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Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 9. sjednici dana 09. lipnja 2010. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća Draiva d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
skupljanja i odvoza komunalnog otpada na podruĉju Općine Petrijevci za 2009. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće Draiva d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na podruĉju Općine Petrijevci za 2009.
godinu.
II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:363-02/10-01/4
URBROJ:2185/05-10-2
Petrijevci, 09. lipnja 2010.godine

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

54
Na temelju ĉlanak 33. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i ĉlanka 16. i 17. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni
glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 9. sjednici odrţanoj
dana 09. lipnja 2010. godine donijelo je:
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PETRIJEVCI
Ĉlanak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/09, 5/09 i
2/10) ĉlanak 15a. mijenja se i glasi:
„Tijekom mandatnog razdoblja vijećnik preuzima i obavlja zadatke poštujući pravila etike, a u
obavljanju gospodarske ili druge aktivnosti ne smije, ni za sebe ni za svog poslodavca ili treću osobu
koristiti podatke koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani u slijedećim stupnjevima tajnosti: vrlo
tajno, tajno, povjerljivo i ograniĉeno“.
Ĉlanak 2.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrijevci stupaju na snagu osmog dana od
dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 011-01/10-01/4
URBROJ:2185/05-10-3
Petrijevci, 09. lipnja 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
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Na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09.) Općinsko
vijeće Općine Petrijevci na 9. sjednici dana 09. lipnja 2010. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju prihoda i rashoda
Proraĉuna Općine Petrijevci za razdoblje I-III mjesec 2010. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Proraĉuna Općine
Petrijevci za razdoblje I-III mjesec 2010. godine.
II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:400-08/10-01/5
URBROJ:2185/05-10-1
Petrijevci, 09. lipnja 2010.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
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Na temelju ĉlanka 17.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09.) Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na 9. sjednici dana 09. lipnja 2010. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUĈAK

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Petrijevci za 2009. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o provedenoj financijskoj reviziji Općine Petrijevci
za 2009.godinu Drţavnog ureda za reviziju, Podruĉni ured Osijek.
II.
Ovaj zakljuĉak ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:041-01/10-01/1
URBROJ:2185/05-10-2
Petrijevci, 09.lipnja 2010.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
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Na temelju ĉlanka 3. i 19. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 28/10), i ĉlanka 17.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci br. 4/09.), Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na 9. sjednici odrţanoj dana 09. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o odreĊivanju plaće i drugih prava naĉelnika i
zamjenika naĉelnika Općine Petrijevci
ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom odreĊuje plaća i druga prava naĉelnika i zamjenika naĉelnika Općine Petrijevci ( u
daljnjem tekstu: duţnosnici) koji svoju duţnost obavljaju profesionalno.
ĉlanak 2.
Plaću duţnosnika iz ĉlanka 1. ove Odluke ĉini umnoţak koeficijenta i osnovice za obraĉun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staţa, ukupno najviše za 20%.
ĉlanak 3.
Koeficijenti za obraĉun plaće duţnosnika iznose kako slijedi:
- za obraĉun plaće naĉelnika – 2,70,
- za obraĉun plaće zamjenika naĉelnika – 2,29.
ĉlanak 4.
Osnovica za obraĉun plaće duţnosnika utvrĊuje se u visini 4.630,00 kuna.
ĉlanak 5.
Osim prava na plaću iz ĉlanka 2. ove Odluke, duţnosnici ostvaruju pravo na ostala materijalna i druga
prava iz radnog odnosa u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine koji se primjenjuju na
sluţbenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu.
ĉlanak 6.
Pojedinaĉna rješenja o visini plaće i drugih prava duţnosnika donosi proĉelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine.
ĉlanak 7.
Danom primjene ove Odluke prestaje vaţiti ĉlanak 5. stavak 1. Odluke o plaćama i drugim primanjima
sluţbenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine
Petrijevci“ br . 5/06.).
ĉlanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“, a
primjenjivat će se od 1. srpnja 2010. godine.
KLASA:402-08/10-01/6
URBROJ:2185/05-10-1
Petrijevci, 09. lipnja 2010.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić,dipl. oec., v.r.
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Na temelju ĉlanka 6. stavka 2. i 19. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10), i ĉlanka 17.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci br. 4/09.),
Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 9. sjednici odrţanoj dana 09. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za rad zamjenika naĉelnika Općine Petrijevci
ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom odreĊuje visina naknade za rad zamjenika naĉelnika Općine Petrijevci ( u daljnjem
tekstu: duţnosnik) koji svoju duţnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.
ĉlanak 2.
Duţnosnik iz ĉlanka 1. ove Odluke ima pravo na mjeseĉnu naknadu za svoj rad u visini 800,00 kn u
neto iznosu.
ĉlanak 3.
Rješenja o odreĊivanju visine naknade za rad duţnosnika donosi proĉelnik Jedinstvenog upravnoj
odjela Općine.
ĉlanak 4.
Danom primjene ove Odluke prestaje vaţiti ĉlanak 3. Odluke o naknadama zamjenika općinskog
naĉelnika, predsjednika i ĉlanova Općinskog vijeća i ĉlanova radnih tijela („Sluţbeni glasnik Općine
Petrijevci“ br : 6/09.).
ĉlanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“, a
primjenjivat će se od 1. srpnja 2010. godine.
KLASA:121-01/10-01/1
URBROJ:2185/05-10-1
Petrijevci, 09. lipnja 2010.godine

