine Općina Petrijevci je sufinancirala izgradnju reciklaţnog dvorišta u Valpovu koje pokriva
podruĉje Općine Petrijevci.
Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada odvozi sakupljeni otpad na odlagalište „Staro
Valpovo“ u Belišću s kojim ima sklopljen ugovor te na podruĉju Općine Petrijevci ne postoji, niti se planira
odlagalište otpada.
Ocjena postojećeg stanja gospodarenja otpadom je na zadovoljavajuća te je potrebna nadogradnja sustava.
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CILJEVI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Ĉlanak 8.
Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom je:
- stvaranje preduvjeta za realizaciju razdvojenog miješanog komunalnog otpada na kućnom pragu nabavom
svih vrsta spremnika (nedostaje: plastika, staklo, metal) – razdvajanjem bi se mogao miješani komunalni
otpad smanjiti za cca 40%,
- u ruralnoj sredini gotovo sva domaćinstva imaju vrt te treba teţiti i uputiti domaćinstva da sav biootpad iz
domaćinstva kompostiraju u samom domaćinstvu, na taj naĉin bi za cca 30 % smanjili ostali miješani
komunalni otpad,
- u suradnji s davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada nabaviti mobilnu jedinicu
za prikupljanje što više vrsta razdvojenog otpada za reciklaţno dvorište,
- edukacijama stanovništva razviti svijest o što boljem, kvalitetnijem i uĉinkovitijem gospodarenju otpadom,
pravilnom korištenju „zelenih otoka“ te štetnosti i kaţnjivosti odbacivanja otpada u okoliš,
Svi ovi ciljevi bi rezultirali znatno manjim koliĉinama ostatnog otpada za odlagalište, što je i jedinstveni cilj ne
samo Općine Petrijevci, već i Republike Hrvatske sukladno direktivama EU.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
Ĉlanak 9.
Nacrt Plana gospodarenja otpadom prije upućivanja na prethodnu suglasnost u Upravni odjel za prostorno
ureĊenje, zaštitu okoliša i prirode Osjeĉko-baranjske ţupanije bit će stavljen na stranicu Općine Petrijevci
(www.petrijevci.hr, „Izdvojeno“, „Savjetovanje s javnošću“), u pisanom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Petrijevci, Republike 114, svaki radni dan od 8-14h radi uvida u isti, davanja mišljenja i prijedloga u
pisanom obliku u trajanju od 30 dana.
KRONOLOGIJA IZRADE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Ĉlanak 10.
Kronologija izrade pojedinih faza Plana gospodarenja otpadom:
- donijeti odluku o zapoĉinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za
plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018. – 2023. godine,
- provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
- izrada Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom,
- savjetovanje s javnošću,
- prethodna suglasnost Upravnog odjela za prostorno ureĊenje, zaštitu okoliša i prirode Osjeĉkobaranjske ţupanije,
- donošenje Plana gospodarenja otpadom
- objava Plana u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Ĉlanak 11.
Troškovi izrade Plana gospodarenja otpadom financiraju se iz proraĉuna Općine Petrijevci.
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ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 12.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke Upravnom odjelu za prostorno ureĊenje, zaštitu okoliša i prirode
Osjeĉko-baranjske ţupanije.
Općina Petrijevci će po objavi ove Odluke u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“, na mreţnoj stranici
Općine Petrijevci obavijestiti javnost o izradi Plana gospodarenja otpadom.
Ĉlanak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci”.

KLASA: 351-01/17-01/8
URBROJ: 2185/05-17-2
Petrijevci, 27. lipnja 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

80
Na temelju ĉlanka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i ĉlanka 6.
stavak 1. Pravilnika o sastavu stoţera, naĉinu rada te uvjetima za imenovanje naĉelnika , zamjenika naĉelnika i
ĉlanova stoţera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16, 47/16-isp.) i ĉlanka 43. Statuta Općine Petrijevci
(„Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14) Općinski naĉelnik Općine Petrijevci dana 14. lipnja 2017.
godine donio je

