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19
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća „Horvat“ obrt za dimnjačarske usluge, Ladimirevci prema
ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Općine Petrijevci za 2011. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće „Horvat“ obrt za dimnjačarske usluge, Ladimirevci prema
ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci
za 2011. godinu
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:363-02/12-01/6
URBROJ:2185/05-12-2
Petrijevci, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.

20
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o koncesiji za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za
2011. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o koncesiji za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 2011. godinu
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:363-02/12-01/2
URBROJ:2185/05-12-2
Petrijevci, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić,dipl. oec., v.r.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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21
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2011. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2011. godinu
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:363-02/12-01/3
URBROJ:2185/05-12-2
Petrijevci, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.

22
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine
Petrijevci za 2011. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2011. godinu
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:363-02/12-01/1
URBROJ:2185/05-12-2
Petrijevci, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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23
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2011. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2011. godinu
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:363-02/12-01/7
URBROJ:2185/05-12-2
Petrijevci, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.

24
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća HRV-a d.o.o. Valpovo za 2011. godinu i Plana za
2012. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Financijsko izvješće HRV-a d.o.o. Valpovo za 2011. godinu i Plan
za 2012. godinu.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:400-01/12-01/1
URBROJ:2185/05-12-2
Petrijevci, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Petrijevci za 2011. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci
za 2011. godinu.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:351-01/12-01/1
URBROJ:2185/05-12-2
Petrijevci, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.

26
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.
temeljem članka 11. Zakona o otpadu ( „Narodne novine“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i
gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009. - 2017. godine („Službeni
Petrijevci“ br. 7/09), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 22. sjednici održanoj dana
godine donijelo je

4/09 i 6/10), a
temeljem Plana
glasnik Općine
2. travnja 2012.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU P L A N A
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PETRIJEVCI
za 2011. godinu
U skladu s Planom gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009. - 2017. godine („Službeni
glasnik Općine Petrijevci“ br. 7/09), Načelnik Općine podnosi izvješće sljedećeg sadržaja:

I

OSNOVNE I OPĆE ODREDBE

Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009. - 2017. godine donijelo je Općinsko vijeće na
svojoj 5. sjednici Općinskog vijeća i ono je objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ br. 7/09.
Gospodarenje otpadom, prema članku 4. Zakona o otpadu, je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:
- Sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš,
- Obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad
obavljanjem tih djelatnosti,
- Skrb za odlagališta koja su zatvorena.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o otpadu (članak 17.)
Općina je odgovorna za gospodarenjem komunalnim otpadom.

II

MJERE GOSPODARENJA OTPADOM I ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Uvidom u postojeće podatke o količinama otpada koji se stvara na području Općine Petrijevci odnosno uvidom
u prateće listove za organizirano skupljanje, bez odvajanja na mjestu nastajanja komunalnog otpada, skupljača
otpada „Draiva“ d.o.o. Petrijevci iznosi 432 t/godišnje iz 878 kućanstava. Sav komunalni otpad zajedno se
pakira u posude (kante) i tako odvozi na postojeće odlagalište u Belišću gdje se zbrinjava.
Prema prijedlogu Osječko-baranjske županije u svezi centralnog odlagališta otpada - postojeća deponija
Belišće bi postala pretovarna stanica na kojoj bi došlo do razvrstavanja otpada, odakle bi se razvrstani otpad
prevozio na centralno odlagalište. Na području Općine se u razmatranom razdoblju predviña ustrojiti odvojeno
skupljanje otpada (papira, kartona, staklene i pet ambalaže te metalne ambalaže od pića i napitaka), putem
kontejnera smještenih na javnim površinama područja (tzv. zeleni otok) koji su predviñeni Planom
gospodarenja otpadom za izgradnju. Tijekom 2011. godine nije se započelo s njihovom realizacijom.
Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju grañevnim otpadom (Narodne novine 38/08), članka 4.,
grañevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviñene.
Općina Petrijevci u ovome trenutku nema raspoloživu lokaciju za reciklažno dvorište grañevnog otpada te se
grañevni otpad odvozi na deponiju „Staro Valpovo“ u Belišću.

