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Na temelju članka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01.,6/01. i 4/05.) Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na 23. sjednici dana 29. rujna 2008. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i rezultatima rada
u šk.god. 2007/2008. u Osnovnoj školi Petrijevci
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća informaciju Izvješća o radu i rezultatima rada u šk.god. 2007/2008.
u Osnovnoj školi Petrijevci.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:602-02/08-01/5
URBROJ:2185/05-08-2
Petrijevci, 29.rujna 2008.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Martin Koški, v.r.

50

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na 23. sjednici održanoj 29. rujna 2008. godine, temeljem
članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine
Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 5/01, 6/01 i 4/05), donijelo je

ODLUKU O IZRADI
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREðENJA OPĆINE PETRIJEVCI

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Petrijevci (“Službeni
glasnik Općine Petrijevci” broj 36/04 i 04/08), u nastavku: Izmjene i dopune PPUO Petrijevci.
Članak 2.
Nositelj izrade izmjena i dopuna PPUO Petrijevci je Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.
Stručni izrañivač izmjena i dopuna PPUO Petrijevci je tvrtka CPA – Centar za prostorno ureñenje i
arhitekturu d.o.o. iz Zagreba kao pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog ureñenja, koja
ima suglasnost Ministartva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva za obavljanje svih stručnih
poslova prostornog ureñenja sukladno Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih
poslova prostornog ureñenja (NN 21/06 i 53/06).
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PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREðENJA OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 3.
Izmjene i dopune PPUO Petrijevci izrañuju se i donose na temelju sljedeće pravne osnove:
- Zakon o prostornom ureñenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i
163/04).

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREðENJA OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 4.
Izmjenama i dopunama PPUO Petrijevci se planira formiranje izdvojenog grañevinskog područja
gospodarske namjene u površini oko 1,0 ha (kčbr. 2821/1 k.o. Petrijevci), na kojoj su trenutno izgrañene
grañevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje – tovilište za uzgoj purana.
Zbog planirane prenamjene postojećih grañevina u grañevine gospodarske namjene – proizvodne,
poslovne i skladišne prethodno je potrebno formiranje izdvojenog grañevinskog područja za gospodarsku
namjenu.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREðENJA OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 5.
Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna PPUO Petrijevci je kčbr. 2821/1 k.o. Petrjevci u površini od oko
1,0 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO PETRIJEVCI
Članak 6.
Temeljni dokument prostornog ureñenja na području Općine Petrijevci je Prostorni plan ureñenja
Općine Petrijevci (“Službeni glasnik Općine Petrijevci” broj 36/04 i 04/08) koji utvrñuje programske i prostorne
postavke razvoja Općine Petrijevci.
PPUO Petrijevci će se mijenjati isključivo u točkama navedenim u članku 4. Ove Odluke.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO PETRIJEVCI
Članak 7.
U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Petrijevci utvrñuje potrebu donošenja
Izmjena i dopuna PPUO Petrijevci kojim će se ostvariti prostorne mogućnosti za realizaciju planiranog zahvata
u prostoru – ureñenje izdvojenog grañevinskog područja gospodarske zone tvrtke ROKS d.o.o.
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POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO,
EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE)
POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO PETRIJEVCI
Članak 8.
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Petrijevci nije planirana posebna izrada stručnih podloga,
nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju
tijela i osobe odreñeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i
dopuna PPUO Petrijevci iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe odreñeni posebnim propisima
pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.
U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) digitalni
kartografski prikazi izmjena i dopuna PPUO Petrijevci će se izrañivati na Hrvatskoj osnovnoj karti u mj. 1:5.000
i katastarskom planu u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000.
Općina Petrijevci raspolaže svim potrebnim kartografskim prikazima za potrebe izrade izmjena i
dopuna PPUO Petrijevci u digitalnom obliku, te će isti biti ustupljeni stručnom izrañivaču izmjena i dopuna
PPUO Petrijevci.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREðENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI,
PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO PETRIJEVCI
IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA

Članak 11.
S obzirom na činjenicu da su prethodne izmjene i dopune PPUO Petrijevci usvojene na Općinskom
vijeću 30. lipnja 2008. godine, za potrebe ovih izmjena i dopuna nije potrebno prikupljanje podataka, planskih
smjernica i dokumenata od tijela i osoba odreñenih posebnim propisima.
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ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO PETRIJEVCI,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 12.
Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna PPUO Petrijevci:
- izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna PPUO Petrijevci za potrebe prethodne rasprave - u
roku od najviše 15 dana po donošenju Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Petrijevci
- izrada Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Petrijevci za potrebe javne rasprave - u roku od najviše
15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi
- javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Petrijevci - u trajanju od najviše 15 dana
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 7 dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi
- izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna PPUO Petrijevci - u roku od najviše 7 dana
od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi
- dostava mišljenja tijela i osoba odreñenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana
- izrada Konačnog prijedloga izmjena i dopuna PPUO Petrijevci - u roku od najviše 7 dana od
isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba odreñenih posebnim propisima
- donošenje izmjena i dopuna PPUO Petrijevci - u roku od najviše 60 dana od završetka javne
rasprave

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U
PROSTORU, ODNOSNO GRAðENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO
PETRIJEVCI

Članak 13.
Za vrijeme trajanja izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Petrijevci ne propisuje se zabraba
izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno grañenje.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPUO PETRIJEVCI

Članak 14.
Troškove izrade izmjena i dopuna PPUO Petrijevci u punom iznosu financira tvrtka ROKS d.o.o. iz
Osijeka.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureñenja i
graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.
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Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petrijevci”.

KLASA :350-02/08-01/11
URBROJ:2185/05-08-1
Petrijevci, 29. rujna 2008.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Martin Koški, v.r.
51

Na temelju članka 17.Statuta („Službeni Glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01., 6/01. i 4/05.) Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na 23. sjednici dana 29. rujna 2008. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Petrijevci za 2007. godinu

I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o provedenoj reviziji Proračuna Općine Petrijevci za
2007.godine Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom Glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:041-01/08-01/1
URBROJ:2185/05-08-5
Petrijevci,29.rujna 2008.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Martin Koški, v.r.

52

Na temelju članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01.,6/01. i 4/05.)
Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 23. sjednici dana 29. rujna 2008. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju prihoda i rashoda
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje I-VI mjesec 2008. godine

I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda
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Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje I-VI mjesec 2008. godine.
II
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:400-01/08-01/1
URBROJ:2185/05-08-3
Petrijevci, 29. 09. 2008.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Martin Koški, v.r.
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Na temelju članka 17.Statuta („Službeni Glasnik Općine Petrijevci“ br.5/01., 6/01. i 4/05.) Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na 23. sjednici dana 29.rujna 2008. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o Petrijevačkim žetvenim
svečanostima 2008. godine
I
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o održanim Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2008.
godine.
II
Ovaj zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:610-01/08-01/1
URBROJ:2185/05-08-2
Petrijevci,29.rujna 2008.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Martin Koški, v.r.

54

Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04), članka 6. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 79/07) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08, 44/08) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci (Službeni
glasnik Općine Petrijevci broj 5/01, 6/01 i 4/05) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 23. sjednici
održanoj 29. rujna 2008. godine donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Petrijevci (u daljnjem tekstu:Stožer) kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje djeluje u okviru sustava zaštite i spašavanja grañana, materijalnih i drugih
dobara u katastrofama i većim nesrećama na području Općine Petrijevci pod uvjetima i na način propisan
zakonom.
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Članak 2.
Stožer ima načelnika, zamjenika načelnika i šest članova , koje imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine
Petrijevci.
Osim osoba koje su članovi Stožera po dužnosti, temeljem Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja, u Stožer se imenuju osobe iz reda upravnih i javnih službi te pravnih osoba čija je
djelatnost od značaja za izvršavanje funkcija Stožera u skladu sa zakonom.
Članak 3.
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja nalaže općinski načelnik.
Članovi Stožera pozivat će se, u pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112.
Članak 4.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja jedinstveni upravni odjel
Općine Petrijevci.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje djelovati Odluka o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Općine Petrijevci (Sl.glasnik 4/06).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Petrijevci.