ODLUKU
O OSNIVANJU STOŢERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE PETRIJEVCI
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stoţer civilne zaštite Općine Petrijevci (u daljnjem tekstu:Stoţer) kao struĉno,
operativno i koordinativno tijelo koje usklaĊuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj
fazi nastanka posljedica izvanrednog dogaĊaja i tijekom provoĊenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama na podruĉju Općine Petrijevci pod uvjetima i na naĉin propisan zakonom.
Stoţer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i
specifiĉne radne operativne postupke od znaĉaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne
zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaţe donošenje
odluke o prestanku provoĊenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Ĉlanak 2.
Stoţer ima naĉelnika, zamjenika naĉelnika i devet ĉlanova, koje imenuje i razrješava Općinski naĉelnik Općine
Petrijevci nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na duţnost.
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Ĉlanak 3.
Naĉelnikom stoţera civilne zaštite Općine Petrijevci imenuje se zamjenik naĉelnika izabran na lokalnim
izborima, a zamjenik naĉelnika stoţera civilne zaštite imenuje se zamjenik predsjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Petrijevci.
Ĉlanovi stoţera civilne zaštite duţni su završiti osposobljavanje koje provodi drţavna uprava prema Programu
osposobljavanja ĉlanova stoţera civilne zaštite koji donosi ĉelnik drţavne uprave, u roku od godinu dana od
imenovanja stoţera civilne zaštite.
Ĉlanak 4.
U Stoţer civilne zaštite Općine Petrijevci imenuju se:
1. Đuro Petnjarić – zamjenik naĉelnika, kao naĉelnik Stoţera
2. Josip Kuštro – zamjenik predsjednika DVD-a Petrijevci, kao zamjenik naĉelnika Stoţera
3. Krešimir Erk – voditelj odjela DUZS Osijek, kao ĉlan Stoţera
4. Darko Đakovac – predstavnik HGSS, podruĉna stanica Osijek, kao ĉlan Stoţera
5. Zvonko Vonić – PUOBŢ, PP Belišće, kao ĉlan Stoţera
6. Galić dr.med. Krešimir – Dom zdravlja Valpovo, Ambulanta Petrijevci, kao ĉlan Stoţera
7. Branko Dubrović - predstavnik Crvenog kriţa Valpovo, kao ĉlan Stoţera
8. Milka Furlan – proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, kao ĉlan Stoţera
9. Atila Farkaš – tajnik DVD-a Satnica, kao ĉlan Stoţera
10. Zvonko Gubica – predstavnik „Draiva Plus“ Petrijevci, kao ĉlan Stoţera
11. Renata Pilgermayer – zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene, kao ĉlan Stoţera
Ĉlanak 5.
Naĉelnik Stoţera civilne zaštite rukovodi radom Stoţera, a kada se proglasi velika nesreća rukovoĊenje
preuzima naĉelnik Općine Petrijevci.
Ĉlanak 6.
Administrativno-tehniĉke poslove za potrebe Stoţera civilne zaštite obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Petrijevci.
Ĉlanak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje djelovati Odluka o osnivanju stoţera zaštite i spašavanja Općine
Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ 5/16).
Ĉlanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 810-01/17-01/3

Naĉelnik

URBROJ: 2185/05-17-2

Općine Petrijevci:

Petrijevci,14. lipnja 2017. godine

Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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81
Temeljem ĉlanka 43. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/13, 5/14) Općinski
naĉelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić, dipl. ing., dana 20. 06. 2017. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o izmjeni razdoblja trajanja Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci 2016.-2018.
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom se mijenja Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine
Petrijevci. Izmjena se odnosi na promjenu razdoblja za koje se donosi Strategija. Razdoblje trajanja Strategije
upravljanja imovinom Općine Petrijevci se mijenja iz razdoblja 2016.-2018. u razdoblje 2016.-2020. godine.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine
Petrijevci“:

KLASA:302-02/16-1/4
URBROJ:2185/05-17-8
Petrijevci, 20. 06. 2017.
Naĉelnik
Ivo Zelić, dipl. ing., v.r.
82
Na temelju ĉlanka 43. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13. i 5/14.), ĉlanka
17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04.,
38/09., 80/10.), Općinski naĉelnik Općine Petrijevci, dana 26. lipnja 2017. godine donio je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i dozapovjednika
Vatrogasne postrojbe DVD Satnica
I.
Općinski naĉelnik Općine Petrijevci daje suglasnosti na imenovanje zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD
Satnica, Ţeljka Vukajlovića.
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II.
Općinski naĉelnik Općine Petrijevci daje suglasnosti na imenovanje dozapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD
Satnica, Dejana Lešnjakovića.
III.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:214-05/17-01/2
URBROJ:2185/05-17-2
Petrijevci, 26. 06. 2017.godine

Naĉelnik:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

83
Na temelju ĉlanka 43. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13. i 5/14.), ĉlanka
17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04.,
38/09., 80/10.), Općinski naĉelnik Općine Petrijevci, dana 26. lipnja 2017. godine donio je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne zajednice Grada Valpovo i Općine Petrijevci
I.
Općinski naĉelnik Općine Petrijevci daje suglasnosti na imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada
Valpovo i Općine Petrijevci, Stjepana Koškija.
II.
Općinski naĉelnik Općine Petrijevci daje suglasnosti na imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne
zajednice Grada Valpovo i Općine Petrijevci, Tomislava Maltara.
III.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:214-05/17-01/3
URBROJ:2185/05-17-2
Petrijevci, 26. 06. 2017.godine
Naĉelnik:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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Zakljuĉak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Hep.Plin-a d.o.o. Osijek za
2016. godinu, s osvrtom na podruĉje davatelja koncesije Općine Petrijevci
Zakljuĉak o prihvaćanju Financijskog izvješća HRV-a d.o.o. Valpovo za 2016. godinu
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Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proraĉunske zalihe za I-III
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Odluka o porezima Općine Petrijevci
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Rješenje o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za predstavke, prituţbe i
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Rješenje o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za poljoprivredu i
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Rješenje o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za društvene djelatnosti i
socijalnu skrb
Rješenje o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za prostorno i
urbanistiĉko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša
Rješenje o imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana ureĊenja Općine
Petrijevci
Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018. –
2023. godine
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Odluka o osnivanju Stoţera civilne zaštite Općine Petrijevci
Odluka o izmjeni razdoblja trajanja Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci
2016-2018.
Zakljuĉak o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i dozapovjednika
Vatrogasne postrojbe DVD Satnica
Zakljuĉak o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika
zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Valpovo i Općine Petrijevci
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Izdaje: Općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Odgovorni urednik: Milka Furlan, dipl.oec.
Uredništvo i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, Petrijevci, Republike 114.
Cijena godišnje pretplate iznosi 100,00 kuna.
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