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15 

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 15. sjednici  dana 31. ožujka   2011. godine donijelo je  
 

 
 

Z A K L J U Ĉ A K 
o prihvaćanju Izvješća „Horvat“ obrt za dimnjaĉarske usluge, Ladimirevci prema ugovoru o koncesiji za 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 

 
 

I 
 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće „Horvat“ obrt za dimnjaĉarske usluge, Ladimirevci prema 
ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Petrijevci za 
2010. godinu 

 
II 

 
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
KLASA:363-02/11-01/2                                                                 Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-3                                                            Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31.03. 2011.godine                                              Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r. 
 
 
16 

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 15. sjednici  dana 31. ožujka   2011. godine donijelo je 
 

 
 

Z A K L J U Ĉ A K 
o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza pokojnika na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. 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 podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 

 
II 

 
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
 
KLASA:363-02/11-01/3                                                                        Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-3                                                                   Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31.03. 2011.godine                                                       Đuro Petnjarić,dipl. oec., v.r. 
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17 

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 15. sjednici  dana 31. ožujka   2011. godine donijelo je  
 

 
 

Z A K L J U Ĉ A K 
o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

održavanja groblja na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 
 

 
I 

 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju 
komunalne djelatnosti održavanja groblja na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 

 
II 

 
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
 
KLASA:363-02/11-01/5                                                                  Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-3                                                             Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31.03. 2011.godine                                               Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r. 
 
 
18 

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 15. sjednici  dana 31. ožujka   2011. godine donijelo je  
 

 
 

Z A K L J U Ĉ A K 
o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti ĉišćenja 

i održavanja javnih površina na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 
 
 

I 
 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju 
komunalne djelatnosti ĉišćenja i održavanja javnih površina na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 

 
II 

 
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
 
KLASA:363-02/11-01/4                                                          Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-3                                                       Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31.03. 2011.godine                                         Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r. 
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19 

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 15. sjednici  dana 31. ožujka   2011. godine donijelo je  
 

 
Z A K L J U Ĉ A K 

o prihvaćanju Izvješća AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 
javne rasvjete na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 

 
 

I 
 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju 
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu 

 
II 

 
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
 
KLASA:363-02/11-01/7                                                                   Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-4                                                                Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31.03. 2011.godine                                                 Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r. 
 
 
20 

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 15. sjednici  dana 31. ožujka   2011. godine donijelo je  
 

 
 

Z A K L J U Ĉ A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2010. godinu 

 
 
 

I 
 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2010. godinu. 

 
II 

 
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
 
KLASA:023-01/11-01/1                                                                      Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-2                                                                  Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31.03. 2011.godine                                                    Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r. 
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21 
Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.4/09, 6/10), a temeljem 
ĉlanka 11. Zakona o otpadu ( „Narodne novine“ br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) i  temeljem Plana 
gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009.-2017.godine („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 
br. 7/09), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 15. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine donijelo 
je  
 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU P L A N A 

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PETRIJEVCI  
za 2010. godinu 

 
 
U skladu s Planom gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009.-2017. godine („Službeni glasnik 
Općine Petrijevci“ br. 7/09), Naĉelnik Općine podnosi izvješće slijedećeg 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 objavljeno je u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ br 7/09.  
 
Gospodarenje otpadom, prema ĉlanku 4. Zakona o otpadu,  je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na: 
- Sprjeĉavanje nastanka otpada, smanjivanje koliĉine 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. 
 
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o otpadu (ĉlanak 17. ), 
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom.  
 
Podruĉje Općine Petrijevci obuhvaća dva naselja: Petrijevci i Satnica sa ukupno 1022 kućanstva, od  kojih je 
98% obuhvaćeno sakupljanjem i  odvozom komunalnog otpada iz domaćinstava. 
 