III

MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR ODLAGALIŠTA ZA KOMUNALNI OTPAD

Na području Općine Petrijevci ne postoji odlagalište komunalnog otpada izuzev alternativne lokacije odlagališta
u slučaju potrebe, koja je definirana Prostornim planom Općine Petrijevci.

IV

POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREðENIH ODLAGALIŠTA

Na području Općine Petrijevci nema otpadom onečišćenog okoliša. Postojala su dva neureñena odlagališta,
odnosno tzv. „divlje deponije“, jedna na rudini „ Siget“ u k.o. Petrijevci, k.č.br. 323 te druga uz lokalnu cestu
Petrijevci - Selci kod odvojka za Cerovac. Iste tijekom 2011. godine nisu imale potrebu za saniranjem.

V
REDOSLIJED AKTIVNOSTI
ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA

SANACIJE

NEUREðENIH

ODLAGALIŠTA

I

OTPADOM

Neureñena se odlagališta, navedena u poglavlju IV, svake godine saniraju prema potrebi (i po nekoliko puta
godišnje) U 2011. godini nije bilo potrebe za saniranjem. Saniranje je predviñeno vršiti na način da se odloženi
otpad koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš sakupi, utovari i odveze na deponiju u Belišću.
Na svim potencijalnim mjestima nedozvoljenog odlaganja postavljene su table i obavijesti „Zabranjeno
odlaganje otpada“. U svakoj prigodnoj prilici se upućuje stanovništvo na očuvanje okoliša i na organizirano
sakupljanje komunalnog i glomaznog otpada. Stanovništvo se potiče da biorazgradivi otpad da sami
kompostiraju i koriste za svoje vrtove.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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IZVORI I VISINA SREDSTAVA ZA PROVEDBU SANACIJE

Sanacija „divljih deponija“ financira se sredstvima proračuna Općine Petrijevci. Općina Petrijevci tijekom 2011.
godine nije izdvojila sredstva proračuna za sanaciju „divljih deponija“.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom ima se objaviti u “Službenom glasniku Općine Petrijevci” i
dostaviti Ministarstvu za prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša.

KLASA: 351-01/12-01/1
URBROJ: 2185/05-12-1
Petrijevci, 2. travnja 2012. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.

27
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09 i 6/10) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 22. sjednici održanoj dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA SUFINANCIRANJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA OPSKRBE
PLINOM KOD PRIKLJUČENJA GRAðEVINA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom ureñuje se sufinanciranje distribucijskog sustava opskrbe plinom kod priključenja grañevina na
području Općine Petrijevci. Propisuju se postupak podnošenja zahtjeva, visina naknade za sufinanciranje i
način plaćanja naknade.
Članak 2.
Djelatnost distribucije plina, za područje Općine Petrijevci, temeljem Ugovora o koncesiji od 06.08.2003. godine
i Aneksom ugovora od 14.06.2010. godine, vrši kao koncesionar - distributer plina (u nastavku: Distributer)
trgovačko društvo HEP PLIN d.o.o. Osijek, korištenjem prethodno izgrañenog sustava plinovoda.

II ODREDBE O POSTUPKU I UVJETIMA PRIKLJUČENJA
1.

Postupak priključenja

Članak 3.
Vlasnik grañevine odnosno, budući korisnik distribucijskog sustava opskrbe plinom, Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Petrijevci podnosi zahtjev u pisanom obliku za izdavanje rješenja o visini naknade za
sufinanciranje distribucijskog sustava kod priključenja grañevine na sustav opskrbe plinom.
Članak 4.
Rješenje kojim se utvrñuje visina naknade za sufinanciranje distribucijskog sustava kod priključenja iz članka 3.
ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel i ono mora sadržavati podatke o grañevnoj čestici, odnosno
grañevini koja se priključuje, ime vlasnika, mjesto priključenja (adresa), visini i načinu plaćanja naknade za
priključenje.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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Članak 5.
Rješenja iz članka 4. ove Odluke donosi se u obliku upravnog akta po pravilima općeg upravnog postupka kao i
sve ostale radnje koje proizlaze iz obavljanja javne ovlasti rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima o
pravima i obvezama, a vezane su i temelje se na odredbama ove Odluke.
Članak 6.
Osim naknade za sufinanciranje mreže kod priključenja koja je prihod Općine Petrijevci, vlasnik grañevne
čestice odnosno grañevine dužan je sva ostala pitanja rješavati s Distributerom.
2.

