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Na temelju ĉlanka 17. i 22. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" br. 4/09. i 6/10.),
Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 16. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je:

Z A K LJ U Ĉ A K
o prihvaćanju Izviješća Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata vijećnika i o
zamjeniku vijećnika
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izviješće Mandatnog povjerenstva o prestanku obnašanja
dužnosti vijećnika Općinskog vijeća Općine Petrijevci gospodina Ive Ivankovića ĉiji mandat prestaje prije isteka
redovitoga ĉetverogodišnjeg mandata - smrću, temeljem ĉlanka 7. Zakona o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 44/05. –proĉišćeni tekst 109/07.).
II.
Hrvatski Demokratski Savez Slavonije i Baranje (HDSSB) je dana 20. svibnja 20011 godine, sukladno
ĉlanku 8. Zakona o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ br. 44/05. –proĉišćeni tekst 109/07.) za zamjenika izabranog vijećnika Ivu Ivankovića iz
Satnice HDSSB odreĊuje neizabranog kandidata s iste stranaĉke liste Samira Županĉić iz Satnice.
III.
Ovaj Zakljuĉak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:013-03/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-3
Petrijevci, 24. svibnja 2011.godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
32
Na temelju ĉlanka 17. Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99., 151/03., 87/09. i
88/10) i ĉlanka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/09. i 6/10.) Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na 16. sjednici dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o proglašenju „Tradicijske slavonske ţetve u Petrijevcima“
nematerijalnim kulturnim dobrom od lokalnog znaĉenja
Ĉlanak 1.
„Tradicijska slavonska žetva u Petrijevcima“ proglašava se zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom od
lokalnog znaĉenja u znak sjećanja na tradicijsku slavonsku žetvu (kosidbu na polju).
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Ĉlanak 2.
Zaštita se odnosi na stvarni prikaz žetve (kosidbe na polju) koja je ukljuĉena u redovni program folklorne
manifestacije „Petrijevaĉke žetvene sveĉanosti“. Polje za kosidbu žita smješteno je pored ljetne pozornice u
centru Petrijevaca na k.ĉ. br. 733/2, upisane u zk. ul. br. 4003, k.o. Petrijevci.
Ĉlanak 3.
Katastarski plan s ucrtanim meĊama polja za kosidbu žita prilaže se ovoj Odluci i njen je sastavni dio.
Ĉlanak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i ista se ima objaviti u „Službenom glasniku
Općine Petrijevci“.
KLASA:944-02/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-3
Petrijevci, 24. svibanj 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
33
Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09.i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 16. sjednici, dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za povećanje cijene odvoza komunalnog otpada
za podruĉje Općine Petrijevci
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci daje svoju suglasnost na povećanje cijene odvoza komunalnog otpada za
podruĉje Općine Petrijevci tvrtki Draiva d.o.o. Gornji Stupnik za 25%, primjenjivo od 01. lipnja 2011. godine.
II.
Razlozi za povećanje cijene odvoza komunalnog otpada su porast cijene deponiranja otpada na odlagalištu
otpada za 140% i porasta cijene goriva za 10%.
III.
Suglasnost na ovjereni cjenik odvoza komunalnog otpada prilaže se ovoj Odluci i njen je sastavni dio.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“, a
primjenjuje se od 01. lipnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
KLASA:307-03/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-4
Petrijevci, 24. 05. 2011.godine

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

34
Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09.i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 16. sjednici dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju prihoda i rashoda
Proraĉuna Općine Petrijevci za razdoblje I-III mjesec 2011. godine

I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda
Proraĉuna Općine Petrijevci za razdoblje I-III mjesec 2011. godine.
II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:400-08/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-1
Petrijevci, 24. 05. 2011.godine

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

35
Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 16 sjednici dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Program rada Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2011. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci odobrava Program rada Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2011. godinu.

srijeda, 25. svibnja 2011.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 4 - stranica

58

II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:023-01/11-01/3
URBROJ:2185/05-11-2
Petrijevci, 24.05. 2011.godine

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

36
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 ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci
(Službeni glasnik Općine Petrijevci broj 4/09, 6/10) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 16. sjednici održanoj
24. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O PRIKLJUĈENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
NA PODRUĈJU OPĆINE PETRIJEVCI

Ĉlanak 1.
Ĉlanak 32. mijenja se i glasi
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prikljuĉenju graĊevine na komunalnu infrastrukturu
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 3/2008) i Odluka o vodoopskrbi („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 7/2001).
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 361-02/11-01/5

Predsjednik

URBROJ: 2185/05-11-2

Općinskog vijeća:

Petrijevci, 24. svibnja 2011. god

Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na svojoj 16. sjednici, održanoj 24. svibnja 2011. godine, temeljem
ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) i ĉlanka 6. Odluke o
poticajima u razvoju poljoprivrede na podruĉju Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 5/08),
donijelo je

Program subvencije kapitalnih ulaganja
u projekte poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini
na podruĉju Općine Petrijevci

