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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članaka 15. i 18.
Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18) te članka 31. Statuta Općine Petrijevci
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 31. sjednici održanoj
30. studenoga 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci
za razdoblje od 2020. do 2026. godine
I.
Usvaja se Strategija upravljanja imovinom Općine Petrijevci za razdoblje od 2020. do 2026. (dalje u
tekstu: Strategija) u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“,
broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam godina u kojoj su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja
imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Općine Petrijevci.
II.
Strategija iz članka 1. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Strategija se objavljuje na službenim internetskim stranicama Općine Petrijevci u skladu sa člankom 10.
stavak 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
KLASA: 302-02/20-01/4
URBROJ: 2185/05-20-3
Petrijevci, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88), članka 22. Pravilnika o načinu označavanja
imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima („Narodne novine“ broj 4/90) i članka 31. Statuta Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinsko Vijeće Općine Petrijevci, na svojoj 31. sjednici
održanoj 30. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU IMENA RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 1.
Odlukom o određivanju imena rudina na području Općine Petrijevci (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se imena rudina
na području Općine Petrijevci u naseljima Petrijevci i Satnica.
Članak 2.
Rudinama na području Općine Petrijevci određuju se imena kako slijedi:
1. U naselju Petrijevci: Kapelica, Vinogradi, Čerina, Suševine, Lipovac, Bakovac, Provala, Ležaj, Križevci, Ćere, Kovačev
Gaj, Jarak, Duga Draka, Gaić, Siget, Nehaj, Karašica.
2. U naselju Satnica: Presletinci-Čere, Goričani, Lužac, Doljanci, Begluk, Mezevo, Međine, Sječa, Salaš, Budžak.
Članak 3.
Podaci iz članka 2. ove Odluke vode se u registru prostornih jedinica kojeg vodi Državna geodetska uprava, Područni
ured za katastar Osijek, Ispostava Valpovo.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 015-08/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-1
U Petrijevcima, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

utorak, 01. prosinac 2020.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 10 - stranica

399

135

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) i
članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 1/18), Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30. studenog 2020. godine d o n o s i

