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57
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09 i 6/10) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 19. sjednici dana 28. studenog 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća DVD-a Petrijevci
o provedenim mjerama protupožarne zaštite u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni
na području Općine Petrijevci u 2011. godini
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće DVD-a Petrijevci o provedenim mjerama protupožarne
zaštite u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni na području Općine Petrijevci u 2011. godini.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:214-01/11-01/4
URBROJ:2185/05-11-2
Petrijevci, 28.11. 2011.godine

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

58
Na temelju članka 17.Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.4/09 i 6/10) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 19. sjednici dana 28. studenog 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u
proračun i financijske izvještaje Općine Petrijevci za 2010. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek o
obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Petrijevci za 2010. godinu.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:041-01/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-2
Petrijevci, 28. studeni 2011.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
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59
Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09 i 6/10) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 19. sjednici dana 28. studenog 2011. godine donijelo je

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

KLASA:400-08/11-01/1
URBROJ:2185/05-11-6
Petrijevci, 28.11. 2011.godine

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

60
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na 19. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2011. godine, na
temelju članka 10. stavak 2. Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na području Općine Petrijevci
("Službeni glasnik Općine Petrijevci" br.5/08) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine
Petrijevci" br. 4/09 i 6/10) donijelo je

ODLUKU
o odobravanju subvencija za osiguranje usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta
poljoprivrednim proizvoñačima, o odobravanju subvencija za nabavu voćnih sadnica i
odobravanju subvencija umjetnog osjemenjivanja na području Općine Petrijevci

I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci, na temelju podnesenih zahtjeva na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje osiguranja usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima, subvencije za nabavu voćnih
sadnica i subvencije umjetnog osjemenjivanja na području općine Petrijevci u 2011.godini, usvaja sljedeće
zahtjeve za dodjelu subvencije:
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I. Subvencija osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima
ZAHTJEV br. 1.
OPG Ivan Zečević, Petrijevci, S. Radića 86.
Predmet
osiguranja
Suncokret
Pšenica

Površina osiguranog
poljoprivrednog zemljišta
150,5600 ha

Osigurani rizici

Požar, tuča, udar
groma

Iznos premije
osiguranja

Odobreni iznos
subvencije

31.588,46 kn

5.000,00 kn

Iznos subvencije od 5.000,00 kn ima se isplatiti podnositelju zahtjeva na žiro račun otvoren kod Slatinske banke
d.d. Slatina broj 2412009-1138002520.

ZAHTJEV br.2.
OPG Zlatica Škoro, Petrijevci, Ribara 22.
Predmet
osiguranja
Jabuka

Površina osiguranog
poljoprivrednog zemljišta
1,00 ha

Osigurani rizici
Požar, tuča, udar
groma

Iznos premije
osiguranja

Odobreni iznos
subvencije

22.850,95 kn

5.000,00 kn

Iznos subvencije od 5.000,00 kn ima se isplatiti podnositelju zahtjeva na žiro račun otvoren kod Privredne banke
d.d. Zagreb broj 2340009-3103126013.

ZAHTJEV br. 3.
OPG Ivica Žlender, Petrijevci, D. Pejačević 22.
Predmet
osiguranja
Pšenica

Površina osiguranog
poljoprivrednog zemljišta
56,7300 ha

Osigurani rizici
Požar, tuča, udar
groma

Iznos premije
osiguranja

Odobreni iznos
subvencije

10.811,32 kn

2.702,83 kn

Iznos subvencije od 2.702,83 kn ima se isplatiti podnositelju zahtjeva na žiro račun otvoren kod Privredne banke
d.d. Zagreb broj 2340009-1160160953.

ZAHTJEV br.4.
OPG Miroslav Bulut, Petrijevci, Republike 129.
Predmet
osiguranja
Pšenica

Površina osiguranog
poljoprivrednog zemljišta
21,9500 ha

Osigurani rizici
Požar, tuča, udar
groma

Iznos premije
osiguranja

Odobreni iznos
subvencije

4.622,68 kn

1.155,67 kn

Iznos subvencije od 1.155,67 kn ima se isplatiti podnositelju zahtjeva na žiro račun otvoren kod Privredne banke
d.d. Zagreb broj 2340009-1160160945.
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II
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci za izvršenje ove Odluke u ukupnom iznosu 13.858,50
kuna.
III
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:320-02/11-01/10
URBROJ:2185/05-11-11
Petrijevci, 28. studenog 2011.godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
61
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 19. sjednici održanoj 28. studenog 2011. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAðEVINE
NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 1.
Članak 23. mijenja se i glasi
Iznos naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe utvrñuje se u slijedećim iznosima:
PETRIJEVCI, SATNICA:
1. 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
– stambenu zgradu do 200 m2 bruto grañevinske površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,
- stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 bruto grañevinske površine.
2. 45 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
– stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 bruto grañevinske površine, bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine,
– stan kao posebni dio nekretnine, površine veće 200 m2 bruto grañevinske površine.
3. jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
– stambenu zgradu površine preko 400 m2 bruto grañevinske površine, bez stanova kao posebnih dijelova
nekretnine,
– poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove
nekretnine, osim proizvodnih grañevina, površine do 500 m2 bruto grañevinske površine.
4. dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
– poslovne zgradu bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove
nekretnine, osim proizvodnih grañevina površine preko 500 m2 bruto grañevinske površine.
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5. 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
- škole i druga učilišta,
- ustanove za predškolski odgoj,
- dom zdravlja,
- religijske objekte,
- druge socijalne ustanove i
- ostale grañevine društvene namjene.
6. 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
- objekti koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.),
- poljoprivredno zemljište neovisno o površini.
7. jedna prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
- zgradu/grañevinu športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.)
8. 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za:
- jednostavne grañevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom ureñenju i gradnji mogu graditi
bez akta kojim se odobrava grañenje, a prikladne su za priključenje.

Članak 2.
Ova Odluka ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. g.

KLASA: 361-02/11-01/26
URBROJ: 2185/05-11-2
Petrijevci, 28. studeni 2011. godine

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

62
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i
90/11) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09, 6/10.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. studenog 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Općine Petrijevci
Članak 1.
Donose se izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Petrijevci
("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 05/11), sukladno odredbama članka 83. Zakona o prostornom
ureñenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

Članak 2.
U članku 6., stavak 2., alineja 5., dodaju se sljedeće pod alineje:
- Josip PARIS, W. Wilsona 73, Osijek
- Marijana KOIĆ, Ilirska 72, Osijek
- David KOŠKI, S. Radića 30, Satnica
- Ivica STRIŠKOVIĆ, S.Radića 5, Satnica
- Franjo KRAUS, M. Oreškovića 62b, Čepin
- Katica DOLJANAC, S. Radića 13, Satnica
- Željko LJEŠNJAKOVIĆ, S. Radića 1, Satnica
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Gordan MARAČIĆ, Karl Marx Ring 24,81735 Munchen, Deutschland
Krešimir VIDAKOVIĆ, Petrijevci
Ante BANOVIĆ, Kolodvorska 61, Petrijevci
AUTOŠKORO, Kolodvorska 46, Petrijevci
Ivan ANDRIŠIĆ, S. Radića 19, Satnica
Ivica i Sandra WALZ, J. J. Strosssmayera 41, Petrijevci
Dragutin VAJTNER, Republike 58, Petrijevci
Zlatko KOŠKI, Trg sv. Katarine 5, Satnica
Dragan VUKOJA, A.T.Ujevića 62, Tenja
Gojko RAŠIĆ, Dr.I.Ribara 11, Petrijevci
Ivan ZEČEVIĆ, S.Radića 86, Petrijevci
Goran LEŠNJAKOVIĆ, Kolodvorska 57, Satnica
PPK Valpovo d.o.o., A.B.Šimića 27, Valpovo”
Općina Petrijevci, Republike 114, Petrijevci
Ivica ŠALAVARDA, Goričani 17, Satnica
OPG “Jaman”, Republike bb, Petrijevci
Vinko MILIČEVIĆ, Lugarski put 3, Višnjevac

