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Na temelju ĉlanka 17. i 22. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" br. 4/09.), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine donijelo je:

Z A K LJ U Ĉ A K
o prihvaćanju Izviješća Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata vijećnika i o zamjenicima
vijećnika
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izviješće Mandatnog povjerenstva o tome da:
vijećniku Dragutinu Vidakoviću, zbog podnesene ostavke, prestaje dužnost vijećnika Općinskog vijeća
Općine Petrijevci dana 10. srpnja 2009. godine temeljem ĉlanka 7. stavak 1. podstavak 1. Zakona o izboru
ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave,
vijećnici Nadi Kaĉar, zbog podnesene ostavke, prestaje dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine
Petrijevci dana 11. srpnja 2009. godine temeljem ĉlanka 7. stavak 1. podstavak 1. Zakona o izboru ĉlanova
predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave.
II.
Temeljem ĉlanka 8. istoga Zakona:
Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati (HNS) je dana 10. srpnja 2009. godine, odredila da
umjesto vijećnika Dragutina Vidakovića dužnost vijećnika obnaša Milan Ivanić kao zamjenik vijećnika,
neizabrani kandidat s iste liste,
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) je dana 11. srpnja 2009. godine, odredila da umjesto
vijećnice Nade Kaĉar dužnost vijećnika obnaša Slavko Rebrina kao zamjenik vijećnika, neizabrani kandidat s
iste liste.
III.
Ovaj Zakljuĉak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:013-03/09-01/8
URBROJ:2185/05-09-6
Petrijevci, 15. srpnja 2009.godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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Na temelju ĉlanka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09.) Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na 3. sjednici dana 15. srpnja 2009. godine donijelo je

ZAKLJUĈAK
povodom razmatranja Izvješća o financijskom poslovanju u 2008. godini
i Financijskog plana za 2009. godinu Dvorca d.o.o. Valpovo
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju u 2008. godini i Financijski plan
za 2009. godinu Dvorca d.o.o. Valpovo, A. M. Reljkovića 16.
II.
Ovaj Zakljuĉak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 363-01/08-01/12
URBROJ: 2185/05-09-2
Petrijevci, 15.srpnja 2009. god.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
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Na temelju ĉlanak 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/2009), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine donijelo je:
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PETRIJEVCI
Ĉlanak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/2009.) u ĉlanku
20. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Ĉlanovi Mandatnog povjerenstva i Odbora za izbor i imenovanja biraju se iz reda vijećnika.“
Ĉlanak 2.
Ĉlanak 89 mijenja se i glasi:
„Javnosti ne mogu biti dostupni oni dokumenti i materijali Vijeća koji su u skladu s posebnim propisima
klasificirani u slijedećim stupnjevima tajnosti: vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograniĉeno.
Dužnosnici i zaposlenici tijela Općine Petrijevci, pravne osobe s javnim ovlastima, kao i pravne i fiziĉke osobe
koje ostvare pristup ili postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, dužni su ĉuvati tajnost
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klasificiranog podatka za vrijeme i nakon prestanka obavljanja dužnosti ili službe, sve dok je podatak utvrĊen
jednim od stupnjeva tajnosti iz stavka 1. ili dok se odlukom vlasnika podatka ne oslobode obveze ĉuvanja
tajnosti.“
Ĉlanak 3.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrijevci stupaju na snagu danom objave u
"Službenom glasniku Općine Petrijevci".

KLASA:011-01/09-01/3
URBROJ:2185/05-09-2
Petrijevci, 15. srpnja 2009.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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Na temelju ĉlanka 17. i 21. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09), Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donijelo je:
ODLUKU
O RADNIM TIJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
I.

