petak, 30. rujna 2011.
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Na temelju članka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na 18. sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada
u šk.god. 2010/2011. Osnovne škole Petrijevci
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća informaciju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada u
šk.god. 2010/2011. Osnovne škole Petrijevci.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:602-02/11-01/5
URBROJ:2185/05-11-2
Petrijevci, 29. rujna 2011.godine

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

48
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. i 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 18. sjednici dana 29. rujna 2011. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju prihoda i rashoda
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje I-VI mjesec 2011. godine
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje I-VI mjesec 2011. godine.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:400-08/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-4
Petrijevci, 29. 09. 2011.godine

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

petak, 30. rujna 2011.
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Na temelju članka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/09. i 6/10.) Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na 18. sjednici dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci
za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2011. godine

I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01. 01. –
30. 06. 2011. godine.

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

KLASA:021-05/11-01/5
URBROJ:2185/05-11-4
Petrijevci, 29. rujna 2011.godine

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

50
Na temelju članka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09. 6/10.), Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na 18. sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o održanim Petrijevačkim žetvenim
svečanostima 2011. godine
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o održanim Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2011.
godine.
II
Ovaj zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:610-01/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-2
Petrijevci, 29. rujna 2011.

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

petak, 30. rujna 2011.
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Na temelju članka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/09. i 6/10.) Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na 18. sjednici dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana rada Savjeta mladih za 2012. godinu

I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Plan rada Savjeta mladih za 2012. godinu.

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

KLASA:021-05/11-01/5
URBROJ:2185/05-11-6
Petrijevci, 29. rujna 2011.godine

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

52
Na temelju članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,
38/09, 79/09,153/09, 49/11) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09,
6/10) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA OD LOKALNOG ZNAČENJA
Članak 1.
Ova Odluka sadrži odredbe:
I
Opće odredbe
II
Odreñenje komunalnih djelatnosti koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije
III
Odreñenje komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem pisanog ugovora,
IV
Obavljanje komunalne djelatnosti od strane komunalnog poduzeća
V
Prijelazne i završne odredbe

I OPĆE ODREDBE
Članak 2.
Ovom Odlukom definiraju se komunalne djelatnosti, uvjeti i način njihovog obavljanja te druga pitanja od
lokalnog značenja za obavljanje komunalnih djelatnosti i poslova na području Općine Petrijevci.

petak, 30. rujna 2011.
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Članak 3.
Na području Općine Petrijevci se, u smislu članka 3., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljaju
slijedeće komunalne djelatnosti:
- Opskrba pitkom vodom,
- Održavanje javnih površina,
- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- Odvodnja atmosferskih voda,
- Održavanje nerazvrstanih cesta (tekuće, redovito i pojačano održavanje, održavanje prometne signalizacije),
- Javna rasvjeta (održavanje javne rasvjete, nabava i postavljanje dekorativne rasvjete),
- Održavanje groblja.
- Skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- Obavljanje prijevoza pokojnika,
- Obavljanje dimnjačarskih poslova,
Članak 4.
Ovom Odlukom odreñuje se način obavljanja komunalne djelatnosti od lokalnog značenja, a koje će se obavljati
na slijedeće načine:
- dodjeljivanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi te načinu, uvjetima, mjerilima i postupku dodjele koncesije
sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi,
- na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi te
uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog nadmetanja za povjeravanje tih djelatnosti
temeljem pisanog ugovora,
- putem komunalnog poduzeća „Dvorac“ d.o.o. kojeg je suvlasnik Općina Petrijevci

II

ODREðENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI DODJELJIVANJEM
KONCESIJE

Članak 5.
Komunalne djelatnosti koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije temeljem Odluke o komunalnim
djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 2/10) jesu:
- Skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- Obavljanje prijevoza pokojnika,
- Obavljanje dimnjačarskih poslova,
Komunalna djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada obuhvaća komunalne poslove redovitog
skupljanja i odvoza komunalnog otpada na ureñena odlagališta utvrñena posebnim propisima. Komunalni otpad
je otpad iz kućanstava te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan
otpadu iz kućanstava. Komunalnim otpadom smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvima i u
poslovnim prostorijama.
Komunalna djelatnost obavljanja prijevoza pokojnika razumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe do mjesta
ukopa.
Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih
objekata i ureñaja za loženje.
Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1.ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje
i korištenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih komunalnih djelatnosti.

petak, 30. rujna 2011.
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ODREðENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI TEMELJEM PISANOG
UGOVORA