Ĉlanak 1.
U skladu s Programom trošenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na podruĉju Općine Petrijevci u 2011. godini („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 8/10.) i
Proraĉunom Općine Petrijevci za 2011. godinu („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 8/10.) u razdoblju tijekom
2011. godine odreĊuje se sufinanciranje osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta poljoprivrednim
proizvoĊaĉima, sufinanciranje nabave trajnih nasada i sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja.
I. Subvencije osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoĊaĉima
Ĉlanak 2.
Subvencija se odobrava za izvršena osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta na poljoprivrednim
kulturama poljoprivrednim proizvoĊaĉima. Za subvenciju osiguranja usjeva i voćnih nasada Proraĉunom Općine
Petrijevci za 2011. godinu predviĊen je iznos od 25.000,00 kn.
Ĉlanak 3.
Subvencija se može ostvariti uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na podruĉju Općine Petrijevci.
- da je polica osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta zakljuĉena u razdoblju od 01. sijeĉnja
do 31. listopada tekuće godine.
Ĉlanak 4.
Subvencija iznosi najviše do 25% troška plaćene premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici
osiguranja, utvrĊene na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu korisnika. Udio subvencije iznosi do 25% od
ukupne premije osiguranja.
Najmanji iznos subvencije je 100,00 kn, a najviši iznos 5.000,00 kn za pojedinog korisnika. Ukoliko je podnositelj
zahtjeva zadruga, korisnik je svaki ĉlan zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.
Ĉlanak 5
Postotak za izraĉun subvencije u osiguranju odreĊuje se na naĉin da se iznos osiguran u Proraĉunu Općine
Petrijevci za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno odobrenih zahtjeva.
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Ĉlanak 6.
Korisnik subvencije podnosi zahtjev za subvenciju na propisanom obrascu te uz zahtjev za subvenciju prilaže:
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- dokaz o zakljuĉenoj polici osiguranja,
- potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisana od osobe ovlaštene za
zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio uplatu police,
- dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa, prodaje, ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta,
- dokaz da nije dužan Općini Petrijevci po bilo kojoj osnovi,
- preslika žiro-raĉuna korisnika.
II. Sufinanciranje nabave voćnih nasada
Ĉlanak 7.
Radi poticanja podizanja novih nasada voćnjaka subvencionira se nabavka voćnih sadnica.
Subvencija se odobrava za sadnice: jabuke, kruške, šljive, breskve, marelice, višnje, trešnje, lijeske, oraha,
kupine, maline i jagode i to u visini do 25 % od odreĊene cijene za pojedinu vrstu voćnih sadnica.
Za subvenciju nabave voćnih sadnica Proraĉunom Općine Petrijevci za 2011. godinu predviĊen je iznos od
18.000,00 kn.
Ĉlanak 8.
Subvencija se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na podruĉju Općine Petrijevci,
- da podižu nove nasade voćnjaka u površini od najmanje 0,5 ha,
- da je za podizanje nasada korišten sadni materijal s propisanom deklaracijom i
- da je sadnja obavljena u razdoblju od 1. studenoga prethodne godine do 31. listopada tekuće godine do
kada se podnosi zahtjev,
Ĉlanak 9.
Subvencija za podizanje novih nasada voćnjaka utvrĊuje se u visini do 25 % od odreĊene cijene za pojedinu
vrstu voćnih sadnica.
Subvencija iz prethodnog stavka se utvrĊuje izraĉunom na osnovi sljedećih vrijednosti: 1 sadnica jabuka 15,00
kn; 1 sadnica kruške 18,00 kn; 1 sadnica šljive 17,00 kn; 1 sadnica breskve 18,00 kn; 1 sadnica marelice 18,00
kn; 1 sadnica višnje 18,00 kn; 1 sadnica trešnje 18,00 kn; 1 sadnica lijeske 12,00 kn; 1 sadnica oraha - cijepljeni
80,00 kn; 1 sadnica oraha - sjemenjak 18,00 kn; 1 sadnica kupine 10,00 kn, 1 sadnica maline 10,00 kn; 1
sadnica jagode 2,00 kn.
Najviši iznos subvencije po jednom korisniku iznosi:
- za zasaĊene površine od 0,50 ha do 5,00 ha - 4.000,00 kn
- za zasaĊene površine od 5,01 ha do 10,00 ha - 5.000,00 kn
- za zasaĊene površine od 10,01 ha do 20,00 ha - 7.000,00 kn
- za zasaĊene površine veće od 20,00 ha - 10.000,00 kn.
Ĉlanak 10.
Korisnik subvencije podnosi zahtjev za subvenciju na propisanom obrascu, te uz zahtjev za subvenciju prilaže:
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- posjedovni list iz katarske evidencije, za zemljište na kojem će se obaviti sadnja koja glasi na
podnositelja zahtjeva,
- presliku žiro-raĉuna korisnika,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu o izvršenoj sadnji,
- deklaraciju sadnog materijala,
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presliku raĉuna o kupovini sadnog materijala (raĉun iz kojeg je vidljivo ime ili naziv kupca) i presliku
otpremnice sadnog materijala,
dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa, kupnje ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta,
dokaz da nije dužan Općini Petrijevci po bilo kojoj osnovi.

III. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja
Ĉlanak 11.
Subvencija se odobrava za izvršena umjetna osjemenjivanja. Za subvenciju umjetnog osjemenjivanja
Proraĉunom Općine Petrijevci za 2011. godinu predviĊen je iznos od 7.000,00 kn.
Ĉlanak 12.
Subvencija se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na podruĉju Općine Petrijevci,
- da je umjetno osjemenjivanje obavljeno u razdoblju od 1. studenoga prethodne godine do 31. listopada
tekuće godine do kada se podnosi zahtjev,
Ĉlanak 13.
Udio subvencije iznosi do 100% od raĉuna veterinarske usluge.
Najmanji iznos subvencije je 100,00 kn, a najviši iznos 5.000,00 kn za pojedinog korisnika.
Ĉlanak 14.
Postotak za izraĉun subvencije u umjetnom osjemenjivanju odreĊuje se na naĉin da se iznos osiguran u
Proraĉunu Općine Petrijevci za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno odobrenih zahtjeva.
Ĉlanak 15.
Korisnik subvencije podnosi zahtjev za subvenciju na propisanom obrascu te uz zahtjev za subvenciju prilaže:
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- dokaz o plaćenom raĉunu za izvršenu veterinarsku uslugu,
- preslika raĉuna ustanove koja je izvršila veterinarsku uslugu umjetnog osjemenjivanja,
- dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa, prodaje, ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta,
- dokaz da nije dužan Općini Petrijevci po bilo kojoj osnovi,
- preslika žiro-raĉuna korisnika.
Ĉlanak 16.
Ovaj Program ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:320-02/11-01/10
URBROJ:2185/05-11-1
Petrijevci, 24.svibnja 2011. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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38
Na temelju ĉlanka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i ĉlanka 17.
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09, 6/10), Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
O PROCJENI UGROŢENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA
I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU PETRIJEVCI
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci donosi Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Petrijevci.
II.
Sukladno Zakonu, Općina je dužna izraditi procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Petrijevci, na temelju koje se razraĊuju Planovi zaštite i
spašavanja.
III.
Procjena je izraĊena sukladno Zakonu i Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 38/08)
IV.
Na Procjenu je dobivena Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Podruĉni Ured Osijek, KLASA:
810-03/09-01/03, URBROJ: 543-09-01-11-8, od 18.travnja 2011.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI

KLASA: 214-01/11-01/2
URBROJ: 2185/05-11-7
U Petrijevcima, 24. svibnja 2011. god.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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39
Na temelju ĉlanka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), ĉlanaka
15. i 16. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ 38/08) i ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09, 6/10),
Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
O PLANU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE PETRIJEVCI
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci donosi Plan zaštite i spašavanja Općine Petrijevci.
II.
Sukladno Zakonu Općinski naĉelnik organizira zaštitu i spašavanje na podruĉju Općine Petrijevci, vodi brigu o
uspješnom provoĊenju i poduzima mjere za unapreĊenje zaštite i spašavanja.
III.
Sukladno Zakonu, Općina je dužna izraditi na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Petrijevci, Plan zaštite i spašavanja.
IV.
Plan zaštite i spašavanja je izraĊen sukladno Zakonu i Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 38/08).
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI

KLASA: 214-01/11-01/1
URBROJ: 2185/05-11-10
U Petrijevcima, 24. svibnja 2011. god.

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

srijeda, 25. svibnja 2011.
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40
Na temelju ĉlanka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), ĉlanaka
33. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“
38/08) i ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09, 6/10), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
O PLANU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PETRIJEVCI
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci donosi Plan civilne zaštite Općine Petrijevci.
II.
Sukladno Zakonu, Općina je dužna izraditi Plan civilne zaštite Općine Petrijevci koji se sastoji od ustroja civilne
zaštite, popune obveznicima i materijalno-tehniĉkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži mjere sklanjanja,
evakuacije i zbrinjavanja prvenstveno stanovništva na podruĉju Općine.
IV.
Plan civilne zaštite je izraĊen sukladno Zakonu i Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 38/08).
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI

KLASA: 810-01/11-01/1
URBROJ: 2185/05-11-4
U Petrijevcima, 24. svibnja 2011. god.

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

srijeda, 25. svibnja 2011.
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SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
stranica
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata vijećnika
i o zamjeniku vijećnika
Odluka o proglašenju „Tradicijske slavonske žetve u Petrijevcima“ nematerijalnim
kulturnim dobrom od lokalnog znaĉenja
Odluka o davanju suglasnosti za povećanje cijene odvoza komunalnog otpada za
podruĉje Općine Petrijevci
Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju prihoda i rashoda Proraĉuna Općine Petrijevci
za razdoblje I-III mjesec 2011. godine
Zakljuĉak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2011. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikljuĉenju na komunalne vodne graĊevine na
podruĉju Općine Petrijevci
Program subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje u
2011. godini na podruĉju Općine Petrijevci
Odluka o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Petrijevci
Odluka o Planu zaštite i spašavanja Općine Petrijevci
Odluka o Planu civilne zaštite Općine Petrijevci

Sadržaj

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
_________________________________________________________________________________________
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