OPĆE ODREDBE

Ĉlanak 1.
Za prouĉavanje i razmatranje pojedinih podruĉja, pripremu, predlaganje i razmatranje prijedloga akata
koje donosi Općinsko vijeće Općine Petrijevci (u daljnjem tekstu: Vijeće), te za uĉinkovitije obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine, Vijeće ovom odlukom osniva radna tijela Vijeća, utvrĊuje djelokrug,
sastav, broj ĉlanova, te naĉin njihova rada.
Ĉlanak 2.
Radna tijela Vijeća su odbori, povjerenstva i druga radna tijela.
Ĉlanak 3.
Radna tijela imaju predsjednika i odreĊeni broj ĉlanova koji se biraju iz reda vijećnika tako da sastav, u
pravilu, odgovara stranaĉkoj strukturi Vijeća, ali u radna tijela mogu biti imenovani i pojedini znanstvenici,
struĉni i drugi djelatnici i osobe koje mogu pridonijeti u radu odreĊenog radnog tijela (u daljnjem tekstu: vanjski
ĉlanovi).
Predsjednik i ĉlanovi stalnih radnih tijela biraju se na vrijeme do isteka mandata Vijeća koje ih je biralo,
ali mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su birani.
Ĉlanak 4.
Stalna radna tijela Vijeća su:
- Mandatno povjerenstvo,
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za statutarno-pravna pitanja,
- Odbor za financije, proraĉun i gospodarstvo,
- Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošaĉa,
- Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja,
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Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb,
Povjerenstvo za prostorno i urbanistiĉko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu
okoliša,
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja.
DJELOKRUG I SASTAV RADNIH TIJELA

Ĉlanak 5.
Mandatno povjerenstvo
- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika
kao i provedenim izborima za općinskog naĉelnika i imenima izabranog općinskog naĉelnika i
njegovog zamjenika,
- izvješćuje Vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika i zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih poĉinju obavljati dužnost vijećnika,
- predlaže odluku o prestanku mandata vijećnika kada se ispune zakonom previĊeni uvjeti i
izvješćuje da nisu ispunjeni uvjeti za poĉetak mandata zamjenika vijećnika.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva ĉlana koji se biraju iz reda vijećnika.
Ĉlanak 6.
Odbor za izbor i imenovanja
- predlaže i razmatra prijedloge ovlaštenih predlagatelja za izbor i imenovanja dužnosti koje bira,
odnosno imenuje Vijeće,
- predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u odreĊena društvena tijela i organizacije,
- podnosi Vijeću prijedlog za izbor predsjednika i ĉlanova radnih tijela Vijeća,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i ĉetiri ĉlana koji se biraju iz reda vijećnika.
Ĉlanak 7.
Odbor za statutarno-pravna pitanja
- predlaže, razmatra i utvrĊuje prijedlog Statuta i izmjena i dopuna Statuta,
- razmatra prijedloge odluka i ostalih akata Vijeća glede njihove usklaĊenosti s Ustavom, zakonom i
Statutom i daje o tome mišljenje i prijedloge,
- ukazuje na potrebu donošenja ili izmjena odluka i drugih akata Vijeća,
- razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumaĉenja Statuta, odluka i drugih akata Vijeća,
- utvrĊuje i izdaje proĉišćene tekstove odluka i akata Vijeća kad je tim aktima ovlašten ili kada to
ocijeni potrebnim,
- obavlja i druge poslove odreĊene aktima Vijeća.
Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i dva ĉlana iz reda vijećnika, te dva vanjska
ĉlana.
Ĉlanak 8.
Odbor za financije, proraĉun i gospodarstvo
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se ureĊuju prihodi Općine,
- razmatra prijedlog Proraĉuna i Odluku o izvršenju proraĉuna Općine, Izvješće o izvršenju
proraĉuna, te druge akte iz podruĉja financija,
- prati provoĊenje utvrĊene financijske politike na razini Općine,
- razmatra financijske aspekte prijedloga programa javnih potreba u pojedinim djelatnostima i drugih
programa i o tome daje mišljene Vijeću,

četvrtak, 16. srpnja 2009.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 5 - stranica