 
II MJERE GOSPODARENJA OTPADOM I ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

 
Uvidom u postojeće podatke o koliĉinama otpada koji se stvara na podruĉju Općine Petrijevci tj. uvidom u 
prateće listove za organizirano skupljanje bez odvajanja na mjestu nastajanja komunalnog otpada skupljaĉa 
otpada „Draiva“ d.o.o. Gornji Stupnik iznosi cca 448 t/godišnje. Sav komunalni otpad zajedno se pakira u posude 
(kante). Takav ne sortirani otpad se odvozi na  postojeće odlagalište u Belišću gdje se zbrinjava. 
 
Prema prijedlogu Osjeĉko-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 podruĉju Općine se u razmatranom razdoblju predviĊa ustrojiti odvojeno skupljanje 
otpada (papira, kartona, staklene i pet ambalaže te metalne ambalaže od pića i napitaka), putem kontejnera 
smještenih na javnim površinama podruĉja tzv. zeleni otok koji su predviĊeni Planom gospodarenja otpadom za 
izgradnju. Tijekom 2010. godine nije se zapoĉelo s njihovom realizacijom. 
 
Za odlaganje starog papira postoji kontejner u središtu Petrijevaca, ispred trgovine „Konzum“ koji mogu koristiti 
svi mještani, a za koji nemamo podatke o skupljenoj koliĉini, kao niti koliĉini papira koji skupljaju školska djeca 
kao pomoć za svoje ekskurzije. 
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Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju graĊevnim otpadom (Narodne novine 38/08), ĉlanak 4.,  
graĊevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviĊene. Općina 
Petrijevci u ovome trenutku nema raspoloživu lokaciju za reciklažno dvorište graĊevnog otpada te se graĊevni 
otpad odvozi na deponiju „Staro Valpovo“ u Belišću. 
 
 
III MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR ODLAGALIŠTA ZA KOMUNALNI OTPAD 
 
Na podruĉju Općine Petrijevci ne postoji odlagalište komunalnog otpada izuzev alternativne lokacije odlagališta 
u sluĉaju potrebe, koja je definirana Prostornim planom Općine Petrijevci. 
 
 
IV POPIS OTPADOM ONEĈIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 
 
Na podruĉju Općine Petrijevci nema otpadom oneĉišćenog okoliša. Postoje dva neureĊena odlagališta, odnosno 
tzv. „divlje deponije“ koje se nalaze jedna na rudini „ Siget“ u k.o. Petrijevci, k.ĉ.br. 323,  a druga uz lokalnu cestu 
Petrijevci-Selci kod odvojka za Cerovac i koje se saniraju svake godine sredstvima općinskog proraĉuna. 
 
U 2010. godini nije bilo potrebe za saniranjem istih. 
 
 
V REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA I OTPADOM ONEĈIŠĆENOG  
 OKOLIŠA 
 
NeureĊena odlagališta navedena u poglavlju IV. svake godine se saniraju prema potrebi (i po nekoliko puta 
godišnje) U 2010. godini nije bilo potrebe za saniranjem. Saniranje je predviĊeno vršiti  na naĉin 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 oĉuvanje okoliša i na organizirano sakupljanje 
komunalnog i glomaznog otpada, a biorazgradivi otpad da sami u svom vrtu kompostiraju i koriste za svoje 
vrtove. 
 
 
VI IZVORI I VISINA SREDSTAVA ZA PROVEDBU SANACIJE 
 
Sanacija „divljih deponija“ se financira sredstvima proraĉuna Općine Petrijevci. Općina Petrijevci tijekom 2010. 
godine nije izdvojila sredstva proraĉuna za sanaciju „divljih deponija“. 
 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom ima se objaviti u “Službenom glasniku Općine Petrijevci” i 
dostaviti Ministarstvu za prostorno ureĊenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša. 
 
 
 
KLASA: 351-01/11-01/1                      Predsjednik 
URBROJ: 2185/05-11-2                 Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31. ožujak 2011. godine            Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.  
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22 

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko 
vijeće  Općine Petrijevci na 15. sjednici  dana 31. ožujka   2011. godine donijelo je  
 
 

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

Općine Petrijevci za 2010. godinu 
 
 

I 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci 
za 2010. godinu. 
 