Naknada za priključenje

Članak 7.
Naknada za sufinanciranje distribucijskog sustava kod priključenja grañevine prihod je Proračuna Općine
Petrijevci i budući korisnik distribucijskog sustava dužan je platiti naknadu za sufinanciranje distribucijskog
sustava kod priključenja za svaki priključak posebno.
Članak 8.
Naknada za priključenje na distribucijski sustav opskrbe plinom u Općini Petrijevci, a u smislu članka 7. ove
Odluke:
1. za fizičke osobe za potrebe stanovanja utvrñuje se u iznosu 4.800,00 kuna po domaćinstvu,
2. za fizičke i pravne osobe za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti u dvostrukom iznosu (9.600,00 kn)
naknade koju plaćaju fizičke osobe za potrebe stanovanja.
Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se općom uplatnicom ili posebnim nalogom za prijenos sredstava s
računa na žiro-račun Proračuna Općine Petrijevci.
3.

Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 9.
Naknada za sufinanciranje mreže kod priključenja plaća se u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o
naknadi za priključenje ili ukoliko to budući korisnik priključka zatraži, u najviše 12 mjesečnih obroka.
U slučaju da vlasnik grañevine uplaćuje naknadu za priključenje na distribucijski sustav u cijelosti, iznos
naknade se umanjuje za 20%.
Članak 10.
U slučaju obročnog plaćanja, prvi obrok dospijeva u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o naknadi
za priključenje, a preostali obroci do 15. dana u mjesecu.
Potvrda o podmirenju naknade za sufinanciranje mreže kod priključenja izdaje se po otplati cjelokupnog iznosa
naknade.
Članak 11.
Distributer je dužan upozoriti budućeg korisnika da radovi na priključenju mogu otpočeti i da se priključenje
može izvršiti tek nakon što naknada za priključenje bude isplaćena u cijelosti uz predočenje dokaza o plaćenoj
naknadi za priključenje (potvrda).
Članak 12.
Sredstva naknade u smislu članka 8. ove Odluke namijenjena su za financiranje proširenja izgradnje objekata i
ureñaja distribucijskog sustava za opskrbu plinom, u skladu s donesenim programom Općine Petrijevci.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

KLASA: 363-01/12-01/5
URBROJ: 2185/05-12-1
U Petrijevcima, 2. travnja 2012.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.

28
Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09), članka 35. stavak 1. točka
2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 31. stavak 2., članka 4. i 7. Uredbe o najvišem iznosu
naknade za priključenje grañevina i drugih nekretnina na komunalne vodne grañevine („Narodne novine
109/11) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci (Službeni glasnik Općine Petrijevci broj 4/09, 6/10) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 22. sjednici održanoj 2. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI O D L U K E
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAðEVINE
NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI

Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalne vodne grañevine na području Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine
Petrijevci“ 2/11, 4/11 i 5/11) riječi „Upravni odjel Općine Petrijevci nadležan za poslove komunalnog
gospodarstva“ u odreñenom padežu zamjenjuju se riječima „Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci“ u
odreñenom padežu.
Članak 2.
Ova Odluka ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 361-02/11-01/26
URBROJ: 2185/05-12-1
Petrijevci, 2. travnja 2012. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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29
Na temelju članka 13. Odluke o priznanjima Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.1/01.) i
članka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na
svojoj 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Petrijevci
PLAKETA „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“
I

KATARINI JUNG
za dugogodišnje sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu Općine Petrijevci
dodjeljuje se javno priznanje

PLAKETA „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“

II
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:061-01/12-01/1
URBROJ:2185/05-12-6
Petrijevci, 2. travnja 2012.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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30
Na temelju članka 13. Odluke o priznanjima Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.1/01.) i
članka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na
svojoj 22. sjednici dana 2. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Petrijevci
PLAKETA „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“
I

JOSIPU BRONZOVIĆU
za dugogodišnje sudjelovanje u Poglavarstvu Općine Petrijevci, kao članu Poglavarstva zaduženom za resor
stambeno - komunalne djelatnosti, urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša
i za dugogodišnje sudjelovanje u društvenom i športskom životu Općine Petrijevci
dodjeljuje se javno priznanje