85

razmatra pitanja koja se odnose na donošenje odluka i drugih akata iz podruĉja gospodarstva i o
njima daje prijedloge i mišljenja Vijeću,
- razmatra i prouĉava i druga pitanja iz nadležnosti Vijeća u podruĉju financija i gospodarstva.
Odbor za financije i gospodarstvo ima predsjednika i dva ĉlana iz reda vijećnika, te dva vanjska ĉlana.
-

Ĉlanak 9.
Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošaĉa
- razmatra podneske kojima se ukazuje na pojedinaĉne sluĉajeve kršenja slobode i prava graĊana,
- suraĊuje sa nadležnim tijelima i organizacijama glede zaštite prava graĊana,
- razmatra, te daje prijedloge i mišljenja nadležnim tijelima Općine o svim odlukama kojima tijela
Općine odluĉuju o pravima i obvezama potrošaĉa javnih usluga,
- razmatra pritužbe potrošaĉa na rad davatelja javnih usluga.
Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošaĉa ima predsjednika i tri ĉlana koji se biraju iz
reda vijećnika, te jednog vanjskog ĉlana.
Ĉlanak 10.

Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja
- priprema i utvrĊuje prijedloge za raspisivanje natjeĉaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine i
po potrebi za nabavu ili prodaju roba i usluga,
- provodi postupak natjeĉaja i nabave, te podnosi izvješća Vijeću o rezultatima natjeĉaja,
- obavlja i druge poslove temeljem odluka Vijeća.
Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja ima predsjednika i dva ĉlana iz reda vijećnika, te dva vanjska
ĉlana.
Ĉlanak 11.
Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
- razmatra i usklaĊuje meĊusobne interese fiziĉkih i pravnih osoba koje se bave poljoprivredom,
- razmatra i usklaĊuje zajedniĉke interese i potrebe pri obavljanju i unapreĊivanju poljoprivredne
proizvodnje,
- pomaže pri otkupu poljoprivrednih proizvoda, te rješava druga pitanja vezana uz poljoprivrednu
proizvodnju,
- utvrĊuje štetu od elementarnih nepogoda za podruĉje Općine, te organizira i usklaĊuje njenu
procjenu,
- suraĊuje sa Županijskim povjerenstvom,
- utvrĊuje štetu za ĉije se otklanjanje, odnosno ublažavanje odobravaju sredstva iz Proraĉuna
Općine,
- državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema hitnom postupku, na temelju
izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva, daje podatke za proglašenje elementarne
nepogode,
- županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku,
- izraĊuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći,
- obavlja i druge poslove temeljem odluke Vijeća.
Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda ima predsjednika i dva ĉlana
koji se biraju iz reda vijećnika, te dva vanjska ĉlana.
Ĉlanak 12.
Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
- razmatra i daje mišljenje o prijedlozima akata koje donosi Vijeće, a odnosi se na provoĊenje i
praćenje mjera i programa koji se odnose na podruĉja kulture, predškolskog odgoja, školstva,
športa, tehniĉke kulture, zdravstva i socijalne skrbi,
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razmatra pitanja koja se odnose na ureĊivanje zaštite korisnika pojedinih oblika socijalne skrbi,
invalida i drugih osoba kada to ocijeni potrebitim i korisnim,
- razmatra i pojedine zahtjeve i druge podneske graĊana koji se odnose na socijalnu skrb,
- obavlja i druge poslove iz podruĉja društvenih djelatnosti kada to odluĉi Vijeće.
Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb ima predsjednika i dva ĉlana iz reda vijećnika, te
dva vanjska ĉlana.
-