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

KLASA :350-02/11-01/3
URBROJ: 2185/05-11-16
Petrijevci, 28. studeni 2011. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
63
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), članka 17. Statuta Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 4/09, 6/10) te članka 2. Odluke o planu, programu i načinu
upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara („Službeni glasnik Općine Petrijevci br. 6/11), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. studenog 2011. godine donijelo slijedeći

PLAN
UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA S OPASNOSTIMA OD POŽARA
Članak 1.
Ovim Planom će se odrediti 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.
Ovim Planom će se odrediti obvezna edukacija stanovništva i osposobljavanje za zaštitu od požara putem
redovitog sustava odgoja i obrazovanja, putem sustava i programa informativno-promotivnog i obrazovnog
djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge grañana koje se
bave odreñenim oblicima zaštite i spašavanja.
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Ovim Planom će se odrediti da se stanovništvo Općine Petrijevci o preventivnim aktivnostima zaštite od požara,
kao i o postupanju u slučaju nastanka požara informira i obavještava putem hrvatskog radio Valpovština,
oglasne ploče i Službenog glasnika Općine Petrijevci i Osječko-baranjske županije te web stranice Općine
Petrijevci.
Planom će se odrediti organizacije koje trebaju jedanput tijekom proračunske godine održavati seminare,
radionice i druge vrste obrazovanja u vezi zaštite od požara.
Planom će se odrediti zaštita od požara na radnom mjestu za poslodavce na području Općine Petrijevci.
Članak 2.
Stanovništvo će biti obaviješteno o dogañajima koji prethode nastanku požara putem Odluka općinskog vijeća i
općinskog načelnika Općine Petrijevci, te njihovih naputaka, objavljenih u „Službenom glasniku Općine
Petrijevci“ i „Glasilu Općine Petrijevci“.
Stanovništvo će biti obaviješteno putem informativne brošure o vatrogasnoj preventivi, gašenju početnog požara
i ostalim aktivnostima koje su značajne kod nastanka požara.
Brošura iz stavka 2. ovog članka bit će raspodijeljena svakom kućanstvu na području Općine Petrijevci, kao
sastavni dio „Glasila Općine Petrijevci“ koji izlazi povodom dana Općine i biti će podijeljen tijekom mjeseca
travnja 2012. godine.
Uz brošuru iz stavka 2. ovog članka stanovništvu će biti dostavljeni brojevi telefona na koje mogu javiti nastanak
požara te Plan uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Valpovo, gdje pripada i DVD Petrijevci.
Jedan od način obavještavanja stanovništva o preventivnim mjerama za gašenje požara i dogoñaja koji
prethode gašenju požara će biti putem web stranice Općine Petrijevci, na kojoj će stanovnici Općine Petrijevci
moći i postavljati pitanja u vezi zaštite od požara.
Članak 3.
Obavijesti Osječko-baranjske županije, kao i njeni Službeni glasnici vezani uz temu zaštite od požara i
preventivnih mjera će biti obješeni na oglasnim pločama u Petrijevcima i Satnici.
Na oglasnim pločama Općine Petrijevci i na web stranici Općine Petrijevci će biti postavljene službene obavijesti
u vezi aktualnih dogañanja, kako u vezi preventive od zaštite od požara tako i u pogledu edukacije stanovništva
vezane uz konkretnu zaštitu od nastalih požara.
Članak 4.
Informiranje i obrazovanje djece u pogledu zaštite od požara dužne su organizirati osnovne škole putem sustava
redovnog obrazovanja u sklopu školskog programa svake školske godine. Isto tako, srednje škole koje pohañaju
učenici s područja Općine Petrijevci obvezuju se poduzeti potrebne mjere radi pribavljanja suglasnosti
Ministarstva unutarnjih poslova kako bi mogli obavljati program osposobljavanja pučanstva kao nositelji
izvoñenja tog programa.
Obvezuju se srednje škole da provode Program osposobljavanja pučanstva za učenike srednjih škola u sklopu
redovitog školskog programa.
Članak 5.
Obvezuju se srednje škole da kao nositelji programa osiguraju svu potrebnu opremu i prostorije za provoñenje
Programa osposobljavanja pučanstva, radi omogućavanja urednog obavljanja programa.
Obvezuju se srednje škole da kao nositelji izvoñenja programa osiguraju da u provedbu osposobljavanja bude
uključena osoba koja ima zvanje vatrogasnog tehničara –specijaliste, odnosno osobu koja ima završen najmanje
stručni dodiplomski studij koji traje do dvije godine.
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Obvezuju se srednje škole da vode evidenciju o polaznicima koji su uspješno završili Program osposobljavanja,
a svoje prebivalište imaju na području Općine Petrijevci, te ga dostavlja Općini Petrijevci kao dokaz o obavljanju
Programa osposobljavanja pučanstva.
Članak 6.
Obvezuju se poslodavci koji imaju sjedište na području Općine Petrijevci i koji obavljaju svoju djelatnost na
području Općine Petrijevci na slanje/provoñenje edukacije svih radnika koji su kod njih zaposleni bez ozbira na
način i vrstu zapošljavanja, sukladno važećem Zakonu u zaštiti na radu.
Sukladno stavku 1. ovog članka poslodavci se obvezuju na osposobljavanje svih radnika kako bi isti u slučaju
nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti
mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost
otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kad o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.
Obvezuju se poslodavci da poduče radnike na potrebu da u slučajevima nastanka opasnosti od požara primijene
dužnu pažnju kako bi u što većoj mjeri onemogućili i smanjili mogućnost daljnjeg širenja požara ili druge
neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi.
Članak 7.
Poslodavac je dužan utvrditi Plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog dogañaja i s njim upoznati sve
zaposlenike.
Poslodavac je dužan u Plan evakuacije i spašavanja unijeti podatke o potrebnim mjerama za zaštitu od požara i
spašavanja radnika, odrediti radnika koji će provoditi navedene mjere i osigurati pozivanje i postupanje javnih
službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.
Poslodavac je dužan temeljem tog plana provesti praktične vježbe najmanje jednom u dvije godine.
Poslodavac je dužan broj radnika koji će provoditi mjere za zaštitu od požara i osigurati pozivanje i postupanje
javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu utvrditi
sukladno prirodi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika.
Članak 8.
Obvezuju se humanitarne organizacije i udruge grañana s području Osječko-baranjske županije da obavijeste
Općinu Petrijevci o pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova kako bi mogli obavljati program
osposobljavanja pučanstva kao nositelji izvoñenja tog programa.
Obvezuju se humanitarne organizacije i udruge grañana s područja Osječko-baranjske županije da obavijeste
poslodavce sa sjedištem na području Općine Petrijevci o obavljanju usluge osposobljavanja pučanstva za zaštitu
od požara te o načinima i oblicima edukacije radnika, s ciljem omogućavanja poslodavcima upućivanja radnika
na osposobljavanje za zaštitu od požara.
Članak 9.
Obvezuju se organizacije koje se s sklopu svoje redovne registrirane djelatnosti bave poslovima zaštite od
požara i osposobljavanjem stanovništva za zaštitu od požara s područja Osječko-baranjske županije da
obavijeste Općinu Petrijevci, te poslodavce koji obavljaju svoju djelanost na području Općine Petrijevci o
obavljanju programa osposobljavanja pučanstva, načinu i vrstama edukacije u skladu s odredbama važećeg
Zakona o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, radi omogućavanja provedbe same edukacije i
omogućavanja sigurnog obavljanja poslovnih aktivnosti poslodavcima koji obavljaju djelatnost na području
Općine Petrijevci.