Članak 6.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 7/09) jesu:
- Održavanje javnih površina,
- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- Odvodnja atmosferskih voda,
- Održavanje nerazvrstanih cesta (tekuće, redovito i pojačano održavanje, održavanje prometne signalizacije),
- Javna rasvjeta (održavanje javne rasvjete, nabava i postavljanje dekorativne rasvjete),
- Održavanje groblja.
Komunalna djelatnost održavanja javnih površina obuhvaća komunalne poslove održavanja javnih zelenih
površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova,
parkova, dječjih igrališta te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao
javne ceste prema posebnom zakonu, a naročito održavanje prometnica, okomite ili vertikalne signalizacije,
svjetleće signalizacije, održavanje natpisnih oznaka ulica i trgova, radove na hortikulturnom ureñenju parkova i
ulica, održavanje nasada, zelenila, košnju trave, popravak i zamjena košarica za otpad, održavanje javnih klupa i
stručni nadzor nad tim radovima.
Komunalna djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća
komunalne poslove održavanja javnih, zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova,
parkova, pješačkih staza, pješačkih zona, dječjih igrališta te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad
se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a naročito sakupljanje biološkog otpada sa
zelenih površina, uklanjanje otpada koji stvaraju prolaznici, održavanje i pražnjenje košarica za otpad, intenzivno
čišćenje u slučaju akcidenta i stručni nadzor nad tim radovima.
Komunalna djelatnost odvodnje atmosferskih voda obuhvaća komunalne poslove čišćenja i popravaka slivnika
za atmosferske vode, odvodnih kanala i drugih ureñaja za odvodnju atmosferskih voda i stručni nadzor nad tim
radovima.
Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje površina koje se koriste za promet
po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih
propisa i gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, a odnose se prvenstveno na tekuće,
redovito i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, sanacija i popravak asfaltnog sloja, ureñenje bankina,
održavanje okomite prometne signalizacije (zamjena dotrajalih, oštećenih prometnih znakova, izvoñenje radova
na promjeni ili dopuni prometnog režima, zamjena prometnih znakova te radovi na postavi i održavanju
putokazne signalizacije, turističke signalizacije, održavanje opreme za dodatnu regulaciju prometa (zaštitni
stupčići, zaštitne ograde i slično), sječa grmlja.
Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća poslove upravljanja, održavanja objekata i ureñaja javne rasvjete
za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće
održavanje objekata i ureñaja javne rasvjete, zamjenu (dobavu i montažu) dotrajalih stupova, rasvjetnih
armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske dekoracije i drugo te stručni nadzor radova i utroška
električne energije.

petak, 30. rujna 2011.
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Komunalna djelatnost održavanja groblja obuhvaća komunalne poslove održavanja prostora i zgrada za
obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, a naročito ureñenje groblja, popravci, ličenja ograda, unutarnjih zidova,
fasada, održavanje trajnih nasada, košnja trave, ureñenje rubnika, ureñenje staza, košarica za smeće,
sakupljanje otpada, utovar i odvoz na deponiju, čišćenje snijega i stručni nadzor nad radovima.

IV

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD STRANE KOMUNALNOG PODUZEĆA

Članak 7.
Komunalno poduzeće „Dvorac“ d.o.o. obavlja komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom.
Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.
Članak 8.
Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom su pored odredbi važećeg Zakona i na
njemu zasnovanih propisa i:
- Sporazumom o zajedničkom organiziranju i obavljanju komunalnih djelatnosti u okviru KJP „Dvorac“ iz
1995.godine,
- Odluka o promjeni vlasničke strukture „Dvorac“ d.o.o. („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.1/03)
- Odlukom o priključenju grañevine na komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
br.2/011 i 4/11)
- Internim aktima samog komunalnog poduzeća

Članak 9.
Poslove opskrbe pitkom vodom „Dvorac“ d.o.o. je dužan organizirati na način i pod uvjetima utvrñenim Zakonom
i drugim važećim propisima, a sve u cilju osiguranja pravodobnog, kvalitetnog i stručnog obavljanja poslova.
Uvjete i način obavljanja posla „Dvorac“ d.o.o. može urediti i vlastitim aktima koje prije početka njihove primjene
mora dostaviti na suglasnost Općinskom načelniku i/ili Općinskom vijeću.

V

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

KLASA: 363-02/11-01/11
URBROJ: 2185/05-10-1
U Petrijevcima, 29. rujna 2011.god.