II 
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
KLASA:351-01/11-01/1                                                          Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-2                                                       Općinskog vijeća: 
Petrijevci, 31.03. 2011.godine                                          Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r. 
 
 
23 

Na temelju ĉlanka 209. stavak 2. Zakona o vodama (“Narodne novine” br. 153/09), ĉlanka 35. stavak 1. toĉka 2. 
Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno 
tumaĉenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i ĉlanka 31. stavak 2. i  i ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci 
(Službeni glasnik Općine Petrijevci broj  4/09, 6/10) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 15. sjednici održanoj 
31. ožujka  2011. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 
O PRIKLJUĈENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

NA PODRUĈJU OPĆINE PETRIJEVCI 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Ĉlanak 1. 
Ovom Odlukom utvrĊuje se: 

 postupak i uvjeti prikljuĉenja graĊevine i druge nekretnine na komunalne vodne graĊevine 

 obveza prikljuĉenja 

 rokovi za prikljuĉenje 

 naknada za prikljuĉenje i  naĉin plaćanja naknade za prikljuĉenje 

 naĉin i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih graĊevina od strane budućih korisnika  

 prekršajne odredbe. 
 

Ĉlanak 2. 
Pod komunalnim vodnim graĊevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: 
1. graĊevine za javnu vodoopskrbu 
2. graĊevine za javnu odvodnju. 
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         Vodne usluge su: 
1. usluge javne vodoopskrbe 
2. usluge javne odvodnje. 
 

Ĉlanak 3. 
Isporuĉitelj vodnih usluga je: DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, M. A. Reljkovića 16. 
 
 
II. OBVEZA PRIKLJUĈENJA 
 

Ĉlanak 4. 
Prikljuĉenje na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu: prikljuĉak) u smislu  ove 
Odluke smatra se: 

1. za sustav javne vodoopskrbe – izgradnja prikljuĉka od glavnog uliĉnog cjevovoda do zakljuĉno sa 
mjernim ureĊajem koji se nalazi u vodomjernom oknu unutar graĊevinske ĉestice 

2. za sustav javne odvodnje – izgradnja prikljuĉka od glavnog uliĉnog cjevovoda do revizijskog okna 
unutar graĊevinske ĉestice. 

 
Ĉlanak 5. 

Vlasnik postojeće graĊevine odnosno druge nekretnine ili onih koje će se tek izgraditi na podruĉju Općine 
Petrijevci, dužan je prikljuĉiti svoju graĊevinu, odnosno drugu nekretninu, na izgraĊenu komunalnu vodnu 
graĊevinu, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporuĉitelja vodnih usluga o mogućnosti 
prikljuĉenja. 
Ako vlasnik graĊevine, odnosno druge nekretnine, ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovog ĉlanka, Upravni 
odjel Općine Petrijevci nadležan za poslove komunalnog gospodarstva, na prijedlog  isporuĉitelja vodnih usluga, 
donosi rješenje u upravnom postupku o obvezi prikljuĉenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika 
graĊevine, odnosno nekretnine. 
 
Rješenje o obvezi prikljuĉenja sadrži podatke o vlasniku graĊevine i graĊevini, odredbe o visini naknade za 
prikljuĉenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporuĉitelju vodnih usluga da izvede prikljuĉak na teret vlasnika, 
odnosno drugog zakonitog posjednika graĊevine, rok plaćanja troškova prikljuĉenja, te mogućnost prisilne 
naplate u sluĉaju kada vlasnik graĊevine odnosno drugi zakoniti posjednik graĊevine ne želi snositi troškove 
izgradnje prikljuĉka. 
 
Protiv rješenja iz stavka 2. ovog ĉlanka dopuštena je žalba Upravnom odjelu Osjeĉko-baranjske županije 
zaduženom za gospodarstvo u roku od osam dana od dana primitka rješenja. 
 