utorak, 29. studeni 2011.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 7 - stranica

96

Članak 10.
Temeljem dobivenih podataka od strane humanitarnih organizacija i udruga grañana te organizacija koje se u
sklopu svoje redovne djelatnosti bave poslovima zaštite od požara, donijet će se Program upoznavanja
stanovništva sa zaštitom od požara.
Članak 11.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 214-02/11-01/1
URBROJ: 2185/05-11-2
Petrijevci, 28. studeni 2011. godine

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

64
Temeljem članka 2. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),
članka 2. i 4. Zakona o elementarnim nepogodama („Narodne novine“ broj 73/97), članka 19. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09), te članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09,
6/10), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 19. sjednici održanoj 28. studenog 2011. godine, d o n o s i

OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA U ZIMSKOM RAZDOBLJU
2011/2012. godine
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Cilj i svrha
Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju (u daljnjem tekstu Program), odnosi se na
moguću pojavu veće ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od pojave ekstremno niskih
temperatura, snježnih oborina s mogućim visokim snježnim nanosima, porast vodostaja rijeka, obilne kiše, te
drugih vremenskih okolnosti koje mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, odnosno dugotrajnih zastoja na
prometnicama (visoki snijeg, led, voda), izolacije naselja, pojedinih dijelova naselja ili pojedinih objekata u
naseljima zbog visokih snježnih nanosa, te značajnijeg poremećaja opskrbe stanovništva.
Programom se utvrñuje moguća opasnost od ekstremno niskih temperatura, snježnih nanosa, visokih voda i
drugih vremenskih okolnosti, postupak i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica, subjekti za
provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u svezi s provedbom, te način usuglašavanja s interventnim
mjerama koje se provode na temelju drugih zakona.

1.2. Područja primjene
Programom se utvrñuju mjere za:
- sprječavanje prekida prometa na glavnim prometnicama unutar naselja, a što bi moglo dovesti do prometne
izolacije naselja, pojedinih dijelova naselja ili pojedinih objekata od posebnog značaja (zdravstvene ustanove,
domovi za stare i nemoćne, škole, trgovine i sl.), a s tim u vezi poremećaja opskrbe hranom, vodom,
energentima, lijekovima i drugim neophodnim sredstvima za život stanovništva na pogoñenom području
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(osiguranje dodatnih količina soli za posipanje prometnica, osiguranje materijalno-tehničkih sredstava i
pravovremeno čišćenje lokalnih prometnica, putova i lokacija objekata od posebnog značaja);
uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju prekida prometa i opskrbe stanovništva;
privremeno zbrinjavanje osoba koje se pod okolnostima ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s
mogućim visokim snježnim nanosima, visokih, poplavnih voda i drugih vremenskih okolnosti zateknu izvan
mjesta stanovanja s privremenom nemogućnošću povratka u mjesto stanovanja;
privremeno zbrinjavanje osoba koje se pod ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s mogućim
visokim snježnim nanosima, visokim poplavnim vodama i drugih vremenskih okolnosti zateknu u cestovnim
motornim vozilima na prometnicama na kojima se predviña dugotrajni prekid ili zastoj prometa;
osiguranje pričuva hrane, dječje hrane, pića i osnovnih lijekova na područjima (naseljima) najveće
ugroženosti od snježnih nanosa i olujnih nevremena i drugih ekstremnih uvjeta koji mogu dovesti do prekida
ili značajnijeg poremećaja opskrbe.

1.3. Pojam elementarne nepogode
Elementarnom nepogodom smatra se iznenadna velika nesreća koja prekida normalno odvijanje života,
uzrokuje žrtve, štetu većeg opsega na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja
prelazi normalnu sposobnost zajednice da ih sama otkloni bez pomoći.
Elementarnu nepogodu uzrokuju prirodni, tehnički, tehnološki ili biološki dogañaji.
Elementarnom nepogodom smatraju se osobito potresi od 7 i više stupnjeva po Mercalli-Cancani-Siebergovoj
skali, te olujni i orkanski vjetrovi od 8 i više bofora.
Elementarnom nepogodom smatraju se i požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazevi, izvanredno velika visina
snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega
koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na odreñenom području.

2. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE OPĆINE PETRIJEVCI
Općina Petrijevci nalazi se u središnjem sjevernom prostoru Osječko-baranjske županije na geoprometnom
položaju koji karakterizira važan cestovni pravac koji od Osijeka vodi na zapad prema Virovitici (državna cesta
D 34), a treba istaknuti i položaj Općine Petrijevci na rijeci Dravi, uz sve prednosti koje proizlaze iz takvog
smještaja. Područje Petrijevaca se nalazi na županijskoj razvojnoj osovini koju čini sjeverni i podravski pravac
razvoja Osijek-Valpovo-Belišće-Donji Miholjac.
Općina Petrijevci graniči sa gradovima Osijek i Valpovo te s općinom Bizovac.

2.1. Područje odgovornosti Općine Petrijevci
Općina Petrijevci prostire se na površini od 55,60 km2.
Područje Općine Petrijevci obuhvaća dva (2) naselja i to: Petrijevci i Satnica.
Sjedište lokalne samouprave nalazi se u naselju Petrijevci.
Teritorijem Općine Petrijevci teče rijeka Vučica koja se na području Općine ulijeva u rijeku Dravu, koja teče
rubnim područjem Općine s istočne strane.
Područje Općine Petrijevci je dio istočno-hrvatske makro regije, kojoj je Drava prirodna granica prema sjeveru i
sjeveroistoku (Baranja). Područje Općine pripada tipičnoj akumulacijskoj nizini uz neznatne devijacije terena (87
do 101 m.n.m.). Na modeliranje i izgled današnjeg reljefa presudnu ulogu su imali riječni tokovi Drave i Vučice.
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Klima je umjereno kontinentalna, gdje su promjene vremena česte i intenzivne. Osnovne karakteristike ovog
tipa klime su srednje mjesečne temperature više od 10o C, tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje
temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22o C, te srednja temperatura najhladnijeg mjeseca izmeñu –3o C i +18o
C. Obilježje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, a oborina je više u toplom dijelu godine, prosječne
godišnje količine se kreću od 700-800 mm. Od vjetrova najčešće su slabi vjetrovi i tišine, a smjerovi vjetrova su
vrlo promjenjivi.
Prosječna temperatura zraka, prema najnovijim mjerenjima na mjernoj postaji Osijek, iznosi 10,7o C do 11o C.
Srednje mjesečne temperature su u porastu do srpnja kada dostižu maksimum s prosječnim mjesečnim
temperaturama 20,9o C – 21,6o C. Najhladniji mjesec je siječanj sa srednjom temperaturom od –1,4o C. Srednja
godišnja amplituda temperature, izmeñu najhladnijeg i najtoplijeg mjeseca iznosi preko 22o C, što je odlika
kontinentalnih osobina područja.

Tablica: Srednje mjesečne temperature zraka izmjerene na mjernoj postaji Osijek za
razdoblje 1993. – 1999. godine.