Ĉlanak 13.
Povjerenstvo za prostorno i urbanistiĉko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša
- razmatra i zauzima stav o prijedlozima akata koje donosi Općinsko vijeće iz podruĉja komunalnog
gospodarstva, stambenog gospodarstva i prometa,
- u podruĉju komunalnog gospodarstva razmatra donošenje i realizaciju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u cilju
osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, te osiguranja održavanja
komunalnih objekata i ureĊaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kao i osiguranja održivog
razvoja,
- sukladno obvezama propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i pratećim zakonima i pod
zakonskim propisima analizira donošenje i provedbu propisa kojima se organiziraju djelatnosti
javne rasvjete, vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, održavanje zelenih površina, skupljanja i
odvoza komunalnog otpada, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje javnih
površina, održavanje groblja, pogrebne poslove, dimnjaĉarske poslove, javni prijevoz putnika,
tržnice na malo, provoĊenje komunalnog reda,
- analizira ostvarivanje prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, te donošenje
propisa kojima se utvrĊuju mjerila za utvrĊivanje pojedinaĉnih obveza plaćanja ovih prihoda
- razmatra i analizira financijska izvješća te izvješća o djelovanju trgovaĉkih društava u kojima
Općina ima vlasniĉki udio, koncesionara i drugih izvoĊaĉa koji obavljaju komunalne djelatnosti,
- prati položaj Općine u prometnoj infrastrukturi države, razmatra probleme održivog razvoja
prometa u cilju poboljšanja kvaliteta prometa, a radi razvoja gospodarstva i pozitivnog utjecaja na
život graĊana,
- razmatra i prati prostornu koncepciju obnove i razvitka koja osigurava svrhovito gospodarenje
prostorom,
- razmatra i prati provedbu politike urbanistiĉkog planiranja i ureĊivanja prostora i zemljišta na
podruĉju Općine,
- prati i razmatra provoĊenje propisa kojima je ureĊeno pitanje zaštite okoliša i potiĉe poduzimanje
mjera radi osiguravanja njihove dosljedne provedbe na podruĉju Općine,
- razmatra i druga pitanja iz navedenih podruĉja temeljem odluke Vijeća.
Povjerenstvo za prostorno i urbanistiĉko planiranje, komunalno gospodarstvo i promet ima
predsjednika i dva ĉlana iz reda vijećnika, te dva vanjska ĉlana.
Ĉlanak 14.
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
- razmatra poticaje za proglašenje i dodjelu javnih priznanja Općine i po potrebi ima pravo zatražiti
dodatne podatke i dokumentaciju, te mišljenja struĉnih i nadležnih tijela,
- utvrĊuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i prosljeĊuje ih Vijeću na usvajanje,
- utvrĊuje prijedlog Odluke o priznanjima Općine Petrijevci.
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika i dva ĉlana iz reda vijećnika, te dva vanjska
ĉlana od kojih je jedan proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
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POVREMENA RADNA TIJELA

Ĉlanak 15.
Vijeće može, kada se za to pojavi potreba, osnivati povremene odbore i druga radna tijela, radi
pripreme, nadzora ili izvršenja odreĊenih poslova iz djelokruga Vijeća.
Osnivanje, djelokrug i sastav tijela iz stavka 1. ovog ĉlanka utvrĊuje se pojedinaĉnim aktom Vijeća.
Povremeno radno tijelo prestaje postojati izvršenjem zadatka za koji je osnovano, odnosno istekom
utvrĊenog roka ukoliko odlukom ili drugim aktom Vijeća nije drugaĉije propisano.
IV.