Žalba protiv rješenja o obvezi prikljuĉenja ne odgaĊa izvršenje rješenja, no žalbeno tijelo može odluĉiti da se 
izvršenje odgodi, ako bi izvršenjem nastala nenadoknadiva šteta obvezniku. 
 
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za prikljuĉenje poljoprivrednog 
zemljišta na komunalnu vodnu graĊevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu 
obvezati na takvo prikljuĉenje. 
 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci može posebnom odlukom izuzeti vlasnike graĊevina, odnosno drugih 
nekretnina, obveze prikljuĉenja na izgraĊene komunalne vodne graĊevine, ukoliko su isti na odgovarajući naĉin 
pojedinaĉno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda. 
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III.  POSTUPAK PRIKLJUĈENJA 
 

Ĉlanak 6. 
 
Postupak za prikljuĉenje na komunalne vodne graĊevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju 
pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za prikljuĉenje. 
 
Zahtjev za prikljuĉenje podnosi vlasnik graĊevine odnosno vlasnik druge nekretnine. 
 
Zahtjev za prikljuĉenje može podnijeti i korisnik graĊevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik graĊevine 
pisanim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika. 
 
Zahtjev za prikljuĉenje podnosi se isporuĉitelju vodnih usluga. 
 
Zahtjev za prikljuĉenje novoizgraĊene graĊevine, mora se podnijeti pravodobno, prije uporabe graĊevine. 
  

Ĉlanak 7. 
Zahtjevu za prikljuĉenje prilaže se sljedeća dokumentacija: 
1. dokaz o pravu vlasništva (izvadak iz zemljišne knjige – vlasniĉki list za ĉesticu koja se prikljuĉuje na sustav 

javne vodoopskrbe ), ne stariji od 6 mjeseci 
2. preslika katastarskog plana za ĉesticu koja se prikljuĉuje na sustav javne vodoopskrbe, s ucrtanim položajem 

graĊevine, ne stariji od 6 mjeseci 
3. uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske ĉestice - akt o dopuštenju gradnje  ili drugi odgovarajući 

dokument izdan na temelju zakonskih propisa (konaĉna graĊevinska dozvola, konaĉno rješenje o uvjetima 
gradnje ili potvrda glavnog projekta, odnosno uvjerenje nadležnog ureda za katastar da je graĊevina  
izgraĊena prije 15. veljaĉe 1968. godine). 

Korisnik graĊevine zahtjevu za prikljuĉenje, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog ĉlanka, prilaže i sljedeću 
dokumentaciju: 

1. dokaz o pravu korištenja graĊevine 
2. ugovor / pisana suglasnost iz stavka 3.  ĉlanka 6. ove Odluke. 

 
Uz zahtjev za prikljuĉenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem, odnosno 
dokazi iz stavka 2. ovog ĉlanka i preslika katastarskog plana. 
 

Ĉlanak 8. 
Isporuĉitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za prikljuĉenje provodi  postupak za izdavanje suglasnosti o 
dozvoli prikljuĉenja i izdaje Odluku o dozvoli prikljuĉenja na komunalne vodne graĊevine (u daljenjem tekstu: 
Odluka o dozvoli prikljuĉenja), ako za prikljuĉenje postoje tehniĉko-tehnološki uvjeti. 
 
Odluku iz stavka 1. ovoga ĉlanka isporuĉitelj vodnih usluga donosi u  roku od 30 dana od dana primitka 
potpunog  zahtjeva. 
 