I

mjesec

II

III

IV

V

VI

VII

srednja
0,7
2,1 5,8 11,3 16,9 20,1 21,6
temp.
Izvor podataka: Prostorni plan ureñenja Općine Petrijevci

VIII

IX

X

XI

XII

godišnje

20,1

16,3

11,1

4,9

1,5

11,0

Broj dana s maglom javlja se u prosjeku 30-50 dana godišnje.
Najveći broj dana s mrazom imaju zimski mjeseci, osobito prosinac (8 dana). Meñutim, pojave mraza su
nepovoljne ukoliko se pojave u vegetacijskom razdoblju, a osobito u travnju na početku vegatacijskog razdoblja.
Ponekad se mraz može javiti u svibnju i lipnju, zbog utjecaja polarnih zračnih masa.
Tablica: Broj dana s mrazom u razdoblju 1959. – 1978. godine
mjesec

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

godišnje

broj
dana

6,7

6,4

7,0

1,4

0,2

-

-

-

0,2

5,0

6,5

7,8

41,2

2.2. Stanovništvo na području Općine Petrijevci
Prema popisu stanovništva 2011. godine, u Općini Petrijevci popisano je 3.013 stanovnika i 1028 kućanstava i
to:
- Petrijevci – 2425 stanovnika u 830 kućanstava
- Satnica – 588 stanovnika u 198 kućanstava
Gustoća naseljenosti na području Općine Petrijevci iznosi 54,19 stanovnika na km2.

2.3. Prometno-tehnološki izgrañena infrastruktura Općine Petrijevci
Na području Općine Petrijevaca ima 53,00 km prometnica, sve u cestovnom prometu (asfaltni zastor) i to:
cca 30,00 km državna cesta D 34
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1. 16,00 km cesta županijskog značaja
2. 7,00 km nerazvrstanih, lokalnih cesta
Preko teritorija Općine Petrijevci vrši se prijenos električne energije dalekovodima:
1. zračni reda napona 110 kV
2. zračni reda napona 35 kV
3. zračni reda napona 10 kV
Važan infrastrukturni objekt Općine Petrijevci je plinovod kojim su opskrbljena oba naselja u općini, kao i
vodovodna mreža u dužini 23.038 m, a magistralni cjevovod od vodocrpilišta Jarčevac i spojni cjevovod
Petrijevci-Satnica dužine 3.974 m.

3. MOGUĆE VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA PRIRODNIH NESREĆA NA
PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
Općina Petrijevci nalazi se u pojasu umjerene kontinentalne klime sa svojim različitostima tijekom godine.
Moguće vrste prirodnih nesreća u zimskom razdoblju na području Općine Petrijevci su: poplave, potresi, oluja,
orkansko nevrijeme, klizišta, snježne oborine, poledica i tuča. Bez obzira na učestalost ovih pojava ili njihov
intenzitet, kad nastupe, sobom donose niz opasnosti za ljude te za prirodna i materijalna dobra.
3.1.
Poplava
Prosječna godišnja količina oborina je 685,7 mm. Glavni maksimum oborina javlja se početkom ljeta (najčešće u
VI. mjesecu), a sporedni krajem jeseni (XI mjesec). Glavni minimum oborina je sredinom jeseni (X mjesec), a
sporedni krajem zime ili početkom proljeća (II i III mjesec).
Izvor podataka: Prostorni plan ureñenja Općine Petrijevci
Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne zadržavaju dugo. Meñutim, česta su
odstupanja od tog prosjeka.
Općina Petrijevci pripada vodnom području sliva Drave i Dunava. Većim dijelom pripada slivnom području
Karašica-Vučica, a manjim slivnom području rijeke Vuke.
Vodotoci su nizinski te je moguća opasnost od plavljenja okolnog prostora u svom toku.
Najveći dio naselja u poplavnom području čine vikend naselja Lipovac, Suševine, Karašica, Kapelica, Križevci,
gdje su vikendice i povremenog su karaktera stanovanja. Stalno boravište ima cca 30 osoba.
3.2. Potres
Područje Općine nalazi se u istočno-hrvatskoj potolinskoj zoni koja u širem smislu ulazi u okvire geo tektonske
cjeline Panonskog bazena u kojoj je moguće javljanje potresa intenziteta VIIo MCS ljestvice.
3.3. Suša
Za poljoprivredna dobra opasne su suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Najveći rizik za pojavu suše je
razdoblje od srpnja do listopada.
U analiziranom 20-godišnjem razdoblju na području Općine najveći broj dana bez oborina najčešće je u rujnu
(23% slučajeva), listopadu (15% slučajeva) te u srpnju (13% slučajeva)
3.4. Toplinski val
Toplinski val, kao jedan od vrsta ekstremnih vremenskih uvjeta nije analiziran u Meteorološkoj podlozi, ali uslijed
globalnog zatopljenja za očekivati je i ovu ugrozu, a slučaj toplinskih valova zabilježen je 2007. godine.
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3.5. Olujno nevrijeme
Na temelju analize godišnje ruže vjetrova najučestaliji su vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera, zapadnog te
jednakog udjela sjevernog i jugoistočnog smjera. Zimi je najčešće vjetar iz jugoistočnog smjera, dok su ljeti
najčešći vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera. U proljeće i jesen najčešći su vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera i
općenito su najčešća strujanja iz zapadnog smjera. Pojava tišine vezuje se uz ljeto i jesen, a u najvećem broju
javljaju se vjetrovi jačine 1-2 bofora, tijekom cijele godine.
Vjetar olujne i orkanske jačine nije karakterističan za područje Općine Petrijevci, a moguće pojavljivanje u našim
krajevima, samo u kratkim i prilično nepravilnim vremenskim intervalima (što mu je glavna karakteristika)
nanijelo bi velike štete svojim rušilačkim djelovanjem u grañevinarstvu, elektroprivredi i HPT prometu,
poljoprivredi i šumarstvu, te u cestovnom prometu.

Tablica: Srednji broj dana s jakim i olujnim vjetrom u razdoblju 1959. – 1978. godine.
mjesec
jaki
vjetar
>6
bofora
olujni
vjetar
>8
bofora