SJEDNICE RADNIH TIJELA

Ĉlanak 16.
Radna tijela djeluju na sjednicama koje, u pravilu, pismenim putem saziva predsjednik radnog tijela.
U pozivu za sjednicu mora biti naveden razlog sazivanja, odnosno predložen dnevni red.
S pozivom za sjednicu tijela upućuju se, u pravilu, i odgovarajući materijali (prijedlozi akata, odluka,
zakljuĉaka i sliĉno, odnosno nacrti akata ukoliko je radno tijelo predlagaĉ).
Ĉlanak 17.
Poziv za sjednicu dostavlja se svim ĉlanovima radnog tijela i predsjedniku Vijeća, u pravilu, dva dana
prije održavanja iste.
Ĉlanak 18.
Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu na prijedlog predsjednika Vijeća odnosno od njega
ovlaštenog potpredsjednika Vijeća, kao i temeljem zakljuĉka ili drugog akta Vijeća kojima se tijelu nalažu
odreĊene obveze.
Ĉlanak 19.
Prijedlog dnevnog reda predviĊen ĉlankom 16. stavak 2. ove Odluke, na sjednici može mijenjati
predsjednik radnog tijela, a izostavljanje pojedinih toĉaka ili dopunu novim toĉkama mogu predlagati svi
ĉlanovi toga tijela.
UtvrĊeni prijedlog predsjednik potom stavlja na glasovanje.
Dnevni red, kao i prijedlog za izmjenu ili dopunu istog, usvojen je ukoliko je za njega glasovala većina
nazoĉnih ĉlanova radnog tijela.
Ĉlanak 20.
Sjednici radnog tijela predsjeda predsjednik radnog tijela, a u njegovoj odsutnosti ili sprijeĉenosti jedan
od ĉlanova iz reda vijećnika.
Ĉlanovi radnog tijela mogu sudjelovati u raspravi, nakon što zatraže i dobiju rijeĉ od predsjedatelja
tijela.
Predsjedatelj daje rijeĉ ĉlanovima radnog tijela redoslijedom kojim su se i prijavili.
Ĉlanak 21.
Na održavanje reda i stegovne mjere analogno se primjenjuju odredbe Poslovnika Vijeća.
Ĉlanak 22.
Nakon otvaranja sjednice tijela, predsjedatelj daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice i
konstatira o broju nazoĉnih ĉlanova.
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Poslije utvrĊivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama, redoslijedom utvrĊenim
u spomenutom dnevnom redu.
Ĉlanak 23.
Za pravovaljano odluĉivanje, u pravilu je potrebna nazoĉnost većine ĉlanova radnog tijela.
Izuzetno, na sjednici Mandatnog povjerenstva potrebna je nazoĉnost svih ĉlanova toga tijela, kao
preduvjet za pravovaljano odluĉivanje.
Ĉlanak 24.
Glasovanje na sjednici je javno, te se provodi dizanjem ruke.
Ĉlanovi tijela izjašnjavaju se “za” i “protiv” prijedloga ili se uzdržavaju od glasovanja.
Ĉlanak 25.
Nakon izjašnjavanja po svim toĉkama dnevnog reda, ukoliko radno tijelo po pojedinoj toĉki nije ujedno
i predlagaĉ akta, predsjedatelj saĉinjava izvješće, te isto podnosi Vijeću na sjednici na kojoj se odluĉuje o
predmetnom pitanju.
Ĉlanak 26.
Ako je radno tijelo predlagaĉ odreĊenog akta ili predlaže Vijeću postupanje po odreĊenom pitanju,
tada predsjednik radnog tijela na sjednici Vijeća obrazlaže prijedlog bez podnošenja izvješća iz prethodnog
ĉlanka ove Odluke.
Radno tijelo dužno je utvrĊeni prijedlog akta iz stavka 1. ovog ĉlanka, odmah proslijediti Naĉelniku
Općine, radi davanja mišljenja.
Ĉlanak 27.
O tijeku sjednice vodi se zapisnik, kojeg saĉinjava zapisniĉar kojeg odredi radno tijelo, a može biti ĉlan
radnog tijela ili neka druga osoba.
Zapisnik mora sadržavati: datum i mjesto održavanja sjednice, oznaku da je rijeĉ o zapisniku, toĉno
vrijeme poĉetka i završetka sjednice, imena nazoĉnih i odsutnih ĉlanova tijela, imena ostalih nazoĉnih, tijek
sjednice, naznaku osoba koje su sudjelovale u raspravi, te stanje glasova po pojedinoj toĉki dnevnog reda.
Po okonĉanju izrade zapisnika, istog potpisuju predsjedatelj radnog tijela i zapisniĉar.
Ĉlanak 28.
Struĉne i administrativne poslove za radna tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.
V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlanak 29.
Na pitanja koja nisu ureĊena ovom Odlukom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Statuta Općine
Petrijevci i Poslovnika Vijeća.
Ĉlanak 30.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
Ĉlanak 31.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća,
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 6/01) i ĉlanci 10. i 12. Odluke o priznanjima Općine Petrijevci,
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/01).
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Ĉlanak 32.
Predsjednici i ĉlanovi radnih tijela imenovani temeljem Odluka iz prethodnog ĉlanka nastavljaju
obavljati svoje dužnosti predsjednika i ĉlana radnog tijela, istoimenih radnih tijela ustanovljenih ovom odlukom.
KLASA:023-05/09-01/2
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
46