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

59
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na 9. sjednici odrţanoj 09. lipnja 2010. godine, na temelju
ĉlanka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br.
1/08) i ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" br. 4/09)
o b j a v l j u j e:

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor ĉlanova
Savjeta mladih Općine Petrijevci
I.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Petrijevci osnovano radi aktivnog
ukljuĉivanja mladih u javni ţivot Općine Petrijevci, boljeg poloţaja i utjecaja mladih na donošenje Odluke
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u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za rješavanje problema od neposrednih interesa mladih, te
istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za poloţaj mladih i njihove budućnosti.
U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama o pitanjima znaĉajnim za rad Savjeta mladih,
- raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća
Općine Petrijevci koja su od interesa za mlade,
- predlaţe Općinskom vijeću Općine Petrijevci donošenje odluka, programa i
drugih akata za unapreĊenje poloţaja mladih,
- predlaţe Općinskom vijeću Općine Petrijevci raspravu o pojedinim pitanjima od
znaĉaja za mlade, te naĉin rješavanja navedenih pitanja,
- daje mišljenje Općinskom vijeću Općine Petrijevci prilikom donošenja
odluka, programa, mjera i drugih akata od osobitog znaĉaja za mlade,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja
za mlade,
- izraĊuje izvješća nadleţnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi
predlaţe i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja
poloţaja mladih,
- predlaţe mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima znaĉajnih za unapreĊivanje
poloţaja mladih,
- potiĉe meĊusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i ţupanija u RH, te
Suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- predlaţe Općinskom vijeću Općine Petrijevci financijski plan radi ostvarivanja
Programa rada Savjeta mladih,
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
II.
Savjet mladih ima sedam ĉlanova koje bira Općinsko vijeće Općine Petrijevci na vrijeme od
dvije godine pod uvjetima i na naĉin utvrĊen Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) i
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/08).
U Savjetu mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina ţivota s
prebivalištem na podruĉju Općine Petrijevci.
III.
Kandidata za ĉlanove Savjeta mladih predlaţu udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
uĉeniĉka vijeća, studentski zborovi i drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
Ovlašteni predlagatelji dostavljaju prijedlog kandidata za ĉlanove Savjeta mladih koji mora
sadrţavati:
- toĉan naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu roĊenja, prebivalište, stupanj steĉene
struĉne spreme ili steĉeni akademski odnosno struĉni naziv i akademski stupanj)
- obrazloţenje prijedloga koje mora biti ovjereno od strane osobe predlagatelja,
Prijedlogu je potrebno priloţiti ţivotopis , motivacijsko pismo te presliku rodnog lista ili osobne
iskaznice kandidata i vlastoruĉno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature.
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Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave javnog poziva u „Sluţbenom glasniku Općine
Petrijevci“, a prijedloge s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:
Općina Petrijevci
Odbor za izbor i imenovanja
Republike 114, Petrijevci 31208
s naznakom: Prijedlog za izbor ĉlana Savjeta mladih Općine Petrijevci.
Javni poziv za izbor ĉlanova Savjeta mladih objavit će se i putem Hrvatskog radija Valpovštine i
na web stranici Općine Petrijevci, www.petrijevci.hr.
Sve dodatne informacije i potrebiti obrasci mogu se dobiti na tel. 395-620, ili osobno u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
KLASA:007-01/10-01/1
URBROJ:2185/05-10-1
Petrijevci, 09. lipnja 2010. godine