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

godišnje

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,6

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

2,6

-

-

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

-

0,2

Izvor podataka: Prostorni plan ureñenja Općine Petrijevci
3.6. Tuča
Na prostoru Općine srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 1,5 dana. Općina Petrijevci ima jednu
protugradnu stanicu.
3.7. Klizišta
Općina Petrijevci zauzima ravničarski dio reljefa te nema opasnosti od klizanja niz padinu.
3.8. Snježne oborine
Jaku zimu i snježne oborine ne možemo spriječiti, ali pravilnim i pravovremenim postupanjem možemo spriječiti
ili bitno umanjiti posljedice koje te pojave mogu prouzročiti.
Iznimno visok snježni pokrivač u normalnim okolnostima izravna je posljedica intenzivnih i dugotrajnih snježnih
oborina.
Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne zadržavaju dugo i česta su odstupanja
od tog prosjeka.
Iako su snježne oborine u našim krajevima (županija i općina) redovita pojava u hladnijem dijelu godine, one u
najvećem broju slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog male visine snježnog pokrivača i njegovog kratkog
zadržavanja na tlu.
S obzirom na utjecaj na cestovni promet, u meteorologiji je usvojeno da se padanje snijega od 10 cm ili više u
tijeku 24 sata, smatra elementarnom nepogodom za koju su vezane mnoge nevolje kao što su opskrba naselja
različitim potrepštinama, pružanje zdravstvene pomoći i dr.
Osim toga, obilne snježne oborine mogu prouzročiti velike štete na krovnim konstrukcijama različitih grañevina,
u elektroprivredi i poštansko-telegrafskom prometu, te šumskom gospodarstvu.
Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva da su snježne oborine izazvale posebne poremećaje u
svakodnevnom životu i radu stanovništva. Najkritičniji su mjeseci siječanj i veljača.
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U cilju sprječavanja štetnih posljedica, koje mogu prouzročiti obilne snježne oborine, iako iste (prema
iskustvenim podacima za proteklo desetljeće) nisu karakteristične za područje Općine Petrijevci, provode se
preventivne mjere zaštite na grañevinskim objektima pravilnim projektiranjem njihovih krovnih konstrukcija.
Isto tako, kontinuiranim praćenjem vremenskih prognoza kojima se najavljuju velike snježne oborine, te izradom
sinoptičkih karata na osnovu istih, moguće su pravovremene pripreme za prevladavanje eventualnih snježnih
nepogoda.
3.9. Poledica
Poledica, kao glatka i prozirna ledena prevlaka na predmetima ili na tlu, a koja nastaje smrzavanjem kapljica
rosulje ili kišnih kapi, takoñer nije očekivana pojava (dužeg vremenskog trajanja) na području Općine Petrijevci.
Za razliku od atmosferske poledice, koja nastaje dodirom „hladnih“ i „toplih“ kapljica, sekundarna poledica
nastaje potpunim ili djelomičnim smrzavanjem postojeće vode, bljuzgavice ili glatkog snijega na tlu, a ovisi
dijelom o meteorološkim prilikama, a dijelom o stanju na cestama (vlažnost, pokrivenost snijegom).
Sekundarna poledica je prije moguća na području Općine Petrijevci (ali ista nema karakteristike elementarne
nepogode) i ona najveće kratkotrajne probleme može pričiniti prometu, te poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu i
elektroprivredi.
3.10. Magla
Pojava magle kao klimatskog elementa bitna je za prostor Općine jer tu prolazi državna cesta D 34. Magla je na
promatranom području vrlo česta, osobito u rujnu, listopadu, studenom i prosincu. broj dana s maglom javlja se
u prosjeku 30-50 dana.

4. PROSUDBA UGROŽENOSTI
Budući da je izrada Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u potpunosti završena
sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (“Narodne
novine” broj 38/08.) koju je izradila tvrtka “Zaštita-inspekt” d.o.o. Osijek koja ima suglasnost za obavljanje
stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja, imamo točne i precizne pokazatelje o mogućem
nastanka prirodnih katastrofa za područje Općine Petrijevci.
Izrañenom Procjenom su razrañena moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te
njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.
Isto tako, Procjenom je utvrñeno i slijedeće:
• postojeći kapaciteti i snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti, drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja, snaga civilne zaštite, fizičkih osoba i
sveukupno raspoloživih materijalnih resursa koji se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju
posljedica katastrofe i velike nesreće, na području Općine Petrijevci,
• potrebne snage za zaštitu i spašavanje, ovisno o katastrofi i velikoj nesreći, sa strukturom i veličinom
potrebnih operativnih snaga, te organizacijskih i materijalnih resursa za zaštitu i spašavanje.
a) Poplava
U slučaju poplava na vrijeme obavijestiti stanovništvo koje se nalazi u poplavnom području i evakuirati ih ako
je potrebno.
Općina ne raspolaže potrebnim organiziranim ljudskim potencijalima za eliminiranje posljedica poplava.
Općina ne posjeduje dovoljne vlastite materijale niti stručno osposobljene ljudske potencijale. Uz angažiranje
vlastitog tima civilne zaštite opće namjene, očekuje se pomoć specijalističkog tima za spašavanje iz vode sa
razine Županije te Hrvatskih voda.
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b) Potres
U slučaju potresa većeg intenziteta za očekivati je da će doći do znatnijih oštećenja na starijim objektima
(objekti nastali prije 1964 godine) te manjih oštećenja na novijim objektima.
Općina ne raspolaže potrebnim organiziranim ljudskim potencijalima za eliminiranje posljedica potresa
očekivanog stupnja intenziteta, niti onih sa većim stupnjem. Općina ne posjeduje dovoljne vlastite materijale
niti stručno osposobljene ljudske potencijale. Uz angažiranje vlastitog tima civilne zaštite opće namjene,
očekuje se pomoć specijalističkog tima za spašavanje iz ruševina sa razine Županije.
c) Suša
Za otklanjanje posljedica hidrološke suše, operativne snage zaštite i spašavanja te DVD Petrijevci, mogu se
koristiti za snabdijevanje vodom onog dijela stanovništva koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav i kojima
nije dostupna higijenski ispravna voda.
Na području Općine proglašeno je stanje elementarne nepogode uzrokovane sušom 2007., 2009. i ove 2011.
godine.
d) Toplinski val
Procijenjeno je da 600-700 (stariji dio stanovništva) osoba bilo ugroženo toplinskim valom.
Štetno djelovanje toplinskog vala manifestira se kao dehidracija osobe. Stoga je potrebno u to doba godine
osigurati dovoljne količine pitke vode i držati u pripravnosti službe medicinske pomoći.
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica toplinskog vala mogu se koristiti operativne snage zaštite i
spašavanja i DVD Petrijevci.
e) Olujno nevrijeme
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica olujnog nevremena (raščišćavanje, prevoženje srušenog i
uništenog biljnog raslinja u naseljima i na prometnicama) mogu se koristiti operativne snage zaštite i
spašavanja i DVD Petrijevci.
Navedene snage uz pomoć pravnih osoba s područja Općine raspolažu s potrebnim materijalno tehničkim
sredstvima za otklanjanje posljedica olujnog nevremena.
f) Tuča
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica tuče mogu se koristiti operativne snage zaštite i spašavanja i
DVD Petrijevci.
g) Snježne oborine
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica snježnih oborina mogu se koristiti operativne snage zaštite i
spašavanja i DVD Petrijevci. Snage koje se bave saniranjem prometnica od snježnih oborina dostatne su za
saniranje nastalo navedenom ugrozom. Održavanje prometnica (čišćenje snijega) vrši Cesting d.o.o. Osijek
(državne i županijske ceste), a OG Škoro ostale nerazvrstane ceste, dok materijal za posipanje (sol) Dvorac
d.o.o. Valpovo, čišćenje pješakih javnih površina Draiva-plus d.o.o. Petrijevci.
h) Poledica
Najugroženiji putni i prometni pravci su državne i županijske ceste.
Sukladno statističkim pokazateljima i iskustvu najkritičniji mjeseci su prosinac, siječanj i veljača.
Mjere zaštite u slučaju neposredne opasnosti sastoje se od akcija posipanja prometnica odgovarajućim
kemijskim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., čemu se pridaje pozornost kod nadležnih komunalnih i
zimskih službi u Općini Petrijevci (kao i za snježne oborine).
Snage koje se bave saniranjem prometnica od snježnih oborina dostatne su za saniranje nastalo navedenom
ugrozom.
i) Magla
Zaštita od magle kao nepogode provedena je postavljanjem prometnih znakova na prometnice.
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Operativne snage zaštite i spašavanja nisu opremljene za ovu vrstu ugroze.
Prema dosadašnjim iskustvima područje općine Petrijevci nije imalo ugroza tijekom zimskog razdoblja, niti
velikim količinama snježnih oborina, leda, mraza, olujnih vjetrova, pa niti poplava (izuzev dijela naselja za
povremeno stanovanje - vikend naselja Karašica) koje je riješeno intervencijom Hrvatskih voda, budući da se
nalazi na samoj obali rijeke Drave.