Isporuĉitelj vodnih usluga može zahtjev za prikljuĉenje odbiti u sljedećim sluĉajevima: 

 ako prethodno nije proveden odreĊeni postupak u smislu ĉlanka 7. 

 ako za prikljuĉenje  ne postoje tehniĉko - tehnološki uvjeti 

 ako bi se traženim prikljuĉenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošaĉa 

 ako se traži prikljuĉenje graĊevine za koju nije izdan akt o dopuštenju gradnje 

 ako graĊevina za koju se traži prikljuĉak na sustav javne vodoopskrbe nije prikljuĉena na sustav javne 
odvodnje ili na atestom potvrĊenu nepropusnu sabirnu jamu. 
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Ĉlanak 9. 
Odluka o dozvoli prikljuĉenja mora sadržavati podatke o graĊevini koja se prikljuĉuje (mjesto i adresa 
prikljuĉenja, katastarska odnosno zemljišno-knjižna oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika/korisnika i njegove 
podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica prikljuĉka.  
 
Odlukom o dozvoli prikljuĉenja odreĊuju se uvjeti prikljuĉenja pojedine graĊevine, odnosno graĊevinskog ili 
poljoprivrednog zemljišta na sustav javne odvodnje, rok izvedbe, obveza plaćanja naknade za prikljuĉenje, iznos 
i cijena naknade za prikljuĉenje u skladu sa ovom Odlukom, te tehniĉko-tehnološki uvjeti izvoĊenja prikljuĉka i 
naĉin obavljanja nadzora nad izvedbom prikljuĉka. 
 
Odluka o odbijanju prikljuĉka mora sadržavati podatke o graĊevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog ĉlanka, 
razlog zbog kojeg se graĊevina ne može prikljuĉiti, te nalog podnositelju zahtjeva da otkloni uoĉene nepravilnosti 
i rok u kojem je to dužan uĉiniti. 
 
Primjerak Odluka iz stavka 1. ovog ĉlanka dostavlja se na znanje Općini Petrijevci, radi donošenja rješenja o 
obraĉunu i naplati naknade za prikljuĉenje. 
 

Ĉlanak 10. 
GraĊevine izgraĊene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se prikljuĉiti na komunalne vodne 
graĊevine, kao i graĊevine za koje je u tijeku postupak graĊevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu 
graĊenja ili uklanjanja graĊevine prema posebnom zakonu. 
 

Ĉlanak 11. 
Prikljuĉenje na vodoopskrbni sustav treba se izvesti na naĉin da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja 
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedinaĉni potrošaĉ ima 
ugraĊen poseban ureĊaj za mjerenje potrošnje. 
 

Ĉlanak 12. 
Ukoliko sustav javne odvodnje nije izgraĊen, graĊevina koja se prikljuĉuje na sustav javne vodoopskrbe, može 
se prikljuĉiti uz uvjet da ima atestom potvrĊenu nepropusnu sabirnu jamu. 
  

Ĉlanak 13. 
Radove prikljuĉenja izvodi isporuĉitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik 
ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se prikljuĉuje. 

 
Ĉlanak 14. 

Vlasnik graĊevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporuĉiteljom vodnih usluga zakljuĉiti ugovor 
o izgradnji prikljuĉka. 
 
Ugovor o izgradnji prikljuĉka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu prikljuĉka, cijenu i rok izgradnje 
prikljuĉka, troškovnik radova koji ĉini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji prikljuĉka u vlasništvo 
isporuĉitelja vodnih usluga. 
 

Ĉlanak 15. 
Vlasnik ili investitor graĊevine  će izvesti iskop i zatrpavanje koji su potrebni za prikljuĉenje graĊevine, uz uvjet 
da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene 
osobe isporuĉitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste, odnosno Hrvatskih 
cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu. 
 

 
 



ponedjeljak, 11. travnja 2011.                   SLUŽBENI GLASNIK                            broj 2 -   stranica                             

                                                                  OPĆINE PETRIJEVCI 
33 

Ĉlanak 16. 
GraĊevina se mora prikljuĉiti na komunalne vodne graĊevine u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o 
dozvoli prikljuĉenja iz ĉlanka 5. ove Odluke, uz uvjet da je pravodobno plaćena naknada za prikljuĉenje ili prvi 
obrok naknade za prikljuĉenje i da je za izvoĊenje graĊevinskih, montažnih i drugih radova potrebno do tri dana. 
 