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PETRIJEVCI U 2021. GODINI
UVOD
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2020. godini i sukladno
procjeni razmjera opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa koje je utvrdila Procjena
rizika („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 3/18), a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Godišnji plan razvoj
sustava civilne zaštitu na području Općine Petrijevci u 2021. godini, koji je dio Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci za razdoblje 2019. – 2021. godine (u daljnjem tekstu:
Godišnji plan).
Cilj Godišnjeg plana je definirati i uskladiti ljudske i materijalno - tehničke kapacitete kojima raspolaže Općina u
slučaju pojave bilo kojeg oblika ugroze te oformiti jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno
definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima svih sudionika.
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20)
Općina Petrijevci do kraja ožujka 2018. godine izradila je Procjenu rizika, a na temelju iste je tijekom 2019.
godine donijela Plan djelovanja civilne zaštite („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 5/19) i donijela je
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine
Petrijevci“ broj 7/19).
Svake godine se redovito izrađuje Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za RH, po objavi Programa RH u Narodnim novinama, Operativni plan čišćenja snijega i održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskom razdoblju 2021/22, Operativni program mjera
zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
Planski dokumenti – koriste se postojeći:
1. Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018 – 2023. godine i svake godine je potrebno
izraditi izvješće do 31. ožujka i usvojiti na sjednici općinskog vijeća)
2. Glavni provedbeni plan obrane od poplava od ožujka 2018. godine i 1. izmjena od ožujka 2019. godine
3. Državni plan obrane od poplave (NN 84/10)
Općina Petrijevci se nalazi u Vodnom području sliva donje Drave i Dunava – slivno područje Vuke i
Karašice-Vučice. Planovi u nadležnosti Hrvatskih voda, VGO Osijek.
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2. UTVRĐIVANJE SUDIONIKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
Prema članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštiti operativne snage koje provode civilnu zaštitu su:
- stožer civilne zaštite,
- operativne snage vatrogastva,
- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
- operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja,
- udruge,
- postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
- koordinatori na lokaciji,
- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Sustav civilne zaštite Općine Petrijevci obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na svom području od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Na operativne snage civilne zaštite odnose se sljedeće zadaće:
a) Stožer civilne zaštite
Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite donio je načelnik Općine Petrijevci te imenovao načelnika, zamjenika
načelnika i članove stožera (sukladno članku 24. Zakona), kao i poslovnik o radu stožera.
Radom stožera civilne zaštite Općine Petrijevci rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća
rukovođenje preuzima načelnik Općine Petrijevci.
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za rad
stožera civilne zaštite.
Članovi stožera civilne zaštite završili su osposobljavanje koje provodi Državna uprava prema Programu
osposobljavanja u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.
Trenutno Općina Petrijevci ima novo formiran Stožer civilne zaštite, koji je imenovan nakon pojedinih izmjena
članova 2020. godine.
b) Operativne snage vatrogastva
Na području Općine Petrijevci djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva Petrijevci i Satnica, koji su uključeni u
Vatrogasnu zajednicu grada Valpova i općine Petrijevci.
Zadaće dobrovoljnih vatrogasnih društava Petrijevci i Satnica je obnoviti liječničke preglede za vatrogasce i
zadovoljiti zahtjeve za dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom, sudjelovati na natjecanjima, prema planu VZ
OBŽ nastaviti usavršavanje članova, nastavljanje s nabavom potrebite opreme i opremanje društvenih
prostorija.
Kako bi se u narednom razdoblju materijalno-tehnička opremljenost i stručna osposobljenost sustava civilne
zaštite podigla na višu razinu potrebno je provesti slijedeće aktivnosti:
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- provoditi preventivne mjere zaštite od požara (osobito u ljetnim mjesecima, u predžetvenom i žetvenom
razdoblju kada je povećana opasnost od nastanka požara). Predvidjeti max. angažman svih članova DVD-a
tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja,
- educirati stanovništvo o opasnostima i negativnim učincima požara
- kontinuirano provoditi stručnu suradnju vatrogasnih društava i zajednica u cilju ostvarivanja zajedničkih
zadaća i unaprjeđenja operativne sposobnosti postrojbi,
- sukladno mogućnostima opremiti vatrogasnu postrojbu najsuvremenijom materijalno-tehničkim sredstvima,
- stalno provoditi stručno osposobljavanje vatrogasne postrojbe organizacijom seminara, tečajeva i pokaznih
vježbi Postrojbi vatrogastva DVD-a Petrijevci i Satnica, redovito izvršavati opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje svojih pripadnika prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih
vježbi.
c) Operativne snage Hrvatskog crvenog križa
Na području Općine Petrijevci djeluje Mjesna organizacija crvenog križa koja je sastavni dio Hrvatskog crvenog
križa, odnosno Gradskog društva crvenog križa Valpova. Uključuju se u sve aktivnosti na području Općine
Petrijevci.
d) Hrvatska gorska služba spašavanja
Budući je Općina Petrijevci rasprostranjena u isključivo ravničarskom predjelu ne očekujemo potrebu
uključivanja HGSS za interventne situacije, izuzev mogućnosti pomoći u slučaju poplava (blizina rijeka Karašica
i Drava). Općina Petrijevci može koristiti usluge stanice formirane u Osijeku.
e) Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni su dio operativnih snaga
sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i
specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava
civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planu Općine Petrijevci.
Udruge građana značajne za sustav civilne zaštite:
1. LD „Jastreb“ Petrijevci,
2. Udruga izviđača „Orao“ Petrijevci,
3. UŠR „Karašica“ Petrijevci.
f) Postrojba i povjerenici civilne zaštite
1. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Postrojba civilne zaštite opće namjene je temeljna strateška pričuva sustava civilne zaštite.
Na temelju Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petrijevci („Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 7/19) izvršena je korekcija pripadnika postrojbe i zadužena osobna oprema.
U cilju spremnosti za otklanjanje mogućih posljedica, nastalih djelovanjem velikih nesreća i katastrofa potrebno
je poduzimati odgovarajuće aktivnosti tijekom 2021. godine i to:
- u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite planirati i provesti jednodnevnu smotru postrojbe civilne zaštite uz
organiziranu pokaznu vježbu te ažurirati potrebne podatake obveznika i to neradnim danom (subota) u
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razdoblju od ožujka do rujna 2021. godine. Potrebna sredstva, odnosno sredstva za naknadu eventualnih
troškova osigurati u Proračunu Općine;
- ostale mjere koje budu propisane Pravilnicima.
2. Povjerenici civilne zaštite
Načelnik Općine Petrijevci imenovao je povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite za naselja Petrijevci i
Satnica. Tijekom 2021. godine potrebno je izvršiti zamjenu jednog povjerenika (Satnica).
g) Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji sa stožerom
civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja. Koordinatora na lokaciji,
sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
h) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Pravne osobe koje su odlukom općinskog vijeća Općine Petrijevci određene od interesa za sustav civilne
zaštite, dužne su u svojim operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o civilnoj zaštiti, posebnim propisima i njihovim važećim
aktima.
Svaka pravna osoba koja utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, velike nesreće i/ili katastrofe
dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite te sudjelovati s ljudskim snagama
i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i imaju pravo na stvarno nastale
troškove svog djelovanja, čiji se trošak podmiruje iz proračuna Općine Petrijevci i proračuna Osječko-baranjske
županije te državnog proračuna Republike Hrvatske.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni u
operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Petrijevci određene su Odlukom o određivanju pravnih
osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštitu Općine Petrijevci koja je objavljena u „Službenom glasniku
Općine Petrijevci“ broj 6/18, a to su:
1. „Draiva-plus“ d.o.o. Petrijevci,
2. „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo,
3. AEPG d.o.o. Petrijevci,
4. „Market MEG“ d.o.o. – hotel Petrijevci.
3. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu civilne zaštite na svim
razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i to: uzbunjivanje i
obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, KBRN zaštita, asanacija, zaštita
životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.
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Aktivnosti u sustavu civilne zaštite su:
- pripremne aktivnosti koje se provode kao preventivne i planske aktivnosti u okviru redovne djelatnosti
sudionika sustava civilne zaštite,
- operativne aktivnosti koje se provode u rasponu od ranog upozoravanja, pripravnosti do reagiranja.
Faze u sustavu civilne zaštite su:
- prevencija – preventivne aktivnosti u sustavu civilne zaštite koje obuhvaćaju: posebna istraživanja od
važnosti za procjenjivanje i smanjenje rizika od katastrofa, prognoze razvoja prirodnih procesa, jačanje
svijesti građana, ranjivih i posebnih ciljanih, društvenih skupina o opasnostima i mjerama za zaštitu te
korištenje broja 112, odgoj i obrazovanje djece, planiranje korištenja prostora, definiranje i primjena
posebnih tehničkih pravila u građenju, industriji, prometu i dr., posebne strategije, procjene, akcijski planovi i
programi, implementacija međunarodnih dokumenata na području smanjenja rizika od katastrofa,
podržavanje politike održivog razvoja i mjera upravljanja identificiranim rizicima, javno informiranje i suradnja
u medijima.
- pripravnost – u sustavu civilne zaštite proglašava načelnik Općine.
- reagiranje – aktiviranje sustava civilne zaštite odlukom nalaže načelnik samostalno ili na prijedlog
odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite ili Državne uprave.
4.

OPREMANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Petrijevci (stožer civilne zaštite i postrojba civilne
zaštite opće namjene) imaju osobnu opremu s oznakama pripadnosti.
Općina Petrijevci sukladno članku 62. Zakona dužna je najmanje jednom godišnje dostavljati evidenciju
pripadnika snaga sustava civilne zaštite Državnoj upravi, što se vodi na službenim obrascima.
Pratiti i osposobljavati se sukladno Zakonskim odredbama.
5. SKLONIŠTA
Na području Općine Petrijevci postoje dva „skloništa“ tj. podrumska prostora koji se u kriznim situacijama mogu
koristiti kao skloništa za stanovništvo.
Tijekom 2021. godine potrebno je u oba postojeća skloništa tj. podrumska prostora pregledati električne
instalacije i rasvjetu staviti u funkciju za osiguranje osnovnih uvjeta za boravak mještana u istom.
6. INFORMIRANJE JAVNOSTI i SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Informiranje javnosti o mogućem nastanku i razvoju katastrofe provode Ravnateljstvo civilne zaštite, Općina
Petrijevci i druge službe u području svoje nadležnosti. U Općini Petrijevci se uglavnom vrši putem vatrogasne
sirene na tornju DVD-a u Petrijevcima.
Prema članku 39. Zakona o sustavu civilne zaštite, vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi
(škola, vrtić, sportska dvorana i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav uzbunjivanja
građana te ga povezati s nadležnim Centrom 112 i dužni su istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za
uzbunjivanje na vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama i stambenim zgradama.
Predviđa se:
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nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s normama u Europi,
redovno ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje (postojeća sirena DVD-a) provoditi svake prve
subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u
RH – prema Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj 69/16).

7. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU S PROGRAMOM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH U 2021. GODINI
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH objavljuje se u Narodnim
novinama početkom godine te se predviđa razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada Republike
Hrvatske.
8. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Cilj je podizanje svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo i u
tom smislu provoditi:
Informiranje građana putem sredstava javnog informiranja,
Informiranje građana kroz rad drugih institucija,
Edukacija stanovništva, a posebno učenika i mladih osoba o problematici kriznih situacija,
Jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija,
Obilježavanje datuma od značaja za sustav civilne zaštitu,
Prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite.
9. ZAŠTITA OKOLIŠA
Cilj je unaprjeđenje stanja okoliša i osiguranje zdravog okoliša.
Na temelju naprijed navedenog potrebno je:
Sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša,
Kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima.
10. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne
zaštite na području Općine Petrijevci. Stoga je, u Proračunu, u skladu s ostalim propisima, potrebno osigurati
slijedeće stavke:
sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu)
sredstva za civilnu zaštitu (izračun potrebnih sredstava prema Pravilniku o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje)
sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu civilne zaštite (predvidjeti eventualna
dodatna sredstva sukladno Planu djelovanja civilne zaštite)
sredstva za udruge koje se mogu baviti zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa (Crveni križ,
udruga izviđača, udruga lovaca, udruga ribolovaca i drugi)
sredstva za provođenje civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, promidžba, vježbe,
djelovanje snaga i sl.)
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11. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Uspostaviti suradnju s okolnim općinama i gradovima na području civilne zaštite, dogovoriti zajedničko
djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima.
Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2021. godini, ima se objaviti u
„Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 810-03/20-01/4
URBROJ: 2185/05-20-2
Petrijevci, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Reviziji Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz studenog 2015. godine, Godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2020. godinu (KLASA: 214-01/20-01/3,
URBROJ: 2185/05-20-2 od 16. ožujka 2020. godine) i članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30.
studenog 2020. godine d o n i j e l o je

IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PETRIJEVCI
ZA 2020. GODINU
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci usvaja Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja
zaštite od požara za područje Općine Petrijevci u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Petrijevci u 2020. godini provedene su slijedeće
organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasna postrojba
Na području Općine Petrijevci osim dosadašnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društvo Petrijevci koje
kvalitetno i operativno pokriva područje Općine Petrijevci, djelovalo je i Dobrovoljno vatrogasno društvo
Satnica, koje je tijekom godine radilo na obuci svojih članova i nabavci potrebite opreme.
Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj 69/16), DVD
Petrijevci redovito ispituje ispravnost sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u 12 sati
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korištenjem znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan (na taj dan nije bilo blagdana
u Republici Hrvatskoj).
Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02), DVD Petrijevci redovito vrši provjeru
opreme i prema mogućnostima i potrebama popunjava novom opremom i sredstvima za rad. Tijekom
2020. godine Općina Petrijevci je nabavila dvije crpke za vodu za potrebnim cijevima i usisnim korpama
i dala na korištenje DVD-u Petrijevci.
DVD Satnica je uspjelo tijekom godine nabaviti osnovnu opremu, kako bi zadovoljili minimalne uvjete iz
Pravilnika.
Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja DVD Petrijevci osigurava 24-satno dežurstvo vatrogasaca
tijekom 11 dana (12 vatrogasaca s utrošenih 161 sati), dok je DVD Satnica također osiguralo 24-satno
dežurstvo vatrogasaca sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora koje je izradila
Općina Petrijevci.
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
• Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati dimnjačarsku službu na svom području
Općina Petrijevci je krajem 2012. godine donijela novu Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 6/12, 7/17).
Koncesija je dodijeljena na razdoblje od 5 godina Samostalnoj dimnjačarskoj radnji Tiborjanci
počevši s 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine.
Koncesionar jednom godišnje podnosi izvješće o radu.
•

Uskladiti procjene ugroženosti i planove zaštite od požara
Tijekom 2020. godine nije bilo potrebe za usklađivanjem podataka.