Predsjednik

KLASA: 810-01/08-01/2
URBROJ: 2185/05-08-2

Općinskog vijeća:

Petrijevci, 29. rujna 2008. godine

Martin Koški, v.r.
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Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04), članka 6. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 79/07) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08, 44/08) i članka 17. Statuta Općine Petrijevci (Službeni
glasnik Općine Petrijevci broj 5/01, 6/01 i 4/05) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 23. sjednici
održanoj 29. rujna 2008. godine donijelo je

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE PETRIJEVCI

I
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Petrijevci imenuju se:
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ðuro Petnjarić, dipl.oec, Satnica, Školska 1,zamjenik načelnika za načelnika stožera
Josip Kuštro, Petrijevci, Vjetrovita 16, zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Petrijevci, za
zamjenika načelnika
Krešimir Erk – službenik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, za člana
Zvonko Vonić – predstavnik Policijske postaje Valpovo, za člana
Dr. Krešimir Galić, Petrijevci, Republike 112a, doktor opće prakse, za člana
Milka Furlan, dipl.oec., Petrijevci, S.Radića 78, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci, za člana
Johann Walz, Petrijevci, Kolodvorska 31, predsjednik Crvenog križa Petrijevci i predsjednik
mjesnog odbora Petrijevci, za člana
ðuro Koški, Satnica, Osječka 49a, predsjednik mjesnog odbora Satnica, za člana
II

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje djelovati Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Petrijevci (Sl.glasnik 4/08).
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanje
Općine Petrijevci.

KLASA: 810-01/08-01/2

Predsjednik

URBROJ: 2185/05-08-3

Općinskog vijeća:

Petrijevci,29. rujna 2008. godine

Martin Koški, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE PETRIJEVCI na svojoj 23. sjednici, održanoj 29. rujna 2008. godine, temeljem članka 17.
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 5/01, 6/01 i 4/05) i članka 3. Pravilnika o
uvjetima i načinu korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države ( „Narodne novine“ br. 102/02 ), donijelo je

ODLUKU
o poticajima u razvoju poljoprivrede
na području Općine Petrijevci
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom ureñuju se uvjeti, način i postupak dodjele nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna
Općine Petrijevci (nastavno: subvencija) u svrhu poticanja poljoprivrede, a u svezi s izvršenim ulaganjima u
projekte u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a koji imaju za cilj razvoj i unapreñenje poljoprivrede na području
Općine Petrijevci.
Članak 2.
Subvencije za projekte u poljoprivrednoj proizvodnji osiguravaju se iz sredstava Proračuna Općine Petrijevci.
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Članak 3.
Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a imaju
status trgovačkog društva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili zadruge.
II.

PROJEKTI U POLJOPRIVREDOJ PROIZVODNJI
Članak 4.

Subvencije se odobravaju za projekte koji imaju za cilj razvoj i unapreñenje poljoprivrede u oblastima:
a) BILJNE PROIZVODNJE
1. Sufinanciranje Projekta „Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima“ za
unapreñenje ratarske, povrtlarske i voćarske proizvodnje
2. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica
- poticanje podizanja novih nasada voćnjaka
3. Potpora osiguranju usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima:
- za izvršena osiguranja usjeva od mogućih šteta na poljoprivrednim kulturama
4. Potpora u provoñenju Projekta obrane od tuče avionskim generatorima na
području Općine Petrijevci
b) STOČARSKE PROIZVODNJE
1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja
2. Sufinanciranje zbrinjavanja uginule stoke

III. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 5.