Ako naknada za prikljuĉenje nije pravodobno plaćena i ako je za izvoĊenje radova na prikljuĉku u smislu stavka 
1. ovog ĉlanka potrebno više od tri dana, rok za prikljuĉenje iz stavka 1. ovog ĉlanka produljuje se za vrijeme 
zakašnjenja plaćanja naknade za prikljuĉenje, odnosno za vrijeme koje je objektivno potrebno za izvoĊenje 
odgovarajućih radova za prikljuĉak. 
 
 
IV. TEHNIĈKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUĈENJA 
                                                         

Ĉlanak 17. 
Tehniĉko-tehnološke uvjete prikljuĉenja na komunalne vodne graĊevine utvrĊuje isporuĉitelj vodnih usluga 
internim aktom kojim se utvrĊuju opći i tehniĉki uvjeti isporuke vodnih usluga. 
 

Ĉlanak 18. 
Isporuĉitelj vodne usluge može iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehniĉkim uvjetima isporuke vodnih 
usluga, ograniĉiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga. 
 
 
V. NAKNADA ZA PRIKLJUĈENJE 
 

Ĉlanak 19. 
Investitor ili vlasnik graĊevine ili druge nekretnine koja se prikljuĉuje na komunalne vodne graĊevine dužan je 
platiti naknadu za prikljuĉenje. 
 
Naknadu za prikljuĉenje može platiti i korisnik graĊevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik graĊevine 
pisanim ugovorom, ovjerenim kod javnog bilježnika. 
 

Ĉlanak 20. 
Naknada za prikljuĉenje na komunalne vodne graĊevine prihod je proraĉuna Općine Petrijevci.  
Prihodi od naknade za prikljuĉenje koriste se za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih 
graĊevina na podruĉju Općine Petrijevci. 

 
Ĉlanak 21. 

Naknada za prikljuĉenje obraĉunava se rješenjem o obraĉunu i naplati naknade za prikljuĉenje koje donosi 
Upravni odjel Općine Petrijevci nadležan za poslove komunalnog gospodarstva. 
                                                                           

Ĉlanak 22. 
Isporuĉitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za prikljuĉenje, prije sklapanja Ugovora o izgradnji 
prikljuĉka, uputiti u Općinu Petrijevci, radi plaćanja naknade za prikljuĉenje i ne smije zapoĉeti s radovima na 
prikljuĉenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za prikljuĉenje predoĉi dokaz o plaćenoj naknadi. 
 
Upravni odjel Općine Petrijevci nadležan za poslove komunalnog gospodarstva i isporuĉitelj vodnih usluga dužni 
su upozoriti budućeg korisnika da radovi na prikljuĉenju mogu zapoĉeti i da se prikljuĉenje može izvršiti tek 
nakon što naknada za prikljuĉenje bude isplaćena u cijelosti, odnosno kod obroĉnog plaćanja nakon otplaćenog 
cijelog iznosa naknade. 
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1. Visina naknade za prikljuĉenje na vodne građevine 
 

Ĉlanak 23. 
Iznos naknade za prikljuĉenje na sustav javne vodoopskrbe utvrĊuje se u sljedećim iznosima: 
 

PETRIJEVCI, SATNICA: 
1. za samostalne stambene graĊevine (obiteljske kuće) i višestambene graĊevine, po svakoj stambenoj 

jedinici unutar graĊevine tj. fiziĉke osobe za potrebe stanovanja). prosjeĉna bruto plaća u RH za prethodnu 
godinu  - 7.711,00 kn. 
 

