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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“,
br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 34. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine,
donijelo je:

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PETRIJEVCI
Članak 1.
U Statutu Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), (u daljnjem tekstu
Statut) u članku 18 nakon riječi „putem“ briše se riječ „lokalnog“ te se nakon riječi „referenduma i“
briše se riječ „mjesnog“.
Članak 2.
U članku 19. u stavku 1. nakon riječi „zakonom“ dodaju riječi: „i ovim Statutom“ te se u
cijelosti briše stavak 2. i dodaju se novi stavci koji glase:
„Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se
uređuje provedba referenduma.
Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općina.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina Općinskog vijeća, odnosno
ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku
od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u registar
birača Općine, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan,
predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke
tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga“.
Članak 3.
U članku 20. u stavku 1., 2. i 4. nakon riječi „načelnika“ brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“
te u stavku 3. briše se riječ „MBG“ i dodaje riječ „OIB“. U stavku 4. iza riječi „izbori za“ dodaje se
riječ „općinskog“.
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Članak 4.
U članku 21. stavku 1. iza riječi „dostaviti“ briše se riječ „središnjem“, u stavku 2. iza riječi
„Ako“ briše se riječ „središnje“ te u stavku 3. nakon riječi „načelnika“ brišu se riječi: „i njegovog
zamjenika“.
Članak 5.
U članku 24. stavku 2. iz riječi „održavanja“ briše se riječ „mjesnog“.
Članak 6.
Članak 25. mijenja se i glasi: „Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o
pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o potrebama
i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Zborove građana saziva Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja
građana o pitanjima od značenja za Općinu.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili
dijelove naselja na području Općine.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno je za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine ili grada u
skladu sa zakonom i ovim Statutom“.
Članak 7.
Članak 26. Statuta briše se u cijelosti.
Članak 8.
Članak 27. mijenja se i glasi: „Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje
općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu
s tehničkim mogućnostima općine, grada, odnosno županije.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim
aktom općine, grada ili županije u skladu sa Zakonom i Statutom“.
Članak 9.
U članku 28. stavku 3. iza riječi „tijela ili“ brišu se riječi „sredstvima elektroničke
komunikacije“ te se dodaju riječi „elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima
Općine“.
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Članak 10.
U članku 47. stavku 1. iza riječi „obavijestiti“ brišu se riječi „predstojnika ureda državne uprave
u Osječko-baranjskoj županiji“ te se dodaju riječi „nadležno tijelo državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt“.
Članak 11.
Članak 48. mijenja se i glasi: „Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe
okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti
ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će
imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova predstavničkog tijela.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela općinski
načelnik može promijeniti tijekom mandata.
Član predstavničkog tijela iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika
koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati
svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog
načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka
danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih
okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog
načelnika“.
Članak 12.
U članku 49. stavak 1. iza riječi „načelnik“ brišu se riječi „i njegov zamjenik mogu“ te se
dodaje riječ „može“, u stavku 2. iza riječi „načelnik“ brišu se riječi „i njegov zamjenik odluče“ te se
dodaje riječ „odluči“, iza riječi „dužnost“ briše se riječ „dužni su“ te se dodaje riječ „dužan je“.
U stavku 3. iza riječi „dužnosti“ dodaje se riječ „općinski“ te iza riječi „načelnik“ brišu se riječi
„i zamjenik načelnika ostvaruju“ te se dodaje riječ „ostvaruje“, iza riječi „uračunava“ briše se riječ
„im“ te se dodaje riječ „mu“.
U stavku 5. ispred riječi „načelnik“ dodaje se riječ „općinski“, a iza briše se „i njegov
zamjenik“ te riječi: „su“, „obavljali“, „ostvaruju“, „im“ mijenjaju se u riječi: „je“, „obavljao“,
„ostvaruje“, „mu“.
Članak 13.
U članku 50. stavku 1. iza riječi „načelniku“ brišu se riječi „i njegovom zamjeniku“ te se stavak
3. u potpunosti briše.
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Članak 14.
U članku 51. stavku 1. iza riječi „načelnik“ brišu se riječi „i njegov zamjenik te se dodaje riječ
„može“, a u stavku 2. iza riječi „načelnika brišu se riječi „i njegovog zamjenika“ te iza riječi
„mandat“ briše se riječ „im“ i dodaje se riječ „mu“.
Članak 15.
U članku 52. stavku 1. briše se riječ „obavljanje“ te se dodaje riječ „povjerenih“ te se brišu riječi
„koje su zakonom preneseni na Općinu“ i dodaju riječi „koje obavljaju upravna tijela“.
Članak 16.
U članku 64. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
„Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim
mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 3. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se
uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva
nadležnog za financije“.
Članak 17.
U članku 70. iza riječi „obavlja“ brišu se riječi „ured državne uprave u Osječko-baranjskoj
županiji i nadležna središnja tijela“ i dodaje se riječ „nadležno tijelo“ te iza riječi „uprave“ brišu se
riječi „ „svako u svojem djelokrugu“ i dodaju se riječi „u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 18.
Tijela Općine dužna su uskladiti odluke i druge opće akte se s odredbama ovoga Statuta od 60
dana od dana stupanja na snagu svih članaka ove Statutarne odluke.
Članak 19.
Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i objavi Pročišćeni tekst Statuta
Općine Petrijevci nakon stupanja na snagu svih članaka ove Statutarne odluke..
Članak 20.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Petrijevci", osim članaka 11., 12., 13. i 14. koje stupaju na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i
župane.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
KLASA:012-03/21-1/1
URBROJ:2185/05-21-1
Petrijevci, 22. veljače 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Temeljem članka 37. stavak 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj
69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17.,
90/18., 32/20. i 62/20.), članka 48. stavak 3. 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., 123/17., 98/19. i 144/20.),
članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18.) i članka 6. stavak 3.
Odluke o uvjetima, načnu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Petrijevci („Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 1/16.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci donijelo je na 34. sjednici održanoj dana 22.
veljače 2021. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne
Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz Petrijevaca zastupani po punomoćniku
Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i
Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2930, 2931, 2932
u k. o. Petrijevci kao kulturnog dobra