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

60
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na svojoj 9. sjednici, odrţanoj 09. lipnja 2010. godine,
temeljem ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09) i ĉlanka 6.
Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na podruĉju Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine
Petrijevci“ br. 5/08), donijelo je
Program subvencije kapitalnih ulaganja
u projekte poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini
na podruĉju Općine Petrijevci
Ĉlanak 1.
U skladu s Programom trošenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu drţave na podruĉju Općine Petrijevci u 2010. godini („Sluţbeni glasnik Općine
Petrijevci“ br. 8/09.) i Proraĉunom Općine Petrijevci za 2010. godinu („Sluţbeni glasnik Općine
Petrijevci“ br. 8/09.i 2/10.) u razdoblju tijekom 2010. godine odreĊuje se sufinanciranje osiguranja usjeva
i voćnih nasada od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoĊaĉima, sufinanciranje nabave trajnih nasada i
sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja.
I. Subvencije osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta poljoprivrednim
proizvođaĉima
Ĉlanak 2.
Subvencija se odobrava za izvršena osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta na
poljoprivrednim kulturama poljoprivrednim proizvoĊaĉima. Za subvenciju osiguranja usjeva i voćnih
nasada Proraĉunom Općine Petrijevci za 2010. godinu predviĊen je iznos od 25.000,00 kn.

ponedjeljak, 14. lipnja 2010.

SLUŢBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 5 - stranica 113

Ĉlanak 3.
Subvencija se moţe ostvariti uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na podruĉju Općine Petrijevci.
- da je polica osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta zakljuĉena u razdoblju od 01.
sijeĉnja do 31. listopada tekuće godine.
Ĉlanak 4.
Subvencija iznosi najviše do 25% troška plaćene premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici
osiguranja, utvrĊene na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu korisnika. Udio subvencije iznosi do
25% od ukupne premije osiguranja.
Najmanji iznos subvencije je 100,00 kn, a najviši iznos 5.000,00 kn za pojedinog korisnika. Ukoliko je
podnositelj zahtjeva zadruga, korisnik je svaki ĉlan zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom
osiguranja.
Ĉlanak 5
Postotak za izraĉun subvencije u osiguranju odreĊuje se na naĉin da se iznos osiguran u Proraĉunu
Općine Petrijevci za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno odobrenih zahtjeva.
Ĉlanak 6.
Korisnik subvencije podnosi zahtjev za subvenciju na propisanom obrascu te uz zahtjev za subvenciju
prilaţe:
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- dokaz o zakljuĉenoj polici osiguranja,
- potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisana od osobe ovlaštene za
zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio uplatu police,
- dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa, prodaje, ili koncesije drţavnog poljoprivrednog
zemljišta,
- dokaz da nije duţan Općini Petrijevci po bilo kojoj osnovi,
- dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu,
- preslik ţiro-raĉuna korisnika.
II. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica
Ĉlanak 7.
Radi poticanja podizanja novih nasada voćnjaka subvencionira se nabavka voćnih sadnica.
Subvencija se odobrava za sadnice: jabuke, kruške, šljive, breskve, marelice, višnje, trešnje, lijeske,
oraha, kupine, maline i jagode i to u visini do 25 % od odreĊene cijene za pojedinu vrstu voćnih sadnica.
Za subvenciju nabave voćnih sadnica Proraĉunom Općine Petrijevci za 2010. godinu predviĊen je iznos
od 18.000,00 kn.
Ĉlanak 8.
Subvencija se moţe ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na podruĉju Općine Petrijevci,
- da podiţu 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,
Ĉlanak 9.
Subvencija za podizanje novih nasada voćnjaka utvrĊuje se u visini do 25 % od odreĊene cijene za
pojedinu vrstu voćnih sadnica.
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Subvencija iz prethodnog stavka se utvrĊuje izraĉunom na osnovi sljedećih vrijednosti: 1 sadnica jabuka
15,00 kn; 1 sadnica kruške 18,00 kn; 1 sadnica šljive 17,00 kn; 1 sadnica breskve 18,00 kn; 1 sadnica
marelice 18,00 kn; 1 sadnica višnje 18,00 kn; 1 sadnica trešnje 18,00 kn; 1 sadnica lijeske 12,00 kn; 1
sadnica oraha - cijepljeni 80,00 kn; 1 sadnica oraha - sjemenjak 18,00 kn; 1 sadnica kupine 10,00 kn, 1
sadnica maline 10,00 kn; 1 sadnica jagode 2,00 kn.
Najviši iznos subvencije po jednom korisniku iznosi:
- za zasaĊene površine od 0,50 ha do 5,00 ha - 4.000,00 kn
- za zasaĊene površine od 5,01 ha do 10,00 ha - 5.000,00 kn
- za zasaĊene površine od 10,01 ha do 20,00 ha - 7.000,00 kn
- za zasaĊene površine veće od 20,00 ha - 10.000,00 kn.
Ĉlanak 10.
Korisnik subvencije podnosi zahtjev za subvenciju na propisanom obrascu, te uz zahtjev za subvenciju
prilaţe:
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- posjedovni list iz katarske evidencije, za zemljište na kojem će se obaviti sadnja koja glasi na
podnositelja zahtjeva,
- presliku ţiro-raĉuna korisnika,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu sluţbu o izvršenoj sadnji,
- deklaraciju sadnog materijala,
- presliku raĉuna o kupovini sadnog materijala (raĉun iz kojeg je vidljivo ime ili naziv kupca) i
presliku otpremnice sadnog materijala,
- dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa, kupnje ili koncesije drţavnog poljoprivrednog
zemljišta,
- dokaz da nije duţan Općini Petrijevci po bilo kojoj osnovi,
- dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu.
III. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja
Ĉlanak 11.
Subvencija se odobrava za izvršena umjetna osjemenjivanja. Za subvenciju umjetnog osjemenjivanja
Proraĉunom Općine Petrijevci za 2010. godinu predviĊen je iznos od 7.000,00 kn.
Ĉlanak 12.
Subvencija se moţe ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika nalazi na podruĉju Općine Petrijevci,
- da je umjetno osjemenjivanje obavljeno u razdoblju od 1. studenoga do 31. listopada tekuće
godine kada se podnosi zahtjev,
Ĉlanak 13.
Udio subvencije iznosi do 100% od raĉuna veterinarske usluge.
Najmanji iznos subvencije je 100,00 kn, a najviši iznos 5.000,00 kn za pojedinog korisnika.
Ĉlanak 14.
Postotak za izraĉun subvencije u umjetnom osjemenjivanju odreĊuje se na naĉin da se iznos osiguran u
Proraĉunu Općine Petrijevci za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno odobrenih zahtjeva.
Ĉlanak 15.
Korisnik subvencije podnosi zahtjev za subvenciju na propisanom obrascu te uz zahtjev za subvenciju
prilaţe:
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dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
dokaz o plaćenom raĉunu za izvršenu veterinarsku uslugu,
preslik raĉuna ustanove koja je izvršila veterinarsku uslugu umjetnog osjemenjivanja,
dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa, prodaje, ili koncesije drţavnog poljoprivrednog
zemljišta,
dokaz da nije duţan Općini Petrijevci po bilo kojoj osnovi,
dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu,
preslik ţiro-raĉuna korisnika.