2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi
DVD Petrijevci ima 40 djelatnih članova, 24 operativna vatrogasca, 10 pričuvnih članova, 1 član
veteran, 22 člana puhačkog orkestra te 40 članova mladeži u raznim kategorijama. Bez ispita
ima 18 članova i 28 članova ima liječnički pregled. Unutar 10 minuta moguće je izvršiti odlazak
na intervenciju. Klasifikacijski sastav DVD-a: 12 vatrogasaca, 19 vatrogasca I. klase, 3
dočasnika, 1 dočasnik I. klase, 5 časnika, 4 časnika I. klase i 4 počasna viša vatrogasna
časnika.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu vatrogasnim domom i spremištem – garažom za tri
vozila s tri kolna ulaza (dvije su nove garaže i nov prostor za operativne članove). Na
prostorijama vatrogasnog doma nalazi se krovna električna sirena za uzbunjivanje stanovništva
i dodatni znak „vatrogasna uzbuna“ za uzbunjivanje vatrogasne postrojbe (za potrebe žurnog
okupljanja vatrogasaca, koja se rijetko koristi jer se članovi pozivaju službenim putem na
mobilni uređaj).
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Članovi DVD-a redovito vrše pregled vozila i opreme te otklanjaju eventualne nedostatke na
opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
DVD Satnica ima 69 članova, od toga: djeca do 16 godina – 28 članova, do 65 godina – 36
članova, 1 vatrogasni veteran i 3 člana u statusu mirovanja. Klasifikacijski sastav DVD-a: 11
vatrogasaca, 10 vatrogasaca 1. klase te 2 strojara. 10 članova ima liječnički pregled, a 32 člana
ima položen vatrogasni ispit.
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Dojava i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavlja se od 1. siječnja 2019. godine
putem „UVI“ sustava koji nakon poziva, ima povratnu informaciju od pojedinog člana o odazivu.
Sustav „UVI“ poziva društva na intervenciju ovisno o lokaciji događaja i opremljenosti društva.
Provjera rada električne sirene provodi se svake prve subote u mjesecu u 12 sati.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasnog društva o vatrogasnoj intervenciji na svom području
izvješćuje zapovjednika Vatrogasne zajednice Valpovo.
Na području Općine Petrijevci tijekom 2020. godine bilo je 17 postupanja članova DVD-a Petrijevci
i to 6 požara na objektima, 6 požara na otvorenom, 2 požara na automobilima i 3 tehničke
intervencije na cesti.
Članovi DVD-a Petrijevci redovito održavaju sastanke, vježbe, kao i odlasci na razna natjecanja.
Članovi DVD-a su organizirani po požarnim zonama i pravcima djelovanja. Članovi su podijeljeni
na podgrupe s mogućnošću uspostave radio veze sa središtem. Tijekom požarne sezone obavljaju
cjelodnevno dežurstvo (4x6sati). U svakoj je grupi vozač vatrogasnog vozila.
Na području naselja Satnica tijekom 2020. godine bilo je 2 postupanja članova DVD-a Stnica i to
požar na otvorenom prostoru.
3. URBANISTIČKE MJERE
3.1. Prostorno-planska dokumentacija
Općina Petrijevci je tijekom 2020. godine izradila IV. izmjene i dopune PPUO Petrijevci te je
izrađivač izradio i Pročišćeni tekst PPUO Petrijevci.
3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina
Na području Općine Petrijevci sve su prometne i javne površine uvijek prohodne u svrhu
nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za korištenjem predmetnih
površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.) dužna je zatražiti suglasnost Općine i voditi
računa o sigurnosti prometa (cestovnog i pješačkog). Tijekom 2020. godine nije bilo zahtjeva za
suglasnost. Do svih javnih građevina (dječji vrtić, osnovna škola, ambulanta, pošta i dr.) osiguran
je cestovni prilaz, a kroz oba naselja izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim
hidrantima.
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
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Ispitivanje hidrantske mreže prepušteno je Dvorcu d.o.o. kao distributeru te oni vrše provjeru u
vremenu i na način propisan Pravilnikom o provjeri stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne
novine“ broj 44/12).
3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara
Na području općine izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim hidrantima sukladno
Pravilniku za hidrantsku mrežu („Narodne novine“ broj 8/06), odgovarajućeg promjera za priključak
vatrogasnih cijevi i na međusobnom razmaku sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku.
Prostor oko hidranata je stalno dostupan. Tijekom 2020. godine bilo je potrebe za spajanje na
hidrantsku mrežu u svrhu gašenja požara.
3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara
U neposrednoj blizini oba naselja nalazi se vodotok Vučica, koji svojom izdatnošću može
zadovoljiti potrebe kod gašenja požara. Svi prilazi vodotoku su pristupačni i izvedeni od kamena te
je moguć pristup vatrogasnom vozilu za crpljenje vode za potrebe gašenja požara. Nije bilo
potrebe za crpljenje vode iz otvorenog vodotoka.
4.

MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
a) Općina Petrijevci nema na svom području odlagalište komunalnog otpada, već tvrtka „Urbanizam“
d.o.o. Valpovo, sakuplja i odvozi miješani komunalni otpad na temelju Ugovora na deponiju „Staro
Valpovo“ u Belišću.

5.

ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU
-

Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH koji donosi vlada RH, Općina Petrijevci ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, a za 2020. godinu izradila je Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenih prostora, Plan operativne provedbe programa aktivnosti za tekuću godinu, Plan
aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Općini Petrijevci i Plan dežurstva
dužnosnika u žetvenoj sezoni.
U predžetvenoj i žetvenoj sezoni u preventivne radnje uključeni su bili: DVD Petrijevci, DVD
Satnica, Stožer civilne zaštite.

-

Općina Petrijevci je u predžetvenoj sezoni izradila Plan motrenja i upoznala sve sudionike u
provedbi, koji su s istim bili dužni (obvezni) upoznati svoje članove.

-

Sukladno važećim propisima Općina Petrijevci ima propisane mjere za uređivanje i održavanje
naselja, rudina, živica, međa, poljskih putova i kanala putem usvojenih slijedećih odluka: Odluka o
komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 7/19), Plan gospodarenja otpadom za
razdoblje 2018. – 2023. godine („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18) te Odluka o
agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/19).
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Na području Općine domaćinstva su, uglavnom, priključena na vodovodnu mrežu. U funkciji je i
određeni broj bunara za koje nemamo svježe podatke o ispravnosti pitke vode. Bunari se nalaze u
dvorištima, stalno pristupačni. Prirodna pričuva vode, kako smo već istaknuli, je vodotok Vučica do
kojeg je izveden tvdi put od kamena.

III.
Sredstva za provedbu obveza Općine Petrijevci koje proizlaze iz Provedbenog plana korištena su iz Proračuna
Općine za 2020. godinu.
IV.
Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana dostaviti Osječko-baranjskoj županiji, Upravni odjel za
zajedničke poslove.
Ovo Izvješće o provedbi Provedbenog plana ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci”.
KLASA: 214-01/20-01/6
URBROJ: 2185/05-20-1
U Petrijevcima, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Reviziji Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija od studenog 2015. godine i članka 31. Statuta Općine Petrijevci
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 31. sjednici održanoj
dana 30. studenog 2020. godine d o n i j e l o je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PETRIJEVCI
ZA 2021. GODINU
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci donosi Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Općine Petrijevci za 20201. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) u cilju unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Petrijevci.
II.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Petrijevci potrebno je u 2021. godini provesti
slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1.ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasna postrojba
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Na području Općine Petrijevci nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Petrijevci i Satnica koji s DVD-ima s područja Grada Valpova čine područnu
Vatrogasnu zajednicu Valpovo te temeljem Statuta Vatrogasne zajednice Grada Valpova i Općine
Petrijevci DVD-i operativno pokrivaju područje Općine Petrijevci.
Budući da je 2013. godine osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica zadužuju se prema
mogućnostima raditi na nabavci opreme, obuci članova, uređenju Vatrogasnog prostora u Satnici i
uključiti se u aktivnosti unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Petrijevci.
Zadužuju se DVD Petrijevci i Satnica uskladiti svoje poslovanje sukladno člancima 23. i 122. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19).
Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj 69/16) zadužuje se
DVD Petrijevci da redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje provodi svake prve subote u
mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u Republici
Hrvatskoj.
Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02) zadužuje se DVD Petrijevci na
provjeru ispravnosti i eventualno popunjavanje opremom i sredstvima za rad u slučaju nedostataka.
Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja osigurati 24-satno dežurstvo vatrogasaca sukladno Planu
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora koje izrađuje Općina Petrijevci.
Izvršitelj zadatka: DVD Petrijevci i DVD Satnica
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
•

Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati dimnjačarsku službu na svom području Općina
Petrijevci ima Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 6/12,
7/17). Na temelju ugovora o koncesiji dimnjačarske poslove na području Općine Petrijevci obavlja
Samostalna dimnjačarska radnja Tiborjanci na razdoblje od 5 godina (do 31.12. 2022. godine).
Sukladno Zakonu o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), koncesionar jednom godišnje
podnosi Izvješće Općinskom vijeću na usvajanje. Sastavni dio Izvješća je i popis vlasnika/korisnika
nekretnina koji ne dozvoljavaju pristup dimnjačarskoj službi. Prema dostavljenom popisu Općina
Petrijevci obavještava iste i upozorava na prekršaj sukladno Odluci.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci i Samostalna dimnjačarska radnja Tiborjanci

•

Uskladiti procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plan zaštite od požara
Općina je dužna jednom u 5 godina uskladiti Procjenu s novonastalim uvjetima (siječanj 2016.
godine). Jednom godišnje Općina je dužna uskladiti Plan, što se čini interno svake godine u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci, te je Plan usklađen sa stvarnim stanjem.
Tijekom 2021. godine izvršiti pregled i izvršiti eventualne izmjene Plana sukladno trenutnoj situaciji i
napraviti reviziju Procjene.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci
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Vatrogasni zapovjednik dužan je izraditi Vatrogasni plan Općine Petrijevci sukladno odredbi članka
49. i 50. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) te ishoditi suglasnost županijskog
zapovjednika. Vatrogasni plan donosi općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Izvršitelj zadatka: DVD Petrijevci i Općina Petrijevci

2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi
DVD Petrijevci ima 28 operativna vatrogasca koji imaju liječnički pregled, od ukupno 5640
djelatnih vatrogasca. 18 člana nema položen ispit za vatrogasca. Unutar 10 minuta moguće je
izvršiti odlazak na intervenciju. Tijekom ove godine organizirati nastavak osposobljavanja u
viša zvanja.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu vatrogasnim domom i spremištem – garažom za tri
vozila s tri kolna ulaza i novog prostora za operativne članove. Na prostorijama vatrogasnog
doma nalazi se krovna električna sirena za uzbunjivanje stanovništva i dodatni znak
„vatrogasna uzbuna“ za uzbunjivanje vatrogasne postrojbe (za potrebe žurnog okupljanja
vatrogasaca).
Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na opremi i
vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
DVD Satnica ima 21 člana s položenim ispitom za vatrogasca 11, a 10 vatrogasaca 1. klase te
2 strojara. 10 članova ima liječnički pregled. Raspolažu navalnim vozilom FAP te je potrebno
njihovo uključivanje u unaprjeđenje zaštite od požara za područje naselja Satnica. Potrebno je
raditi na nabavci opreme i uređenju vatrogasnog prostora u Satnici.
Izvršitelj zadatka: DVD Petrijevci i DVD Satnica
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se od 1. siječnja 2019. godine
putem „UVI“ sustava koji nakon poziva, ima povratnu informaciju od pojedinog člana o odazivu.
Sustav „UVI“ poziva društva na intervenciju ovisno o lokaciji događaja i opremljenosti društva.
Provjera rada električne sirene provodi se svake prve subote u mjesecu u 12 sati.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasnog društva o vatrogasnoj intervenciji na svom području
izvješćuje zapovjednika Vatrogasne zajednice Valpovo.
Članovi DVD-a Petrijevci i Satnica dužni su redovito održavati sastanke, vježbe, kao i pokazne
vježbe za javnost, natjecanja te su organizirani po požarnim zonama i pravcima djelovanja u
predžetvenoj i žetvenoj sezoni. Članovi su podijeljeni na podgrupe s mogućnošću uspostave radio
veze sa središtem. Tijekom požarne sezone obavljaju cjelodnevno dežurstvo (4x6sati). U svakoj je
grupi vozač vatrogasnog vozila.
Izvršitelj zadatka: DVD Petrijevci i DVD Satnica
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3.URBANISTIČKE MJERE
3.1. Prostorno-planska dokumentacija
Općina Petrijevci je završila postupak IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 7/03, 4/08, 4/12, 4/17, 7/20), te Pročišćeni tekst
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 6/17, 9/20) te su uvršteni zahtjevi iz područja zaštite od
požara i važećih zakona i propisa. Tijekom 2021. godine nema potrebe za izradom prostornoplanske dokumentacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci
3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina
Na području Općine Petrijevci sve su prometne i javne površine uvijek prohodne u svrhu
nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za korištenjem predmetnih
površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.) dužna je zatražiti suglasnost Općine i voditi
računa o sigurnosti prometa (cestovnog i pješačkog). Sve eventualne prepreke otkloniti u
najkraćem roku. Do svih javnih građevina (dječji vrtić, osnovna škola, ambulanta, pošta i dr.)
osiguran je cestovni prilaz, a kroz oba naselja izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i
podzemnim hidrantima.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan Pravilnikom o
provjeri stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“ broj 44/12).
Izvršitelj zadatka: Dvorac d.o.o. Valpovo i Općina Petrijevci
3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara
Na području Općine izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim hidrantima
sukladno Pravilniku za hidrantsku mrežu („Narodne novine“ broj 8/06), odgovarajućeg promjera za
priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom razmaku sukladno hidrauličkom proračunu i
Pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno dostupan.
Izvršitelj zadatka: Dvorac d.o.o. Valpovo i Općina Petrijevci
3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara
U neposrednoj blizini oba naselja nalazi se vodotok Vučica, koji svojom izdatnošću može
zadovoljiti potrebe kod gašenja požara. Svi prilazi vodotoku su pristupačni i izvedeni od kamena te
je moguć pristup vatrogasnom vozilu za crpljenje vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci, DVD Petrijevci i DVD Satnica
4.

MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
a) Općina Petrijevci nema na svom području odlagalište komunalnog otpada, već tvrtka „Urbanizam“
d.o.o. Valpovo sakuplja i odvozi miješani komunalni otpad na temelju Ugovora na deponiju „Staro
Valpovo“ u Belišću.

5.

ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU
a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH koji donosi vlada RH, Općina Petrijevci ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan
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zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, a svake godine izrađuje Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenih prostora, Plan operativne provedbe programa aktivnosti za tekuću godinu, Plan
aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Općini Petrijevci i Plan dežurstva
dužnosnika u žetvenoj sezoni.
DVD redovito organizira pokazne vježbe vezane za gašenje požara. U skladu s mogućnostima i
zainteresiranosti organizirati tijekom 2021. godine nastavak osposobljavanja za viša zvanja.
U predžetvenoj i žetvenoj sezoni u preventivne radnje uključeni su: DVD Petrijevci, DVD Satnica,
Stožer zaštite i spašavanja, sve pravne osobe na području Općine, OPG-ovi, Udruge građana te
pojedinci.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci, DVD Petrijevci i DVD Satnica
b) Općina Petrijevci svake godine, putem INFO Općine Petrijevci obavještava i upozorava
stanovništvo o opasnostima od požara, a isti se dostavlja u svako domaćinstvo. Letci obavještajnog
i upozoravajućeg sadržaja postaviti i na oglasne ploče u Petrijevcima i Satnici.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci
c) Općina Petrijevci u predžetvenoj sezoni po izradi Plana motrenja može organizirati sjednicu
Stožera zaštite i spašavanja, koji usvajaju Plan i zatim se Plan prosljeđuje sudionicima i
obveznicima zaštite od požara, koji su s istim dužni (obvezni) upoznati svoje članove.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci, DVD Petrijevci i DVD Satnica
d) Sukladno važećim propisima Općina Petrijevci ima propisane mjere za uređivanje i održavanje
naselja, rudina, živica, međa, poljskih putova i kanala putem usvojenih slijedećih odluka: Odluka o
komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 7/19), Plan gospodarenja otpadom za
razdoblje 2018.-2023. godine („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18) s godišnjim izvješćem
te Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području
Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/19). Gore navedenih odluka dužni su
se pridržavati svi mještani Općine Petrijevci.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci
e) Na području Općine domaćinstva su, uglavnom, priključena na vodovodnu mrežu. U funkciji je i
dovoljan broj bunara za koje Općina nema podatke o provjerenoj kvaliteti (za potrebe gašenja
požara nije bitna kvaliteta, već količina). Bunari se nalaze u dvorištima, stalno pristupačni. Prirodna
pričuva vode, kako smo već istaknuli, je vodotok Vučica do kojeg je izveden tvrdi put od kamena.
Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci
f) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji
locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za
potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.
Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara
g) Na području Općine Petrijevci ima državnih cesta dužine cca 12500 m, županijskih cesta cca 8700
m, nerazvrstanih cesta cca 49000 m (sa zonama povremenog stanovanja i glavnim poljskim
putovima).
U nadležnost Općine pripadaju nerazvrstane ceste o kojima se redovito brine Autoprijevoznik „Zagi“
po četverogodišnjem ugovoru počevši s 01. siječnja 2018. godine.
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Izvršitelj zadatka: Općina Petrijevci i Autoprijevoznik „Zagi“ D.Miholjac (lokacija Petrijevci,
Kolodvorska bb)
III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci upoznat će s odredbama ovoga Provedbenog plana sve pravne
osobe koje su ovim Planom predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu obveza Općine Petrijevci koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do
visine utvrđene Proračunom Općine za 2021. godinu.
V.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana.
VI.
Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana i ovaj Provedbeni plan dostaviti Osječko-baranjskoj županiji,
Upravni odjel za zajedničke poslove.
VII.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci”.
KLASA: 214-01/20-01/6
URBROJ: 2185/05-20-2
U Petrijevcima, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

138
Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj : 68/18,
110/18 i 32/20), članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18) i Odluke
stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27.
studenoga 2020. godine („Narodne novine“ broj 131/20), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 31.
sjednici održanoj dana, 30. studenog 2020. godine donijelo je:

ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih
koronavirusom (COVID – 19)
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere pomoći gospodarstvu na području Općine Petrijevci, radi ublažavanja
posljedica pandemije koronavirusom (COVID – 19).
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti oslobađa
obveznike komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne
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djelatnosti, sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge
nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske (dvanaesti mjesec 2020. godine).
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade sukladno članku 2.
iste, slijedom čega nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti donositi posebna rješenja.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“, a stupa na snagu 01. prosinca
2020. godine.
KLASA:415-01/20-01/1
URBROJ:2185/05-20-5
Petrijevci, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

139
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj :
91/96,68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 31.
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18) i Odluke stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenog 2020. godine
(„Narodne novine“ broj 131/20), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 31. sjednici održanoj dana, 30.
studenog 2020. godine donijelo je:

ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti
uzrokovanih koronavirusom (COVID – 19)
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere pomoći gospodarstvu na području Općine Petrijevci, radi ublažavanja
posljedica pandemije koronavirusom (COVID – 19).
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci od obveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu
općine u potpunosti oslobađa obveznike zakupa poslovnog prostora na temelju sklopljenog ugovora s općinom,
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sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske (dvanaesti mjesec 2020. godine).
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za oslobađanje od plaćanja obveze plaćanja zakupnine poslovnog
prostora sukladno članku 2. iste, slijedom čega nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti donositi posebna
rješenja.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“, a stupa na snagu 01. prosinca
2020. godine.
KLASA:415-01/20-01/1
URBROJ:2185/05-20-6
Petrijevci, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

140
Na temelju članka 31.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na 31. sjednici održanoj dana 30. studenog 2020. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o neusvajanju zamolbe ugostiteljskog obrta „Markov konak“
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci ne usvaja zamolbu ugostiteljskog objekta „Markov konak“ vlasnika Marka
Škore za oslobađanjem plaćanja najma za poslovni prostor u Satnici, Trg svete Katarine 1 za deseti, jedanaesti
i dvanaesti mjesec 2020. godine.
II.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci donijelo je odluku na istoj sjednici da se od obveze plaćanja zakupnine
poslovnog prostora u vlasništvu općine u potpunosti oslobađa obveznike zakupa poslovnog prostora na temelju
sklopljenog ugovora s općinom, sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju
okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19
putem okupljanja, („Narodne novine“ broj 131/20) za dvanaesti mjesec 2020. godine.
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III.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA:415-01/20-01/4
URBROJ:2185/05-20-2
Petrijevci, 30. studeni 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

141

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK
KLASA:302-02/20-1/4
URBROJ:2185/05-20-1
Petrijevci, 21. 10. 2020. godine
Temeljem članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci” br. 1/18.), Načelnik Općine
Petrijevci Ivo Zelić dana 21. 10. 2020. donosi:

ODLUKU
o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci
za razdoblje 2020.-2026. godine
Članak 1.
Osniva se radna skupina za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci 2020. godine.
Članak 2.
Za radnu skupinu za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci 2020. godine imenuju se:
- Milka Furlan,
- Dalibor Bošnjaković,
- Renata Pilgermayer.
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Članak 3.
Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe i realizacije Strategije upravljanja
imovinom Općine Petrijevci za razdoblje 2020.-2026. godine.
Članak 4.
Ova odluka ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
Načelnik:
Ivo Zelić, dipl. ing., v.r.
DOSTAVITI:
- Imenovanim članovima
- Pismohrana
142