I.
Katica Brodar iz Zagreba, Miroslav Černi iz Osijeka, Antun Sudar iz Osijeka, Jasna Galić Minarik iz
Osijeka, Žarko Vidaković iz Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici:
Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić iz Osijeka obratili su se Općini Petrijevci zahtjevom
od 14. siječnja 2021. godine, radi očitovanja o korištenju prava prvokupa, s ponudom za prodaju nekretnine
upisane u z.k.ul.br. 4579, k.o. Petrijevci, k.č.br. 2930 u naravi oranica Verušed ukupne površine 14564 m2,
k.č.br. 2931 u naravi oranica Verušed ukupne površine 11871 m2, k.č.br. 2932 u naravi oranica Verušed
ukupne površine 5122 m2, sveukupne površine 31557 m2, po cijeni od 174.375,00 kuna.
II.
Općinsko vijeće utvrđuje da pod uvjetima iz točke I. ovoga Zaključka ne postoji namjera Općine
Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa predmetne nekretnine kao kulturnog dobra.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/21-01/2
URBROJ:2185/05-1/10
Petrijevci, 22. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Temeljem članka 37. stavak 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj
69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17.,
90/18., 32/20. i 62/20.), članka 48. stavak 3. 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., 123/17., 98/19. i 144/20.),
članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18.) i članka 6. stavak 3.
Odluke o uvjetima, načnu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Petrijevci („Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 1/16.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci donijelo je na 34. sjednici održanoj dana 22.
veljače 2021. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne
Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz Petrijevaca zastupani po punomoćniku
Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i
Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2971/1, 2971/2
u k. o. Petrijevci kao kulturnog dobra