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) i ĉlanka 8.
Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 15.
srpnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika i ĉlanova Odbora za financije, proraĉun i gospodarstvo
I.
U Odbor za financije, proraĉun i gospodarstvo Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, biraju se:
za predsjednika, Đuro Petnjarić,
za ĉlanove: Ivana Zeko,
Goran Lešnjaković,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Jasna Stojaković,
Zlatko Zelić,
II.
Mandat izabranih i imenovanih iz toĉke I. ove Odluke traje do kraja mandata Vijeća koje ih je izabralo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:013-03/09-01/9
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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47

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) i ĉlanka 9.
Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 15.
srpnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za predstavke,
prituţbe i zaštitu potrošaĉa
I.
U Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošaĉa Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, biraju se:
za predsjednika, Zvonko Gubica,
za ĉlanove: Đuro Taĉković,
Miroslav Marić,
Milan Ivanić,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlan) imenuje se:
za ĉlana : Ante Brletić,
II.
Mandat izabranih i imenovanih iz toĉke I. ove Odluke traje do kraja mandata Vijeća koje ih je izabralo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 013-03/09-01/10
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine

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

48

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) i ĉlanka 10.
Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 15.
srpnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za provedbu natjeĉaja
I.
U Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, biraju se:
za predsjednika, Ivan Vrbanić,
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za ĉlanove: Ivan Zeĉević,
Ivo Ivanković,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Renata Pilgermayer,
Josip Bronzović,
II.
Mandat izabranih i imenovanih iz toĉke I. ove Odluke traje do kraja mandata Vijeća koje ih je izabralo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 013-03/09-01/11
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine

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

49

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) i ĉlanka 11.
Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 15.
srpnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za poljoprivredu
i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
I.
U Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, biraju se:
za predsjednika, Ivan Zeĉević,
za ĉlanove: Ivan Vrbanić,
Miroslav Marić,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Josip Bronzović,
Nikola Egredžija,
II.
Mandat izabranih i imenovanih iz toĉke I. ove Odluke traje do kraja mandata Vijeća koje ih je izabralo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 013-03/09-01/12
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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50

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) i ĉlanka 12.
Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 15.
srpnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva
za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
I.
U Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, biraju se:
za predsjednika, Miroslav Marić,
za ĉlanove: Goran Lešnjaković,
Ivana Zeko,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Višnja Gubica,
Matija Reiter,
II.
Mandat izabranih i imenovanih iz toĉke I. ove Odluke traje do kraja mandata Vijeća koje ih je izabralo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:013-03/09-01/13
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine

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

51

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) i ĉlanka 13.
Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 15.
srpnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za prostorno i urbanistiĉko planiranje,
komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša
I.
U Povjerenstvo za prostorno i urbanistiĉko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša
Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, biraju se:
za predsjednika, Ivan Vrbanić,
za ĉlanove: Milan Ivanić,
Zvonko Gubica,
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iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Renata Pilgermayer,
Josip Bronzović,
II.
Mandat izabranih i imenovanih iz toĉke I. ove Odluke traje do kraja mandata Vijeća koje ih je izabralo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 013-03/09-01/14
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine

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

52

Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) i ĉlanka 14.
Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 3. sjednici dana 15.
srpnja 2009. godine donijelo je:
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja
I.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća,
iz reda vijećnika, biraju se:
za predsjednika, Đuro Petnjarić,
za ĉlanove: Miroslav Marić,
Ivan Vukušić,
iz reda znanstvenika, struĉnih i drugih djelatnika (vanjski ĉlanovi) imenuju se:
za ĉlanove: Milka Furlan,
Rezica Sudar,
II.
Mandat izabranih i imenovanih iz toĉke I. ove Odluke traje do kraja mandata Vijeća koje ih je izabralo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 013-03/09-01/15
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci, 15. srpnja 2009. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.
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Na temelju ĉlanka 17.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.4/09 Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na 3. sjednici održanoj dana 15.srpnja 2009. godine donijelo je:
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
ĉlana Odbora za izbor i imenovanje
I.
Dragutin Vidaković razrješuje se dužnosti ĉlana Odbora za izbor i imenovanje.
II.
Za ĉlana Odbora za izbor i imenovanje bira se Milan Ivanić.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:013-03/09-01/16
URBROJ:2185/05-09-1
Petrijevci,15.07.2009.

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

54

Na temelju ĉlanka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 i 38/09) i ĉlanaka 4., 5. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08, 44/08) i ĉlanka 17.
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na
svojoj 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU STOŢERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE PETRIJEVCI
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Petrijevci (u daljnjem tekstu:Stožer) kao struĉno,
operativno i koordinativno tijelo koje djeluje u okviru sustava zaštite i spašavanja graĊana, materijalnih i drugih
dobara u katastrofama i većim nesrećama na podruĉju Općine Petrijevci pod uvjetima i na naĉin propisan
zakonom.
Ĉlanak 2.
Stožer ima naĉelnika, zamjenika naĉelnika i šest ĉlanova , koje imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine
Petrijevci.
Osim osoba koje su ĉlanovi 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 ĉija je
djelatnost od znaĉaja za izvršavanje funkcija Stožera u skladu sa zakonom.
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Ĉlanak 3.
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja nalaže općinski naĉelnik.
Ĉlanovi Stožera pozivat će se, u pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112.
Ĉlanak 4.
Administrativno-tehniĉke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Petrijevci.
Ĉlanak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje djelovati Odluka o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 5/08).
Ĉlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 810-01/09-01/3

Predsjednik

URBROJ: 2185/05-09-1

Općinskog vijeća:

Petrijevci,15. srpnja 2009.

Đuro Petnjarić, dipl.oec., v.r.

55

Na temelju ĉlanka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 i 38/09) i ĉlanaka 4., 5. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08, 44/08) i ĉlanka 17.
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na
svojoj 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. donijelo je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU STOŢERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE PETRIJEVCI
I
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Petrijevci imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdenko Furlić, Petrijevci, Republike 90, zamjenik naĉelnika Općine za naĉelnika stožera
Josip Kuštro, Petrijevci, Vjetrovita 16, zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Petrijevci, za
zamjenika naĉelnika
Krešimir Erk – službenik Podruĉnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, za ĉlana
Zvonko Vonić – predstavnik Policijske postaje Valpovo, za ĉlana
Galić dr.med. Krešimir, Petrijevci, Republike 112a, opća medicina, za ĉlana
Milka Furlan, dipl.oec., Petrijevci, S.Radića 78, proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci, za ĉlana
Tomislav Maltar, Petrijevci, D.Pejaĉević 52, zamjenik zapovjednika DVD Petrijevci, za ĉlana
Đuro Koški, Satnica, Osjeĉka 49a, predsjednik mjesnog odbora Satnica, za ĉlana
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II
Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje djelovati Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 5/08).
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanje
Općine Petrijevci.

KLASA: 810-01/09-01/3
URBROJ: 2185/05-09-2
Petrijevci,15. srpnja 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl.oec., 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% prosjeĉne plaće isplaćene u gospodarstvu RH u prethodna tri mjeseca
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