4.1. Ugroženost kritične infrastrukture te moguće posljedice za stanovništvo
Procjenom ugroženosti su utvrñene i opisane vrste opasnosti koje mogu zahvatiti područje Općine Petrijevci, a
neke od njih mogu imati nivo katastrofe. Takve opasnosti mogu izazvati poremećaje u infrastrukturi. Ovisno o
vrsti i dimenziji katastrofe (tuča, poplava, istjecanje opasnih tvari, požar, suše) mogu se predvidjeti direktne i
indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte.
a) Poplava
Velike vode izlijevaju se najvećim dijelom na poljoprivredno zemljište ispresijecano dubokim i dugim
depresijama na obje obale rijeke. Osim poljoprivrednog zemljišta, velikim vodama ugrožen je rubni dio
naselja Petrijevci na kojem se nalaze vrtovi i vikend naselja.
U proteklih 10 godina proglašena je jedna elementarna nepogoda uzrokovana ovom ugrozom. i to u lipnju
2010. godine.
b) Potres
Ovisno o intenzitetu potresa ovisi intenzitet djelovanja na kritičnu infrastrukturu.
Posljedice potresa po seizmičkim zonama za stambene, javne, industrijske i druge objekte MCS skale
prikazani su u tablici 1-3, 1-4 na strani 16, 1-5, 1-6, 1-7 na strani 17 Procjene.
c) Suša
U svim navedenim slučajevima ugrožene su bile samo poljoprivredne kulture.
d) Toplinski val
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane toplinskim valom.
e) Olujno nevrijeme
Područje Općine nije ugroženo od navedene nepogode, osim u slučaju pojave olujnog vjetra u kombinaciji s
velikim količinama oborina ili tuče može doći do pojave štete na imovini, poljoprivrednim dobrima te raznim
grañevinskim objektima.
f) Tuča
Na području Općine postoji opasnost od pojave tuče, ali je ona vrlo mala. Procijenjeno je da bi najveća
materijalna šteta uzrokovana tučom nastala na povrtnim kulturama i voćnjacima te manja na pokretnoj i
nepokretnoj imovini (automobili, stambeni objekti).
Elementarna nepogoda uzrokovana tučom proglašena je 13. lipnja 2008. godine
g) Snježne oborine
Najveće količine snijega očekuju se u prosincu, siječnju i veljači, a nešto manje količine u studenome i
ožujku.
Bazirajući se na količinu snježnih oborina i poledicu mogu se, isto tako, predvidjeti direktne i indirektne
posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte. To bi dovelo do otežane opskrbe stanovništva
hranom, vodom, energijom, te prekidom telekomunikacije i otežanom zdravstvenom zaštitom.
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane snježnim oborinama.
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h) Poledica
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane poledicom.
i) Magla
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane maglom.

4.2. Sprječavanje prekida prometa
Na području Općine Petrijevci postoje državne ceste, ceste županijskog značaja, lokalne i nerazvrstane ceste.
Sprječavanje prekida prometa moguće je izvršiti blagovremenim posipavanjem prometnica odgovarajućim
sredstvima (solju, pijeskom, sipinom) u slučaju poledica, te čišćenjem snijega.
Za održavanje državnih i županijskih cesta odgovorne su Hrvatske ceste, odnosno «Cesting» d.o.o. Osijek,
Nadcestarija Valpovo (Tadija Karalić 091/2234 502), a za nerazvrstane ceste Općina Petrijevci (tel. 031/395620), koja je povjerila održavanje istih OG „Škoro“ vlasnika Viktora Škoro tel. 098/630258, koji redovito čisti
ceste, dok „Dvorac“ d.o.o. Valpovo, A.M.Reljkovića 16 (tel. 656-073), je zadužen za posipavanje površina solju
i sipinom – odgovorna osoba Željko Harkanovac (mob. 091/958-7642).
„Dvorac“ d.o.o. Valpovo dostavio je Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2011/1012. godine po kojem Općina Petrijevci pripada III. prioritetu,
tako da uglavnom svojim snagama rješavamo nastale situacije uključujući „Draiva-plus“ d.o.o. Petrijevci (Zvonko
Gubica mob. 098/813 389) za čišćenje pješačkih javnih površina.

4.3. Uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju nastanka prekida prometa
Dosadašnja iskustva govore da većih zastoja u prometu, kao i prekida prometa u posljednjih 50 godina uslijed
visokog snijega, velikih voda ili jakih vjetrova nije bilo. Čišćenje snijega s kolnika vrši se kada se stvori snježni
talog visine 5 cm, a čišćenje se vrši traktorom s ralicom uz potrebno posipanje agregatom i solju.
U slučaju većeg obima poslova i veće količine snježnih oborina, osim «Cestinga» d.o.o. i Općine Petrijevci koji
su uključeni u održavanje prometnica, moguće je uključiti i „Bager Iskop“ d.o.o. Višnjevac, vlasnika Vinka
Miličevića (tel. 098/537532) sa teškom mehanizacijom, autoprijevoznik „Zagi“ vlasnika Franje Ivančića (098/338
098) sa grañevinskim strojevima i kamionom, MEG d.o.o. Petrijevci (odgovorna osoba Josip Zelić mob. 098/253
304), automehaničarska radionica „Auto Škoro“ (vlasnika Miroslava Škore mob. 098/9000 005), OPG Zečević
(Ivan Zečević mob. 098/600 832), OPG Vrbanić (Ivan Vrbanić mob. 091/2537 967), OPG Than (Željko Than
mob. 091/568 2694) sa poljoprivrednom mehanizacijom, kao i dobrovoljno vatrogasno društvo koje djeluje na
području Općine Petrijevci: DVD Petrijevci – zapovjednik Jozo Kuštro (tel. 098/429-061).

4.4. Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja
Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja ili u cestovnim motornim vozilima na
prometnicama na kojima se predviña dugotrajni prekid prometa u našoj Općini moguće je smjestiti u privatnim
kućama ili ako se radi o većem broju ljudi u Vatrogasnom domu u Petrijevcima i Društvenom domu u Satnici te u
školskoj športskoj dvorani Osnovne škole “Petrijevci” u Petrijevcima, budući da je jedino na tim mjestima
moguće i spravljanje toplih obroka. U oba doma postoje opremljene kuhinje i sanitarni čvorovi, te postoji
mogućnost grijanja sala za slučaj potrebe privremenog zbrinjavanja ljudi koji se zateknu izvan mjesta
stanovanja. Osim toga, ovi prostori redovito se održavaju i ureñuju za čega se osiguravaju sredstva u
Proračunu.
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Opskrbu za potrebe grañana (hrana, dječje hrane i piće) potrebno je osigurati putem Crvenog križa ili putem
prodavaonica prodavaonica Konzuma u Petrijevcima i Biljemerkanta u Petrijevcima i Satnici, budući da Općina
Petrijevci nema adekvatan skladišni prostor za pričuvu istih, a opskrbu lijekovima kao i zdravstvenu zaštitu
putem zdravstvene ustanove Dom zdravlja Valpovo, ambulante Petrijevci (Dr.med. Krešimir Galić mob. 098/338
668), te privatne ljekarne „Tripolski“ (tel. 395-162).
Financijska sredstva osigurana su proračunom Općine Petrijevci za 2011.godinu i planirana za 2012. godinu.