2. za poslovne graĊevine tj. za fiziĉke i pravne osobe za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti u 
dvostrukom iznosu  prosjeĉne bruto plaća u RH za prethodnu godinu  - 15.422,00 kn 

 
 
Vlada Republike Hrvatske propisuje najviši iznos naknade za prikljuĉenje, na prijedlog Vijeća za vodne usluge 
koje se osniva sukladno Zakonu o vodama (još nije utvrĊen te se  do donošenja novog najvišeg iznosa naknade 
primjenjuju postojeći iznosi). 
 
 
2. Naĉin plaćanja naknade za prikljuĉenje na vodne građevine 
 

Ĉlanak 24. 
Obvezniku plaćanja naknade za prikljuĉenje može se odobriti obroĉno plaćanje do najviše 12 jednakih 
mjeseĉnih obroka, bez kamata, uz pisani dokaz o stalnim novĉanim primanjima (broj raĉuna kod poslovne 
banke, plaća ili mirovina). 
 
Prvi obrok dospijeva danom konaĉnosti rješenja o obvezi prikljuĉenja, odnosno danom donošenja rješenja o 
obraĉunu i naplati naknade za prikljuĉenje. 
 
Na dospjele, a neplaćene obroke obraĉunava se zatezna kamata. 
 
 
 
3. Oslobađanje od plaćanja naknade za prikljuĉenje na vodne građevine 
  
 

Ĉlanak 25. 
Općinsko vijeće Općine Petrijevci može u potpunosti osloboditi od obveze plaćanja naknade za prikljuĉenje 
vlasnike graĊevine ili investitore koji grade graĊevine od zajedniĉkog, odnosno općeg interesa za Općinu 
Petrijevci (vatrogasni i društveni domovi, crkve, groblja, športske dvorane, škole i sliĉno), graĊevine za potrebe 
javnih ustanova i trgovaĉkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Petrijevci, vlasnike graĊevina 
po socijalnom kriteriju na prijedlog općinskog naĉelnika, s tim da se za iznos predviĊenog  osloboĊenja terete 
sredstva općinskog proraĉuna, te da se na nekretnine tog vlasnika u zemljišnim knjigama upiše zabilježba ili 
teret prema važećim propisima u potraživanom iznosu. 
 

Ĉlanak 26. 
Od plaćanja naknade za prikljuĉenje na komunalne vodne graĊevine oslobaĊaju se osobe koje u smislu odredbi 
ĉlanka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ĉlanova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 
92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09 i 146/10) ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog 
kredita. 
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VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE                                        
       BUDUĆIH KORISNIKA 
 

Ĉlanak 27. 
Gradnja komunalnih vodnih graĊevina predviĊa se planom gradnje komunalnih vodnih graĊevina. 
 

Ĉlanak 28. 
U sluĉaju kada gradnja odreĊene komunalne vodne graĊevine nije predviĊena planom gradnje komunalnih 
vodnih graĊevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se prikljuĉili na te graĊevine mogu sudjelovati u 
financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u odreĊenom roku, pod uvjetima utvrĊenim ugovorom 
s Općinom Petrijevci. 
 
Sredstva iz stavka 1. ovoga ĉlanka uplaćuju se na raĉun Općine Petrijevci, a rok povrata sredstava ne može biti 
dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
 
 
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 29. 
Novĉanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako: 
1. ne prikljuĉi svoju graĊevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima odreĊenim  

ovom Odlukom 
2. samovoljno prikljuĉi svoju graĊevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje 
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporuĉitelja vodnih usluga 
4. onemogući isporuĉitelju vodnih usluga popravak prikljuĉka, oĉitanje i zamjenu vodomjera u cilju 

baždarenja, te pregled instalacije potrošaĉa u cilju utvrĊivanja njezine tehniĉke ispravnosti. 
 
Novĉanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 
uĉini prekršaj iz stavka 1. ovoj ĉlanka. 
 
Novĉanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fiziĉka osoba obrtnik i fiziĉka osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja uĉini prekršaj iz stavka 1.  
ovog ĉlanka. 
 
Novĉanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fiziĉka osoba koja uĉini prekršaj iz stavka 
1. ovog ĉlanka. 
 