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

petak, 30. rujna 2011.
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Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama („Narodne novine“
90/11) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09, 6/10), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

OD L U K U
O VRIJEDNOSTI JEDINIČNIH IZNOSA ZA POLOŽAJNE ZONE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Općine Petrijevci.
Ovom Odlukom utvrñuje se područje zona na području Općine Petrijevci, sukladno članku 5. i 6. Odluke o
komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 7/10) i najmanja i najveća vrijednost u kunama
jediničnog iznosa NP u svrhu obračuna naknade za zadržavanja nezakonito izgrañenih zgrada u prostoru na
temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrañenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj
101/11 – u daljnjem tekstu: Uredba).
Članak 2.
Područje zona ovisi o pogodnosti položaja odreñenog područja i stupnju opremljenosti objektima i ureñajima
komunalne infrastrukture sukladno Odluci o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Općine Petrijevci” 7/10).
Na području Općine Petrijevci utvrñene su slijedeće položajne zone:
I ZONA naselje Petrijevci, ulica Republike od.k.br.42 do 70, od k.br.114 do 134 i k.br. 55 do 99,
II ZONA naselje Petrijevci, preostali dio,
III ZONA naselje Satnica i područje izvan grañevinskog područja naselja.
Članak 3.
Najmanja i najveća vrijednost u kunama jediničnog iznosa (NP) odreñuje se za smještaj nezakonito izgrañene
zgrade u odnosu na 3 položajne zone na područja Općine Petrijevci i to:
NP za I. zonu - 20,00 kuna,
NP za II. zonu – 10,00 kuna,
NP za III. zonu – 3,00 kune.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI

KLASA: 361-02/11-01/24
URBROJ: 2185/05-11-1
U Petrijevcima, 29. rujna 2011. god.

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

petak, 30. rujna 2011.
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Na temelju članka 21. i 30 Zakona o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama („Narodne novine“ 90/11) i
članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09, 6/10), Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA U POSTUPKU OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAðENIH
ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci donosi Program utroška sredstava u postupku ozakonjenja nezakonito
izgrañenih zgrada na području Općine Petrijevci.
II.
Sredstva naknade u postupku ozakonjenja nezakonito izgrañenih zgrada uplaćuje se sukladno Zakonu.
III.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa, (iz proračuna Općine Petrijevci) koriste se namjenski za poboljšanje
infrastrukturno nedovoljno opremljenih i neopremljenih dijelova područja Općine.
IV.
Program se provodi do 31.12.2012. godine, kao i zakonska mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrañenih
zgrada.
U slučaju produljenja roka podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju produžuje se i ovaj
Program.
V.
Ovaj Program bit će objavljen u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI

KLASA: 361-02/11-01/24
URBROJ: 2185/05-11-2
U Petrijevcima, 29. rujna 2011. god.

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

petak, 30. rujna 2011.
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Na temelju članka 15. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92 /10) te na temelju članka 17. Statuta
Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09, 6/10) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj
18. sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
O PLANU, PROGRAMU I NAČINU UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA
S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 1.
Ovom odlukom se odreñuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od
požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji
upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.
Članak 2.
Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o dogañajima
koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti
kad se dogodi požar.
Planom upoznavanja stanovništva treba takoñer odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od
požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativnopromotivnog i obrazovnog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne
organizacije i udruge grañana koje se bave odreñenim oblicima zaštite i spašavanja.
Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi nastavni
program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Općine Petrijevci prije svega obavještava putem plakata i
službenih glasila, te web stranice Općine Petrijevci o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara,
kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.
Planom upoznavanja takoñer treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku
održavati seminare, radionice i sl. u vezi zaštite od požara.
Članak 3.
Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom
programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara, te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna
nastava).
Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem
Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od
požara u vidu odreñivanja točno odreñenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.
Programom zaštite od požara se odreñuje koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu
putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata, te službenih glasila i putem Hrvatskog radia
Valpovštine.
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Program upoznavanja stanovništva s zaštitom od požara mora biti u skladu s Pravilnikom o programu i načinu
osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi
i imovine ugroženih požarom i njegovog priloga Programa osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih
mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine 61/94)
ili s drugim važećim propisom koji regulira tu tematiku u vrijeme kad se Program donosi.
Članak 4.
Plan upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara će općinsko vijeće donijeti u roku od 3 mjeseca od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 5.
Program upoznavanja zaštite od požara stanovništva donijet će se u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na
snagu Plana upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da pribavi potrebne podatke i poduzme druge administrativne radnje u
svrhu donošenja ovog programa.
Članak 6.
Stanovništvo Općine Petrijevci će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom sirenom koju
će u slučaju požara pustiti u pogon DVD Petrijevci, na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava
opasnost od požara, za cijelo područje Općine, u slučaju većeg požara.
U slučaju lokalnog požara stanovništvo Općine Petrijevci koje se nalazi u blizini lokaliteta požara obavijestit će
se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same
zaštititi ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih
dobara, te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara.
Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem Hrvatskog radia Valpovštine
i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Petrijevci.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
Klasa: 214-02/11-01/1
Ur.broj: 2115/05-11-1
Petrijevci, 29. rujna 2011.
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56
Na temelju članka 29., stavak 1. točka 5., Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 29 Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 4/09, 6/10), Općinski načelnik
Općine Petrijevci, dana 01. kolovoza 2011. godine donio je