PLAKETA „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“
II
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:061-01/12-01/1
URBROJ:2185/05-12-7
Petrijevci, 2. travnja 2012.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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31
Na temelju članka 5., stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne Novine 97/07, 113/08,
43/09) i članka 29. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09 i 6/10) Općinski
načelnik Općine Petrijevci dana 5. ožujka 2012. godine, donosi

PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
ZA PODRUČJE OPĆINE PETRIJEVCI ZA 2012. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Petrijevci sadrži:
1. Mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,
2. Izvršitelji programa,
3. Sredstva za izvršenje programa,
4. Rokovi izvršenja programa, provedba programa
5. Način plaćanja,
6. Nadzor nad provoñenjem programa.

1. MJERE ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Članak 2.
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih
bolesti koje mogu biti:
- Opće mjere,
- Posebne mjere
- Sigurnosne mjere,
- Ostale mjere.
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti obuhvaća provoñenje kao preventivne i obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
Članak 3.
Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom
nadzoru, odnosno grañevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na ureñajima i opremi osoba koje
obavljaju gospodarsku djelatnost i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi,
ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih
voda te deponija za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata,
na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i
komunalne važnosti.
Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:
1. Osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane, predmeta koji dolaze u dodir s hranom i predmeta opće
uporabe te sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta proizvodne i prometa istih,
2. Osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za piće te sanitarna zaštita zona izvorišta i objekata, odnosno
ureñaja koji služe za javnu opskrbu vodom za piće,
3. Osiguravanje zdravstvene ispravnosti kupališnih, bazenskih voda, voda fontana i drugih voda od javno
zdravstvenog interesa,

četvrtak, 5. travnja 2012.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 2 - stranica

56

4. Osiguravanje sanitarno-tehničkih uvjeta na površinama, u prostorijama ili objektima iz stavka 1.ovoga
članka,
5. Osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, balastnih voda te odlaganja
otpadnih tvari,
6. Osiguravanje provoñenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće mjere na površinama,
prostorijama ili objektima iz stavka 1.ovofa članka.
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja,
zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca
(Arthropoda) i štetnih glodavaca.
Dezinfekcija podrazumijeva:
- mehaničke, fizikalne ili kemijske mjere koje se poduzimaju s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i
razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama na površinama, u prostorijama, objektima,
ureñajima, priboru te opremi iz 1.ovoga članka
- Svakodnevnu i stalnu dezinfekciju pribora, predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih prostorija u
objektima u kojima se priprema, proizvodi, čuva ili poslužuje hrana te u objektima koji podliježu
sanitarnom nadzoru, a obvezni su je provoditi korisnici površina prostorija ili objekata iz stavka 1.ovoga
članka, kao kontinuirani svakodnevni proces u održavanju higijene osobnog i poslovnog prostora.
Dezinsekcija podrazumijeva:
- mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode u cilju sprečavanja zadržavanja,
razmnožavanja, smanjenja broja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i održavanje njihovog broja ispod
praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno-tehničkih uvjeta na površinama, u
prostorima i objektima iz stavka 1.ovoga članka.
Deratizacija podrazumijeva:
- mehaničke, fizikalne, kemijske i druge fizikalno ili grañevinsko-tehničke mjere kojima se stvaraju
nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca, a koje se provode u cilju
sprečavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih glodavaca na površinama,
u prostorima i objektima iz stavka 1.ovoga članka.
Članak 4.
Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se
radi:
- sprečavanja pojave zarazne bolesti,
- suzbijanja širenja zaraznih bolesti u objektima iz članka 3., stavak 1.ovog Programa koji podliježu
sanitarnom nadzoru,
- suzbijanje širenja zaraznih bolesti u prometnim sredstvima,
- suzbijanje širenja zaraznih bolesti u skladištima hrane.

2. IZVRŠITELJI PROGRAMA
Članak 5.
Pravne i fizičke osobe koje su korisnici objekata pod sanitarnim nadzorom iz članka 3., stavak 1. ovog
Programa obvezne su omogućiti provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere za
sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Članak 6.
Sustavnu deratizaciju provodi pravna osoba koja udovoljava propisane uvjete. Na području općine Petrijevci
izvršitelj Programa je Sanitacija Osijek d.d. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Osijek sukladno Ugovoru
o pružanju usluga sustavne deratizacije za tekuću godinu.
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Članak 7.
Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija i dezinsekcija se vrši prema potrebi, a sredstva se osiguravaju
u Proračunu Općine Petrijevci.