Ĉlanak 16.
Ovaj Program ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/10-01/10
URBROJ:2185/05-1-10-1
Petrijevci, 09. lipnja 2010. godine

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

61
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na svojoj 9. sjednici, odrţanoj 09. lipnja 2010. godine,
temeljem ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09) donijelo je

RJEŠENJE

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele
subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na podruĉju Općine Petrijevci
Ĉlanak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na
podruĉju Općine Petrijevci.
Ĉlanak 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,
- izraĊuje prijedlog odluke za dodjelu subvencija i predlaţe istu Općinskom vijeću radi donošenja,
- obavlja kontrolu i druge potrebne poslove.
Ĉlanak 3.
U Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na podruĉju
Općine Petrijevci imenuju se:
1. Ivan Zeĉević, za predsjednika,
2. Nikola Egredţija,
3. Milka Furlan,
4. Josip Bronzović,
5. Ivan Vrbanić, za ĉlanove.
Ĉlanak 4.
Mandat ĉlanovima Povjerenstva traje do isteka mandata ĉlanova Općinskog vijeća Općine Petrijevci.

ponedjeljak, 14. lipnja 2010.

SLUŢBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 5 - stranica 116

Ĉlanak 5.
Ovo Rješenje ima se objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/10-01/1
URBROJ:2185/05-1-10-2
Petrijevci, 09. lipnja 2010. godine

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

62
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na svojoj 9. sjednici odrţanoj dana 09. lipnja 2010. godine,
na temelju ĉlanka 17. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09) donijelo
je:

ZAKLJUĈAK

o neprihvaćanju zamolbe za prodaju potraživanja
putem javnog nadmetanja PPK VALPOVO d.d. Valpovo
I.
Ne prihvaća se zamolba za prodaju potraţivanja putem javnog nadmetanja PPK VALPOVO d.d.
Valpovo, jer Općina Petrijevci nije u mogućnosti svoja potraţivanja prodati po cijeni postignutoj na
javnom nadmetanju (0,10% dospjelih potraţivanja na dan 03. 12. 2009. godine.
II.
Ovaj Zakljuĉak objavit će se u "Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
KLASA:320-01/10-01/1
URBROJ:2185/05-10-2
Petrijevci, 09. lipnja 2010.godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
63
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na svojoj 9. sjednici odrţanoj dana 09. lipnja 2010. godine,
na temelju ĉlanka 17. i 59. Statuta Općine Petrijevci ("Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci" broj 4/09)
donijelo je:
ZAKLJUĈAK
o neprihvaćanju zamolbe za zakup pašnjaka
I.
Ne prihvaća se Zamolba Bore Luĉenĉića iz Petrijevaca, I.Kapistrana 14 i Davora Begovića iz
Petrijevaca, A.M.Reljkovića 43 za zakup pašnjaka u vlasništvu Općine Petrijevci koja se nalazi u k.o.
Petrijevci i to: k.ĉ.br. 1319 u površini od 75.392 m².
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II.
Ĉestica iz toĉke I. ovog Zakljuĉka oznaĉena je kao katastarska kultura pašnjak i zbog svog poloţaja
dostupna je svim graĊanima na korištenje u skladu sa svojom namjenom.
III.
Zbog specifiĉnosti poloţaja i budućeg korištenja te interesa Općine Petrijevci kao njenog vlasnika,
namjena korištenja ĉestice iz toĉke I. ovog Zakljuĉka uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
IV.
Zaduţuju se Povjerenstva nadleţna za poljoprivredu, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša da
zajedno sa Općinskim naĉelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom izrade prijedlog odluke iz prethodne
toĉke u roku od 3 (tri) mjeseca.
V.
Ovaj Zakljuĉak objavit će se u "Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
KLASA:940-04/09-01/14
URBROJ:2185/05-10-2
Petrijevci, 09. lipnja 2010. godine