ODLUKU
O ODREðIVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNIH OSOBA OD
INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 1.
Ovom Odlukom odreñuju se operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Petrijevci.
Članak 2.
Operativne snage zaštite i spašavanja Općine Petrijevci su:
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Petrijevci,
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Petrijevci,
kao i službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, a to su:
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci,
4. Ordinacija opće medicine,
5. Stomatološka ordinacija,
6. Ljekarna Tripolski,
7. Osnovno društvo Crveni križ Petrijevci
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Petrijevci su:
a) Službe i pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje:
1. „Dvorac“ d.o.o. Valpovo,
2. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP „Elektroslavonija“ Osijek, Pogon Valpovo,
3. HEP Plin d.o.o.,
4. Uprava šuma HŠ d.o.o. Osijek, Šumarija Valpovo
5. Hrvatske vode Zagreb, VGO „Drava-Dunav“ Osijek,
6. Cesting d.o.o. Osijek – nadcestarija Valpovo
7. Ina Osijek-Petrol d.d. Osijek – benzinska postaja,
8. „Sanitacija“ d.o.o.,
9. „Draiva-plus“ d.o.o. Petrijevci,
10. Panturist d.d. Osijek,
11. Bager Iskop d.o.o. Višnjevac,
12. „Temelji“ Petrijevci,
13. MEG d.o.o. Petrijevci,
14. TRON d.o.o. Petrijevci,
15. AEPG d.o.o. Petrijevci,
16. AutoŠkoro d.o.o. Petrijevci
17. Zagi autoprijevoznik Donji Miholjac (Petrijevci),
18. Konzum d.o.o. – trgovina Petrijevci,
19. Biljemerkant d.o.o. – trgovina Petrijevci i Satnica.
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b) Udruge grañana značajne za zaštitu i spašavanje:
1. LD „Jastreb“ Petrijevci,
2. UŠR „Karašica“ Petrijevci,
3. UŠR „Smuñ“ Satnica,
4. RK „Petrijevci“ Petrijevci,
5. ŽRK „Petrijevci“ Petrijevci
6. NK „Omladinac“ Petrijevci,
7. NK „Satnica“ Satnica,
8. Hrvatska žena Petrijevci
Članak 4.
Dužnost operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 2, ove Odluke i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Petrijevci iz članka 3. ove Odluke su:
- ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih
zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobarai okoliša za područje Općine
Petrijevci,
- u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja
mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća,
- planirati i prilagoditi obavljanje redovite djelatnosti u okolnostima kada je proglašena katastrofa ili velika
nesreća,
- druge dužnosti sukladno važećim propisima.
Članak 5.
Operativnim snagama i pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Petrijevci rukovodi i
koordinira općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Petrijevci.
U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik Općine izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i
spašavanja Općine Petrijevci.
Članak 6.
Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, dobivanjem odreñene zadaće, stječu status sudionika u provedbi
utvrñenih mjera zaštite i spašavanja za područje Općine Petrijevci.
Za razradu dobivenih zadaća i usklañivanje s operativnim snagama zaštite i spašavanja iz članka 2. ove Odluke,
istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja Općine Petrijevci.
Članak 7.
Prava i obveze koje proizlaze iz članka 6., stavak 1. ove Odluke, uredit će se sukladno važećim propisima.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 810-01/11-01/2
URBROJ: 2185/05-11-2
Petrijevci, 01. kolovoza 2011. godine
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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Odgovorni urednik: Milka Furlan
Uredništvo i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, Petrijevci, Republike 114
Cijena jednog primjerka iznosi 2% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH u prethodna tri mjeseca
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