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 310-02/20-01/3
URBROJ: 2185/05-20-2
Petrijevci, 26. listopada 2020. godine
Na temelju članka 3. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 2/17) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Načelnik Općine
Petrijevci, dana 26. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
O IMENOVANJU TRI PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE
NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I ZGRADE U VLASNIŠTVU
OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2021. GODINE
Članak 1.
Javni naručitelj je OPĆINA PETRIJEVCI, Petrijevci, Republike 114, OIB 94156491645, MB 0462080, tel.
031/395-620, fax. 031/395-115, e-mail: renata.pilgermayer@petrijevci.hr.
Članak 2.
Predmet nabave je Nabave električne energije za javnu rasvjetu i zgrade u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom
2021. godine, procijenjene vrijednosti radova do 100.000,00 kuna.
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Članak 3.
Načelnik Općine Petrijevci imenuje tri ovlaštena predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela za provedbu
postupka jednostavne nabave iz članka 2. ove Odluke:
1. Renata Pilgermayer
2. Dalibor Bošnjaković
3. Ana Egredžija
Članak 4.
Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
- koordiniraju pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave,
- otvaraju ponude,
- sudjeluju u ocjeni i pregledu ponuda,
- daju prijedlog odluke o odabiru načelniku.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
143

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 310-02/20-01/3
URBROJ: 2185/05-20-1
Petrijevci, 26. listopada 2020. godine
Na temelju članka 7. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 2/17) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Načelnik Općine
Petrijevci dana, 26. listopada 2020. godine donio je

O D L U K U
O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2021.
GODINE
Članak 1.
Javni naručitelj je OPĆINA PETRIJEVCI, Petrijevci, Republike 114, OIB 94156491645, MB 0462080, tel.
031/395-620, fax. 031/395-115, e-mail: renata.pilgermayer@petrijevci.hr.
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Članak 2.
Odgovorna osoba naručitelja je načelnik Ivo Zelić, dipl.ing.
Članak 3.
Predmet nabave je Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom
2021. godine.
Članak 4.
Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi do 100.000,00 kuna. Sredstva će biti planirana proračunom
Općine Petrijevci za 2021. godinu.
Članak 5.
Odabrani postupak nabave je jednostavna nabava sukladno Odluci o provedbi postupka jednostavne nabave
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/17).
Članak 6.
S odabranim ponuditeljem po kriteriju najniže cijene, sklopit će se Ugovor na razdoblje 1. siječnja 2021. do 31.
prosinca 2021. godine.
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 550-03/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-13
Petrijevci, 27. listopada 2020. godine
Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci,
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/20), Javnog poziva mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć
u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci, KLASA:550-03/20-01/01, URBROJ:2185/05-20-4
od 04. kolovoza 2020. godine, prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog poziva mladima za dodjelu
financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Petrijevci od 19. listopada 2020. godine
i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Načelnik Općine
Petrijevci, dana 27. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području
Općine Petrijevci
Članak 1.
U okviru mjere 3.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području
Općine Petrijevci, odobrava se isplata bespovratnih potpora osiguranih u proračunu za 2020. godinu Deniu
Ibrahimpašiću za kupnju kuće u Petrijevcima, Republike 31, u iznosu 10% od iznosa po ugovoru o prodaji
nekretnine, odnosno do 30.000,00 kuna.
Članak 2.
Uplata sredstava izvršit će se po potpisu ugovora sa korisnikom potpore po srednjem tečaju HNB-a na dan
isplate.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke, između Općine Petrijevci i korisnika sredstava sklopit će se ugovor o dodjeli
bespovratnih potpora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze .
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 550-03/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-14
Petrijevci, 27. listopada 2020. godine
Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci,
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/20), Javnog poziva mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć
u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci, KLASA:550-03/20-01/01, URBROJ:2185/05-20-4
od 04. kolovoza 2020. godine, prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog poziva mladima za dodjelu
financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Petrijevci od 19. listopada 2020. godine
i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Načelnik Općine
Petrijevci, dana 27. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području
Općine Petrijevci
Članak 1.
U okviru mjere 3.2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine
Petrijevci, odobrava se isplata bespovratnih potpora osiguranih u proračunu za 2020. godinu Dini Rebrina za
izgradnju kuće u Petrijevcima, V. Nazora, u iznosu 10% od iznosa po projektantskoj vrijednosti izgradnje kuće,
odnosno 30.000,00 kuna.
Članak 2.
Uplata sredstava izvršit će se po potpisu ugovora sa korisnikom potpore.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke, između Općine Petrijevci i korisnika sredstava sklopit će se ugovor o dodjeli
bespovratnih potpora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze .
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 550-03/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-15
Petrijevci, 27. listopada 2020. godine
Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci,
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/20), Javnog poziva mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć
u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci, KLASA:550-03/20-01/01, URBROJ:2185/05-20-4
od 04. kolovoza 2020. godine, prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog poziva mladima za dodjelu
financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Petrijevci od 19. listopada 2020. godine
i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Načelnik Općine
Petrijevci, dana 27. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području
Općine Petrijevci
Članak 1.
U okviru mjere 3.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području
Općine Petrijevci, odobrava se isplata bespovratnih potpora osiguranih u proračunu za 2020. godinu Dubravku
Rakitovcu za kupnju kuće u Satnici, Kolodvorska 37, u iznosu 10% od iznosa po ugovoru o prodaji nekretnine,
odnosno 30.000,00 kuna.
Članak 2.
Uplata sredstava izvršit će se po potpisu ugovora sa korisnikom potpore.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke, između Općine Petrijevci i korisnika sredstava sklopit će se ugovor o dodjeli
bespovratnih potpora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze .
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

utorak, 01. prosinac 2020.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 10 - stranica

424

147

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 550-03/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-16
Petrijevci, 27. listopada 2020. godine
Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci,
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/20), Javnog poziva mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć
u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci, KLASA:550-03/20-01/01, URBROJ:2185/05-20-4
od 04. kolovoza 2020. godine, prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog poziva mladima za dodjelu
financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Petrijevci od 19. listopada 2020. godine
i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Načelnik Općine
Petrijevci, dana 27. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
o odbijanju zahtjeva o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju
stambenog pitanja na području Općine Petrijevci
Članak 1.
U okviru mjere 3.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području
Općine Petrijevci, sukladno stavku tri, odbija se zahtjev Ivice Koškija po javnom pozivu za ostvarivanje
financijske pomoći na obrascu – K (financijska pomoć za kupnju stambenog objekta), jer je prodavatelj
nekretnine otac Zdravko Koški, što je u suprotnosti sa Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog
pitanja mladih na području Općine Petrijevci, („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/20),

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 2.