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

64
Na temelju ĉlanka 133. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09), i
ĉlanka 17.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci br. 4/09.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 9.
sjednici odrţanoj dana 09. lipnja 2010. godine donosi

ZAKLJUĈAK
o prijedlogu imenovanja sudaca
porotnika za mladeţ
Ţupanijskog suda u Osijeku
ĉlanak 1.
Za suce porotnike za mladeţ Ţupanijskog suda u Osijeku Općinsko vijeće Općine Petrijevci nema
prijedlog za imenovanje osoba.
ĉlanak 2.
Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine
Petrijevci“.
KLASA:711-02/10-02/1
URBROJ:2185/05-10-3
Petrijevci, 09.lipnja 2010.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đuro Petnjarić, dipl. oec., v.r.
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65
Na temelju ĉlanka 133. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09), i
ĉlanka 17.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci br. 4/09.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 9.
sjednici odrţanoj dana 09. lipnja 2010. godine donosi

ZAKLJUĈAK
o prijedlogu imenovanja sudaca
porotnika za mladeţ
Općinskog suda u Osijeku
ĉlanak 1.
Za suce porotnike za mladeţ Općinskog suda u Osijeku Općinsko vijeće Općine Petrijevci nema
prijedlog za imenovanje osoba.
ĉlanak 2.
Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine
Petrijevci“.
KLASA:711-02/10-02/1
URBROJ:2185/05-10-2
Petrijevci, 09. lipnja 2010.godine

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

66
Na temelju ĉlanka 133. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09), i
ĉlanka 17.Statuta („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci br. 4/09.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 9.
sjednici odrţanoj dana 09. lipnja 2010. godine donosi

ZAKLJUĈAK
o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika
Trgovaĉkog suda u Osijeku
ĉlanak 1.
Za suce porotnike Trgovaĉkog suda u Osijeku Općinsko vijeće Općine Petrijevci utvrĊuje prijedlog za
imenovanje slijedećih osoba:
1. Saša Begović, Petrijevci, A. M. Reljkovića 43
ĉlanak 2.
UtvrĊeni prijedlog iz ĉlanka 1. ovog Zakljuĉka upućuje se Ţupanijskoj skupštini Osjeĉko-baranjske
ţupanije radi konaĉnog usvajanja.
ĉlanak 3.
Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine
Petrijevci“.
KLASA:711-02/10-02/1
URBROJ:2185/05-10-4
Petrijevci, 09. lipnja 2010.godine

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

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Stranica
53 ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća Draiva d.o.o. Petrijevci prema ugovoru
o obavljanju komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada
na podruĉju Općine Petrijevci za 2009. godinu
54 Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrijevci
55 ZAKLJUĈAK O prihvaćanju Izvješća o ostvarenju prihoda i rashoda
Proraĉuna Općine Petrijevci za razdoblje I-III mjesec 2010.godine
56 ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Petrijevci za 2009. godinu
57 ODLUKA o odreĊivanju plaće i drugih prava naĉelnika i zamjenika naĉelnika
Općine Petrijevci
58 ODLUKA o visini naknade za rad zamjenika naĉelnika Općine Petrijevci
59 JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor ĉlanova Savjeta mladih
Općine Petrijevci
60 PROGRAM subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne
proizvodnje u 2010.godini na podruĉju Općine Petrijevci
61 RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka
dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na podruĉju Općine
Petrijevci
62 ZAKLJUĈAK o neprihvaćanju zamolbe za prodaju potraţivanja putem
javnog nadmetanja PPK VALPOVO d.d. Valpovo
63 ZAKLJUĈAK o neprihvaćanju zamolbe za zakup pašnjaka
64 ZAKLJUĈAK o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladeţ
Ţupanijskog suda u Osijeku
65 ZAKLJUĈAK o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladeţ
Općinskog suda u Osijeku
66 ZAKLJUĈAK o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Trgovaĉkog suda u
Osijeku
Sadrţaj

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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