3. SREDSTVA ZA IZVRŠENJE PROGRAMA
Članak 8.
Općina Petrijevci snosi troškove provedbe preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije kao jedan od obveznika provedbe mjera utvrñenih ovim Programom za izvršenje sustavne
deratizacije u i oko stambenih objekata, dvorištima i obiteljskim kućama na području Općine te na svim
površinama, prostorima, objektima i otvorenim vodotocima u vlasništvu Općine.
Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Općine za tekuću godinu.

4. ROKOVI IZVRŠENJA PROGRAMA, PROVEDBA PROGRAMA
Članak 9.
Sukladno Ugovoru sustavna deratizacija obavlja se prema standardima struke u dva tretmana i to:
I tretman – ožujak tekuće godine (proljeće),
II tretman – rujan tekuće godine (jesen)

5. NAČIN PLAĆANJA
Članak 10.
Izvršitelj Programa fakturirat će izvršene radove u roku osam dana od izvršene usluge.

6. NADZOR NAD PROVOðENJEM PROGRAMA
Članak 11.
Stručni nadzor nad provoñenjem općih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u nadležnosti je
sanitarnog inspektora.
Stručni nadzor nad provoñenjem preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u
nadležnosti je Zavod za javno zdravstvo Osijek.
Troškove stručnog nadzora iz prethodnog stavka financira se iz proračunskih sredstava Općine Petrijevci.
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

KLASA: 322-01/12-01/2
URBROJ: 2185/05-12-1
U Petrijevcima, 5. ožujka 2012. god.

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

četvrtak, 5. travnja 2012.
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Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ 90/11) i članka 29. Statuta Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/09, 6/10) Općinski načelnik Općine Petrijevci je dana 2.
ožujka 2012. donio sljedeću

ODLUKU

I.
Za potrebe Općine Petrijevci u svrhu sustavne deratizacije u 2012. godini, a u skladu s Planom nabave za
2012.godinu, evidencijski broj nabave 14/12-N-1 (Sl. glasnik 8/11) Općinski načelnik usvaja ponudu
zaprimljenu 01.03.2012. godine tvrtke „Sanitacija Osijek“ d.d. Osijek, P.P. 116 - direktor Ivan Janeš.

II.
Vrijednost predviñenih usluga - tretmana je 19,00 kn bez PDV-a po domaćinstvu. Potrebno je izvršiti dva
tretmana u ožujku i rujnu. Obračun se vrši prema stvarnim količinama tj. brojem tretmana po domaćinstvu.

III.
Načelnik Općine Petrijevci će potpisati Ugovor o pružanju usluga sustavne deratizacije za 2012. godinu te je
uslugu moguće započeti odmah po obostranom potpisu Ugovora, u skladu s Vašom dinamikom tretiranja.

KLASA: 322-01/12-01/1
URBROJ: 2185/05-12-2
Petrijevci, 2. ožujka 2012.

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Stranica

19

20

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30

Zaključak o prihvaćanju Izvješća „Horvat“ obrt za dimnjačarske usluge, Ladimirevci
prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Općine Petrijevci za 2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine
Petrijevci za 2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za
2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području
Općine Petrijevci za 2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za
2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća HRV-a d.o.o. Valpovo za 2011. godinu i
Plana za 2012. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Petrijevci za 2011. godinu
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2011. godinu
Odluka o visini naknade za sufinanciranje distribucijskog sustava opskrbe plinom kod
priključenja grañevina na području Općine Petrijevci
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine na
području Općine Petrijevci
Odluka o dodjeli priznanja Općine Petrijevci PLAKETA „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“
Odluka o dodjeli priznanja Općine Petrijevci PLAKETA „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“

45

45

46

46

47
47
48
48
50
52
53
54

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
31
32

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Petrijevci za
2012. godinu
Odluka o provoñenju sustavne deratizavije na području Općine Petrijevci za 2012.
godinu

55
58

Sadržaj

59

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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