Postupak za dodjelu subvencije za svaki pojedinačni projekt pokreće Općinsko vijeće Općine Petrijevci svojim
Programom u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Petrijevci.
Članak 6.
Na temelju ove Odluke Općinsko vijeće Općine Petrijevci će za svaku godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće
godine donositi Program subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje.
Članak 7.
Programom iz članka 6. ove Odluke za svaku tekuću godinu Općinsko vijeće Općine Petrijevci odredit će
sljedeće:
-

projekte u poljoprivrednoj proizvodnji koji će biti subvencionirani,
ukupan iznos sredstava planiranih Proračunom za svaki pojedini projekt,
uvjete pod kojima se ostvaruje subvencija,
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visinu maksimalnog iznosa subvencije od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja,
način podnošenja zahtjeva, te potrebna dokumentacija,
kriterije za dodjelu subvencije,
način odreñivanja visine iznosa subvencije.
Članak 8.

Postupak odobravanja subvencije provodi se temeljem javnog poziva koji se objavljuje za svaki projekt u
dnevnom glasilu i na web stranici Općine Petrijevci, u skladu s Programom iz članka 6. ove Odluke.
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Petrijevci za svaki projekt, a
najkasnije do 31. listopada tekuće godine.
Zahtjev za dodjelu subvencije podnosi se na obrascu kojeg za svaki projekt utvrñuje Povjerenstvo za
provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci.
Članak 9.
Postupak obrade podnesenih zahtjeva prema pojedinim projektima za dodjelu subvencije provodi
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine
Petrijevci (nastavno: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Petrijevci i to: jedan
predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela, dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Petrijevci te dva
predstavnika vanjska suradnika.
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- objavljuje za svaki projekt javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu subvencije,
- razmatra i ocjenjuje podnesene zahtjeve sukladno odredbama Programa kojim je reguliran projekt za koji
su zahtjevi podneseni,
- izrañuje prijedlog odluke za dodjelu subvencija i predlaže istu Općinskom vijeću radi donošenja,
- obavlja kontrolu i druge potrebne poslove.
Članak 10.
Povjerenstvo izrañuje prijedlog odluke o odobravanju subvencije za pojedine projekte.
Odluku o odobravanju subvencija za pojedini projekt donosi Općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Odluku Općinskog vijeća Općine Petrijevci iz prethodnog stavka provodi Jedinstveni upravni odjel Općine
Petrijevci.
Subvencije se odobravaju do utroška osiguranih sredstava u Proračunu Općine Petrijevci za svaki pojedinačni
projekt.
Članak 11.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/08-01/8
URBROJ:2185/05-1-08-1
Petrijevci, 29. rujna 2008. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Martin Koški, v.r.
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57

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na svojoj 23. sjednici, održanoj 29. rujna 2008. godine, temeljem
članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 5/01, 6/01 i 4/05) i članka 6.
Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na području Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
br. 5/08), donijelo je

Program subvencije kapitalnih ulaganja
u projekte poljoprivredne proizvodnje u 2008. godini
na području Općine Petrijevci

Članak 1.
U skladu s Programom trošenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države na području Općine Petrijevci u 2008. godini („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 6/07.)
i Proračunom Općine Petrijevci za 2008. godinu („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 6/07.) u razdoblju
tijekom 2008. godine odreñuje se sufinanciranje osiguranja usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim
proizvoñačima, sufinanciranje nabave trajnih nasada i sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja.

I. Subvencije osiguranja usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima
Članak 2.
Subvencija se odobrava za izvršena osiguranja usjeva od mogućih šteta na poljoprivrednim kulturama
poljoprivrednim proizvoñačima. Za subvenciju osiguranja usjeva Proračunom Općine Petrijevci za 2008.
godinu predviñen je iznos od 80.000,00 kn.
Članak 3.
Subvencija se može ostvariti uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na području Općine Petrijevci.
- da je polica osiguranja usjeva od mogućih šteta zaključena u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada
tekuće godine.
Članak 4.
Subvencija iznosi najviše do 25% troška plaćene premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici
osiguranja, utvrñene 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 član zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.
Članak 5.
Postotak za izračun subvencije u osiguranju odreñuje se na način da se iznos osiguran u Proračunu Općine
Petrijevci za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno odobrenih zahtjeva.
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Članak 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 zaključenoj 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,
- dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu,
- preslik žiro-računa korisnika.