Ĉlanak 30. 
Nadzor nad provoĊenjem ove Odluke i pokretanje postupaka za prekršaje iz ĉlanka 29. ove Odluke vrši Upravni 
odjel Općine Petrijevci nadležan za poslove komunalnog gospodarstva. 
 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 31. 
Postupci prikljuĉenja graĊevina na komunalne vodne graĊevine zapoĉeti prije stupanja na snagu ove Odluke, 
dovršit će se po odredbama ranije važeće Odluke. 
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Ĉlanak 32. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prikljuĉenju graĊevine na komunalnu infrastrukturu 
(Službeni glasnik Općine Petrijevci broj 3/2008.). 
 

Ĉlanak 33. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Petrijevci. 
 

Ĉlanak 34. 
Isporuĉitelj vodne usluge dužan je ovu Odluku objaviti na svojim internetskim stranicama i uĉiniti je dostupnom 
javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja. 
 
 

KLASA: 361-02/11-01/5  Predsjednik 

URBROJ: 2185/05-11-1  Općinskog vijeća 

Petrijevci, 31. ožujka 2011. god  Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r. 
 

 
 

24 

Na temelju ĉlanka 13. Odluke o priznanjima Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.1/01.) i 
ĉlanka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.), Općinsko vijeće  Općine Petrijevci na 
svojoj 15. sjednici dana 31.ožujka  2011. godine donijelo je  
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli priznanja Općine Petrijevci 

„POĈASNI GRAĐANIN OPĆINE PETRIJEVCI“ 
 
 

I 
 

TOMISLAVU  IVIĆU 
za  osobit doprinos općem napretku, položaju i ugledu 

Općine Petrijevci dodjeljuje se priznanje 
 

„POĈASNI GRAĐANIN OPĆINE PETRIJEVCI“ 
 

 
 

II 
 

Ova Odluka  bit će objavljena  u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
 
KLASA:061-01/11-01/1                                                                       Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-6                                                                    Općinskog vijeća:  
Petrijevci, 31. ožujka 2011.                                                          Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r. 
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25 

Na temelju ĉlanka 13. Odluke o priznanjima Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.1/01.) i 
ĉlanka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.), Općinsko vijeće  Općine Petrijevci na 
svojoj 15. sjednici dana 31.ožujka  2011. godine donijelo je  
 
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli priznanja Općine Petrijevci 

PLAKETA  „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“ 
 
 
 

I 
 

 VIŠNJI GUBICA  
 

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:061-01/11-01/1                                                                       Predsjednik 
URBROJ:2185/05-11-7                                                                    Općinskog vijeća:  
Petrijevci, 31. ožujka 2011.                                                          Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r. 
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S A D R Ž A J 
 
 
 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA    
                                                                                                                                                                     stranica                                       
    

15. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća „Horvat“ obrt za dimnjaĉarske usluge, Ladimirevci prema ugovoru o 
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Petrijevci za 
2010. godinu  24 

16. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o koncesiji za obavljanje 
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu  24 

17. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne 
djelatnosti održavanja groblja na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu    25 

18. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća Draiva - Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne 
djelatnosti ĉišćenja i održavanja javnih površina na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu   25 

19.  Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne 
djelatnosti održavanja javne rasvjete na podruĉju Općine Petrijevci za 2010. godinu  26 

20. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2010. godinu   26 

21. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2010. godinu  27 

22. 
Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2010. 
godinu  

29 

23. Odluka o prikljuĉenju na komunalne vodne graĊevine na podruĉju Općine Petrijevci   29 

24. Odluka o dodjeli priznanja Općine Petrijevci „POĈASNI GRAĐANIN OPĆINE PETRIJEVCI“  36 

25. Odluka o dodjeli priznanja Općine Petrijevci PLAKETA „GRB OPĆINE PETRIJEVCI“  37 

    

 Sadržaj  38 

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

___________________________________________________________________________________ 