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 550-03/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-17
Petrijevci, 27. listopada 2020. godine
Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci,
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/20), Javnog poziva mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć
u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci, KLASA:550-03/20-01/01, URBROJ:2185/05-20-4
od 04. kolovoza 2020. godine, prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog poziva mladima za dodjelu
financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Petrijevci od 19. listopada 2020. godine
i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Načelnik Općine
Petrijevci, dana 27. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
o odbijanju zahtjeva o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju
stambenog pitanja na području Općine Petrijevci
Članak 1.
U okviru mjere 3.3. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog
prostora na području Općine Petrijevci, odbija se zahtjev Marijane Perlić po javnom pozivu za ostvarivanje
financijske pomoći na obrascu – R (financijska pomoć za rekonstrukciju i/ili adaptaciju), jer Marijana Perlić jest
samac, ali nije jedina vlasnik nekretnine, što je u suprotnosti sa Programom mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci, („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/20),

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 2.

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 11. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 2/17), zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za sklapanje ugovora o nabavi
radova (KLASA: 361-02/20-01/7, URBROJ: 2185/05-20-43 od 26. studenog 2020. godine) i članka 44. Statuta
Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Petrijevci je dana
27. studenog 2020. godine d o n i o

ODLUKU O ODABIRU

za preuređenje i opremanje zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci
I.

Javni naručitelj Općina Petrijevci, MB 02564165, OIB 94156491645, Republike 114, 31 208 Petrijevci.

II.

Predmet nabave je: Preuređenje i opremanje zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci

III. Procijenjena vrijednost nabave: Predmet nabave je podijeljen u tri grupe:
Grupa 1: Sanacija krova, procijenjena vrijednost radova iznosi 72.787,00 kn
Grupa 2: Preuređenje prizemlja i opremanje zgrade, procijenjena vrijednost radova iznosi
108.847,00 kn
Grupa 3: Sanacija pristupne staze do zgrade, procijenjena vrijednost radova iznosi
62.972,00 kn
IV. Odabrani ponuditelji po grupama su:
Grupa 1. - GREBEN tesarski obrt, Osječka 44, Satnica s iznosom ponude bez PDV-a 72.271,60 kn,
ponuditelj nije u sustavu PDV-a te je ukupni iznos ponude 72.271,60kn.
Grupa 2. - PRO-TEAM d.o.o., Sajmište 13, 32000 Vukovar s iznosom ponude bez PDV-a 98.761,10kn te
ukupan iznos s PDV-om iznosi 123.451,38kn.
Grupa 3. - PRO-TEAM d.o.o., Sajmište 13, 32000 Vukovar s iznosom ponude bez PDV-a 60.291,20 kn te
ukupan iznos s PDV-om iznosi 75.364,00 kn.
V.

Razlog odabira je sukladno kriteriju za odabir – najniža cijena ponude koja u potpunosti zadovoljava uvjete
iz Poziva.

VI. Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni
spor.
O b r a z l o ž e n j e
Naručitelj Općina Petrijevci, Petrijevci, Republike 114, MB 02564165, OIB 94156491645, proveo je postupak
jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi radova – Preuređenje i opremanje zgrade NK
„Omladinac“ Petrijevci, CPV oznake 45000000. Datum objave poziva je 6.11.2020. godine putem AGRONET
sustava (Portal ponuda), evidencijski broj nabave – 14/20-N s rokom dostave ponuda 23.11.2020. u 12 sati.
Sredstva za nabavu planirana su Proračunom Općine Petrijevci za 2020. godinu iz tipa operacije 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
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slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem LRS odabranih LAG-ova
unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.
Na temelju objavljenog poziva u roku za dostavu ponuda zaprimljeno je pet (5) ponuda, koje su ovlašteni
predstavnici Naručitelja otvorili, pregledali i računski provjerili te rangirali po kriteriju najniže cijene.
Otvaranje ponuda obavljeno je 24. studenog 2020. godine, a pregled i ocjena ponuda izvršena je 26. studenog
2020. godine.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja pregledom i ocjenom ponuda utvrdili su da su ponude iz točke IV. ove
Odluke, u potpunosti sukladne uvjetima iz Poziva te je prema kriteriju odabira najniža cijena - ponude ocijenjene
najprihvatljivijima.
Odluka o odabiru najprihvatljivijih ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima (e-mail, preporučena pošiljka s
povratnicom).
S odabranim ponuditeljima Načelnik će sklopiti Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

KLASA: 361-02/20-01/7
URBROJ: 2185/05-20-44
Petrijevci, 27. studeni 2020. godine

Načelnik:
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
133
134
135
136
137
138
139
140

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci za razdoblje od 2020. do
2026. godine
Odluka o određivanju imena rudina na području Općine Petrijevci
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2021. godini.
Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Općine Petrijevci za 2020. godinu
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2021.
godinu
Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih
koronavirusom (COVID – 19)
Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti
uzrokovanih koronavirusom (COVID – 19)
Zaključak o neusvajanju zamolbe ugostiteljskog obrta „Markov konak“

Stranica

397
398
399
405
409
414
415
416

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci za razdoblje
2020. - 2026. godine
Odluka o imenovanju tri predstavnika za provedbu postupka jednostavne nabave električne
energije za javnu rasvjetu i zgrade u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine
Odluka o početku postupka jednostavne nabave električne energije za javnu rasvjetu i objekte u
vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine
Odluka o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području
Općine Petrijevci – Deni Ibrahimpašić
Odluka o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području
Općine Petrijevci – Dino Rebrina
Odluka o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području
Općine Petrijevci – Dubravko Rakitovac
Odluka o odbijanju zahtjeva o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog
pitanja na području Općine Petrijevci – Ivica Koški
Odluka o odbijanju zahtjeva o dodjeli sredstava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog
pitanja na području Općine Petrijevci – Marijana Perlić
Odluka o odabiru za preuređenje i opremanje zgrade NK „Omladinc“ Petrijevci

417

Sadržaj

428

Izdaje: Općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Odgovorni urednik: Milka Furlan, dipl.oec.
Uredništvo i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, Petrijevci, Republike 114.
Cijena godišnje pretplate iznosi 100,00 kuna.

418
419
421
422
423
424
425
426