II. Sufinanciranje nabave voćnih nasada
Članak 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 odreñene cijene za pojedinu vrstu voćnih sadnica.
Za subvenciju nabave voćnih sadnica Proračunom Općine Petrijevci za 2008. godinu predviñen je iznos od
60.000,00 kn.
Članak 8.
Subvencija se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na području 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
kada se podnosi zahtjev,
Članak 9.
Subvencija za podizanje novih nasada voćnjaka utvrñuje se u visini do 25 % od odreñene cijene za pojedinu
vrstu voćnih sadnica.
Subvencija iz prethodnog stavka se utvrñuje izračunom 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 zasañene površine od 0,50 ha do 5,00 ha - 4.000,00 kn
- za zasañene površine od 5,01 ha do 10,00 ha - 5.000,00 kn
- za zasañene površine od 10,01 ha do 20,00 ha - 7.000,00 kn
- za zasañene površine veće od 20,00 ha - 10.000,00 kn.
Članak 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,
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posjedovni list iz katarske evidencije, za zemljište na kojem će se obaviti sadnja koja glasi na
podnositelja zahtjeva,
presliku žiro-računa korisnika,
potvrdu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu o izvršenoj sadnji,
deklaraciju sadnog materijala,
presliku računa o kupovini sadnog materijala (račun 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,
dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu.

III. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja
Članak 11.
Subvencija se odobrava za izvršena umjetna osjemenjivanja. Za subvenciju umjetnog osjemenjivanja
Proračunom Općine Petrijevci za 2008. godinu predviñen je iznos od 26.600,00 kn.
Članak 12.
Subvencija se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na području Općine Petrijevci,
- da je umjetno osjemenjivanje obavljeno u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada tekuće godine kada
se podnosi zahtjev,
Članak 13.
Udio subvencije iznosi do 100% od računa veterinarske usluge.
Najmanji iznos subvencije je 100,00 kn, a najviši iznos 5.000,00 kn za pojedinog korisnika.
Članak 14.
Postotak za izračun subvencije u umjetnom osjemenjivanju odreñuje se na način da se iznos osiguran u
Proračunu Općine Petrijevci za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno odobrenih zahtjeva.
Članak 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 računu za izvršenu veterinarsku uslugu,
- preslik računa 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,
- dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu,
- preslik žiro-računa korisnika.
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Članak 16.
Ovaj Program ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:320-02/08-01/8
URBROJ:2185/05-1-08-2
Petrijevci, 29.rujna 2008. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Martin Koški, v.r.

58

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na svojoj 23. sjednici, održanoj 29. rujna 2008. godine, temeljem
članka 17. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 5/01, 6/01 i 4/05) donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele
subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na
području Općine Petrijevci.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva odnosi se na obavljanje sljedećih poslova:
- objavljuje za svaki projekt javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu subvencije,
- razmatra i ocjenjuje podnesene zahtjeve sukladno odredbama Programa kojom je reguliran projekt za
koji su zahtjevi podneseni,
- izrañuje prijedlog odluke za dodjelu subvencija i predlaže istu Općinskom vijeću radi donošenja,
- obavlja kontrolu i druge potrebne poslove.
Članak 3.
U Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na području
Općine Petrijevci imenuju se:
1. Ivan Zečević, za predsjednika,
2. Nikola Egredžija,
3. Milka Furlan,
4. Ilija Ivanković,
5. Antun Tomaši, za članove.
Članak 4.
Mandat članovima Povjerenstva traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća Općine Petrijavci.
Članak 5.
Ovo Rješenje ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/08-01/8
URBROJ:2185/05-1-08-3
Petrijevci, 29.rujna 2008. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Martin Koški, v.r.
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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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