4.5. Procjena vlastitih mogućnosti
Na području Općine Petrijevci postoji dovoljno ljudskih i materijalno - tehničkih resursa za otklanjanje dijela
opasnosti.
Postoje institucije koje mogu samo do odreñene veličine katastrofe uspješno spriječiti, ali i sanirati moguće
zastoje u prometu i opskrbi, a vezano za elementarne nepogode u zimskom razdoblju.

Snage kojima Općina Petrijevci raspolaže su:
4. Stožer zaštite i spašavanja – Načelnik Stožera: Zdenko Furlić, mob. 099/2355 101;
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja nalaže općinski načelnik: Ivo Zelić, Petrijevci, Republike
206, tel. 031/395-620, mob. 098/339-299,
5. Postrojba civilne zaštite opće namjene sa 33 pripadnika – zapovjednik Postrojbe: Renata Pilgermayer, mob:
099/2355-103
Pozivanje i aktiviranje Postrojbe nalaže općinski načelnik: Ivo Zelić
- „Cesting“ d.o.o. Osijek, Nadcestarija Valpovo,
- DVD Petrijevci: Predsjednik DVD-a: – Darko Tačković, (tel. 395-308)
- Zapovjednik – Jozo Kuštro (mob. 098/429-061)
- Hitna medicinska pomoć – 112
- Ambulanta Petrijevci, dr. Krešimir Galić (tel. 031/395-685)
- Crveni križ Petrijevci –Slavica Kravski (mob. 098/437-532)
- LD „Jastreb“ Petrijevci – predsjednik Krešimir Vidaković (tel. 398-016)
- UŠR „Karašica“ Petrijevci – predsjednik Antun Hoffler (tel. 395-099)
- UŠR „Smuñ“ Satnica – predsjednik Damir Dorkić (tel. 393-034)
Gore navedenim snagama, Općina Petrijevci može samostalno sudjelovati i sanirati opasnosti srednjih razmjera,
dok za eventualne velike razmjere se planira, po potrebi, angažirati ljudske i materijalno-tehničke resurse
susjednih općina, gradova i Osječko-baranjske županije.
Osim toga, u slučaju ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s mogućim visokim snježnim nanosima i
drugih ekstremnih okolnosti, Općina Petrijevci zatražit će dodatnu pomoć od ostalih pravnih osoba i trgovačkih
društava na području Općine Petrijevci, te od fizičkih osoba koje su u mogućnosti materijalno-tehničkim
sredstvima (strojevima, vozilima, oruñima, zalihom hrane, odjeće, grañevnog, medicinskog i drugog materijala
nužnog za provedbu zaštite) pomoći u pravovremenom čišćenju nerazvrstanih prometnica, putova i lokacija od
posebnog značaja, te u opskrbi stanovništva i privremenom zbrinjavanju osoba koje se zateknu izvan mjesta
stanovanja ili u cestovnim motornim vozilima.
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5. ZEMLJOVID PODRUČJA OPĆINE PETRIJEVCI
Zemljovid područja Općine Petrijevci kao sastavni dio Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih
dobara, je prikaz općih karakteristika (položaj, reljef, rijeke, stanovništvo, prometna infrastruktura)
rasprostranjenosti poljoprivrednih i šumskih površina, te lociranosti naseljenih mjesta i materijalnih dobara,
svega na što bi mogle djelovati elementarne nepogode (prirodne i civilizacijske katastrofe).

KLASA: 810-03/11-01/3
URBROJ: 2185/05-11-2
Petrijevci, 28. studeni 2011. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec. v.r.
65
Temeljem članka 28., stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 17.
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 4/09, 6/10), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na
svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. studenog 2011. godine donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI U
2011.GODINI
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju Jedinstveni upravni odjel općine Petrijevci u okviru svojih
prava i obveza utvrñenih Ustavom i zakonom, ureñuje, planira, organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje
izradom Smjernica za organizaciju i razvoj istog na svom području što usvaja Općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Osnova za izradu analize stanja sustava zaštite i spašavanja je procjena ugroženosti i plan zaštite i spašavanja
koju je općina Petrijevci u potpunosti izradila.
1.

PLANSKI DOKUMENTI

Općina Petrijevci je početkom 2010. godine završila ažuriranje i usklañenje s novim Zakonom i novo nastalom
situacijom s pravnim osobama na području Općine Petrijevci postojeće dokumente iz 2001. godine Reviziju
dokumenata izvršila je tvrtka „Zaštita Inspekt“ iz Osijeka:
1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Na snazi ostaju slijedeći dokumenti:
1. Glavni provedbeni plan obrane od poplava od srpnja 2011. godine
2. Državni plan obrane od poplave (N.N. 84/10)
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Općina Petrijevci se nalazi u Vodnom području sliva Drave i Dunava – slivno područje Vuke i KarašiceVučice.
Tijekom 2011. godine izrañeni su planski i provedbeni dokumenti koji su nedostajali ili postali nevažeći:
1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011. godini
2. Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009.-2017.godine – donesen na 5.sjednici
Općinskog vijeća, objavljen u Službenom glasniku 7/09 (vrijedi 8 godina), svake godine podnosi se
izvješće o gospodarenju otpadom
3. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju 2011./2012. godine
4. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
4/11)
5. Plan zaštite i spašavanja Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 4/11)
6. Plan civilne zaštite Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 4/11)
7. Odluka o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 6/11)
8. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara („Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ 6/11)
9. Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
U 2012.godini planiramo izraditi Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara koji proizlazi iz
Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara te izvršiti internu
kontrolu podataka u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, kao i u Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija.

2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Operativne snage na području nadležnosti Općine Petrijevci sastoje se od:
1. Stožer zaštite i spašavanja – usuglašen sa novim Zakonom i pravilnicima te korekcijom članova nakon
smrtnog slučaja člana stožera, donesen na 17.sjednici Općinskog vijeća i objavljen u Sl.glasniku 5/11 ima
predsjednika i sedam članova (Zdenko Furlić- zamjenik načelnika, Josip Kuštro - zapovjednik DVD-a,
Krešimir Erk - predstavnik Državne uprave zaštite i spašavanja, Zvonko Vonić- predstavnik Policijske
postaje Valpovo, Dr. Krešimir Galić - doktor opće prakse, Milka Furlan - pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela, Zvonko Gubica – predsjednik Vijeća mjesnog odbora Petrijevci, Nikola Čordaš – predsjednik Vijeća
mjesnog odbora Satnica).
2. Postrojba i zapovjedništvo vatrogastva: U općini Petrijevci djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo koje
broji 55 aktivnih članova, 22 glazbenika, 60 članova mladeži u raznim kategorijama (6.god.-12.god.,
12.god.-16.god. i 16.godina i dalje).
Opremljeni su svi radnim odijelima osim mladeži, 40 svečanih odijela, 17 zaštitnih odijela.
Od opreme posjeduju kompletnu vatrogasnu opremu sa navalnim vozilima: Volvo sa kompletnom novom
opremom, Mercedes opremom, Fap – kapaciteta 3000 l i Beljska cisterna kapaciteta 5000 l, kombi vozilo,
višenamjenska cisterna kapaciteta 8000 l.
Četiri člana imaju položen stručni ispit i DVD Petrijevci u potpunosti zadovoljava sve potrebe za „B“
kategoriju društva. Zapovjednik DVD-a je Josip Kuštro.
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene: Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana je Odlukom o
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene koju je donio Načelnik Općine dana, 20.rujna
2010.godine.
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Smotra postrojbe civilne zaštite opće namjene izvršena je 09. rujna 2011. godine uz nazočnost
predstavnika DUZS, gosp. Svetomira Mihajlovića te djelatnika Odsjeka za poslove obrane Osijek 2, gña.
Ljerka Kuna.
Zapovjedništvo Postrojbe čine zapovjednik Postrojbe Renata Pilgermayer, zamjenik zapovjednika je Zlatko
Vrbanić i bolničar Svjetlana Raužan, dok su zapovjednici skupina su Željko Krajter, Vlatko Vajtner i
Tomislav Piegl.
Postrojba civilne zaštite sastoji se od jednog tima koji u svom sastavu ima zapovjedništvo tima od 3
pripadnika, tri skupine, svaka po tri ekipe u kojoj se nalazi voña ekipe i dva pripadnika. Postrojba ukupno
broji 33 pripadnika. Postrojba nije opremljena niti osobnom, niti skupnom opremom.
Mjesna organizacija Crvenog križa – predsjednik Slavica Kravski (iz 2008.godine)
Organizacija je relativno slabo opremljena (ljestve prislanjače-1 kom, torbe bolničarske SNK-1- 13 kom,
nosila sanitetska sklopiva-3 kom, deke-4 kom, 1 kratkovalnu radio stanicu i 1 megafon tranzistorski).

Tijekom 2011.godine održana su dva sastanak Mjesne organizacije Crvenog križa, tri dobrovoljna davanja krvi
za područje Općine, jedna sjednica Stožera zaštite i spašavanja, DVD je redovito provodio svoje aktivnosti, dok
je Postrojba civilne zaštite opće namjene imala svoje prvo smotriranje. Tijekom godine očišćeno je sklonište,
odnosno, podrumski prostor u zgradi Općine i Stare škole.
Za 2012. godinu planira se sve operativne snage 1 puta godišnje okupiti (proljeće), pregledati i popisati
postojeću opremu te napraviti popis opreme koju treba pribaviti kao popunu postojeće ili kao novu opremu, u
skloništima tj. podrumima pregledati postojeću rasvjetu i otkloniti nedostatke za minimalnu osvijetljenost.
Suradnja Općine sa društvima i ustanovama: DVD-om, Zdravstvenom ustanovom, MUP-om, Hrvatskim vodama
- VGO Osijek, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Komunalno poduzeće „Draiva“, „Draiva-plus“ i „Dvorac“ te
pravnim osobama koje mogu biti od značaja prilikom angažiranja poslova zaštite i spašavanja su na visokoj
razini.
3.

MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU

Tijekom 2011.godine se radilo na tekućem održavanju skloništa tj. podrumskih prostorija, gdje su oba prostora
očišćena.
Postojeće sklonište je u dobrom stanju kao grañevina uz eventualno krečenje, sa postojećim odzrakama i
zadovoljavajućim nad slojem zemlje i debljine zidova uz popravak rasvjete. Sklonište je dimenzija cca 16x5m=80
m2 i može prihvatiti 50-60 ljudi, opremljeno je električnom energijom (koju treba pregledati i otkloniti nedostatke),
sanitarni čvor je moguće koristiti u prizemlju zgrade Općine, budući da je jedan ulaz u sklonište direktno iz
zgrade, što znači da je moguće koristiti telefonsku vezu. U naselju je izvedena mjesna vodovodna mreža, a u
funkciji je dosta ispravnih bunara provjerene kvalitete. Izvršeno je ispitivanje bunarske vode na nitrate i ispitano
je ukupno 96 postojećih bunara (većina se ne koristi), 84 u Petrijevcima i 12 u Satnici i svi zadovoljavaju
dozvoljene koncentracije nitrata (50 mg/l), dok preporučenu količinu nitrata (25mg/l) zadovoljava 70 bunara.
Postoji ureñen podrum u zgradi „Stare škole“ nešto manji za cca 30 ljudi jednako opremljen, budući je iznad
zgrada.
Uglavnom svaka gradnja privatne kuće ima planiran podrumski prostor, što znači da veliki broj mještana ima
svoj adekvatan sklonišni prostor (cca 70 % mještana).
Iz dosadašnjih godina i zemljopisnog položaja naselja Satnica i Petrijevci (ravničarski kraj) koja se nalaze na
relativno visokoj nadmorskoj visini i nije bilo poplava koje bi ugrozile mještane s prosječnim godišnjim količinama
od 700-800mm/m2. Klima je umjereno topla, kišna klima sa srednje mjesečnom temperaturom više od 10o C
tijekom više od 4 zimska mjeseca i ispod 22o C tijekom najtoplijih mjeseci godine.
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Na temelju godišnje ruže vjetrova na području Osijeka (Petrijevci na udaljenosti 15 km od Osijeka) najučestaliji
su vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera ljeti, najčešće zapadnog smjera te jednakog udjela sjevernog i
jugoistočnog smjera zimi i to najčešće jačine 1-2 bofora tijekom cijele godine – prema podacima iz PPUO
Petrijevci može se zaključiti da nema opasnosti od jakih vjetrova.
U 2011. godini bila je proglašena elementarna nepogoda uzrokovana sušom, koja je pogodila poljoprivredne
površine (ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo), dok problema s pitkom vodom za stanovništvo i stoku nije bilo.
Može se zaključiti da ne postoji velika opasnost od elementarnih nepogoda na području Općine Petrijevci.

4.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Tijekom 2011. godine financijska sredstva nisu utrošena za ureñenje prostora budući da je ureñenje prostora
izvršeno uz pomoć radnika „javnih radova“.
Osigurana su sredstva za izradu:
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara ______________________18.450,00 kn,
- Plana zaštite i spašavanja za područje općine Petrijevci i
Plana civilne zaštite Općine Petrijevci ____________________________________________ 5.535,00 kn,
- Gorsku službu _______________________________________________________________ 2.000,00 kn,
- Crveni križ Valpovo __________________________________________________________ 18.000,00 kn.

5. ZAKLJUČNE OCJENE
Budući da je tijekom 2011. godine završena Procjena ugroženosti stanovništva, materijala i kulturnih dobara,
Plan zaštite i spašavanja Općine Petrijevci, Plan civilne zaštite Općine Petrijevci i Odluka o odreñivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Petrijevci
možemo reći da imamo sve zakonski potrebite dokumente.
Iz naprijed navedenog možemo donijeti zaključnu ocjenu stanja spremnosti operativnih snaga zaštite i
spašavanja koja je na zavidnom nivou, kao i suradnja sa svim Udrugama, pravnim osobama, OPG-ovima i svim
mještanima koji mogu pružiti svoj doprinos u kritičnim situacijama.
Ova Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petrijevci u 2011. godini ima se objaviti u
„Službenom glasniku Općine Petrijevci“

KLASA: 810-03/11-01/2
URBROJ: 2185/05-11-2
Petrijevci, 28. studeni .2011. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
ðuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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66
Temeljem članka 84. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i
članka 29. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 4/09, 6/10), načelnik Općine Petrijevci
dana 29. studenog 2011. godine donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju Prijedloga Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Općine Petrijevci
I
Utvrñuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Petrijevci i prosljeñuje na javnu
raspravu.
II
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci da objavi i provede postupak javne rasprave o
Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Petrijevci iz točke I. ovog Zaključka.
III
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci da Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Općine Petrijevci dostavi tijelima i osobama odreñenim posebnim propisima, a radi
davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79., odnosno očitovanja iz članka 90. Zakona o prostornom
ureñenju i gradnji.
IV
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 350-02/11-01/3
URBROJ: 2185/05-11-27
Petrijevci, 29. studeni 2011. godine
Načelnik
Općine Petrijevci
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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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% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH u prethodna tri mjeseca
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