I.
Katica Brodar iz Zagreba, Miroslav Černi iz Osijeka, Antun Sudar iz Osijeka, Jasna Galić Minarik iz
Osijeka, Žarko Vidaković iz Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici:
Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić iz Osijeka obratili su se Općini Petrijevci zahtjevom
od 14. siječnja 2021. godine, radi očitovanja o korištenju prava prvokupa, s ponudom za prodaju nekretnine
upisane u z.k.ul.br. 4583, k.o. Petrijevci, k.č.br. 2971/1 u naravi oranica Garvanjak ukupne površine 25630 m2,
k.č.br. 2971/2 u naravi oranica Garvanjak ukupne površine 22030 m2, sveukupne površine 47660 m2, po cijeni
od 264.375,00 kuna.
II.
Općinsko vijeće utvrđuje da pod uvjetima iz točke I. ovoga Zaključka ne postoji namjera Općine
Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa predmetne nekretnine kao kulturnog dobra.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/21-01/2
URBROJ:2185/05-1/11
Petrijevci, 22. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Temeljem članka 37. stavak 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj
69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17.,
90/18., 32/20. i 62/20.), članka 48. stavak 3. 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., 123/17., 98/19. i 144/20.),
članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18.) i članka 6. stavak 3.
Odluke o uvjetima, načnu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Petrijevci („Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 1/16.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci donijelo je na 34. sjednici održanoj dana 22.
veljače 2021. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne
Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz Petrijevaca zastupani po punomoćniku
Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i
Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2926/1
u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra

I.
Katica Brodar iz Zagreba, Miroslav Černi iz Osijeka, Antun Sudar iz Osijeka, Jasna Galić Minarik iz
Osijeka, Žarko Vidaković iz Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici:
Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić iz Osijeka obratili su se Općini Petrijevci zahtjevom
od 14. siječnja 2021. godine, radi očitovanja o korištenju prava prvokupa, s ponudom za prodaju nekretnine
upisane u z.k.ul.br. 3156, k.o. Petrijevci, k.č.br. 2926/1 u naravi oranica Verušed ukupne površine 26096 m2,
po cijeni od 146.250,00 kuna.
II.
Općinsko vijeće utvrđuje da pod uvjetima iz točke I. ovoga Zaključka ne postoji namjera Općine
Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa predmetne nekretnine kao kulturnog dobra.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/21-01/2
URBROJ:2185/05-1/12
Petrijevci, 22. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Temeljem članka 37. stavak 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj
69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17.,
90/18., 32/20. i 62/20.), članka 48. stavak 3. 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., 123/17., 98/19. i 144/20.),
članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18.) i članka 6. stavak 3.
Odluke o uvjetima, načnu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Petrijevci („Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 1/16.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci donijelo je na 34. sjednici održanoj dana 22.
veljače 2021. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne
Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz Petrijevaca zastupani po punomoćniku
Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i
Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2970/1
u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra

I.
Katica Brodar iz Zagreba, Miroslav Černi iz Osijeka, Antun Sudar iz Osijeka, Jasna Galić Minarik iz
Osijeka, Žarko Vidaković iz Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici:
Darko Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić iz Osijeka obratili su se Općini Petrijevci zahtjevom
od 14. siječnja 2021. godine, radi očitovanja o korištenju prava prvokupa, s ponudom za prodaju nekretnine
upisane u z.k.ul.br. 3856, k.o. Petrijevci, k.č.br. 2970/1 u naravi oranica Garvanjak ukupne površine 24643 m2,
po cijeni od 135.000,00 kuna.
II.
Općinsko vijeće utvrđuje da pod uvjetima iz točke I. ovoga Zaključka ne postoji namjera Općine
Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa predmetne nekretnine kao kulturnog dobra.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:320-02/21-01/2
URBROJ:2185/05-1/13
Petrijevci, 22. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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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 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: 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21), Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na svojoj 34. sjednici održanoj dana, 22. veljače 2021. godine donijelo je:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih
koronavirusom (COVID – 19)
Članak 1.
U Odluci o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih
koronavirusom (COVID – 19), („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/21), članak 2. mijenja se i glasi:
„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
djelatnosti za drugi mjesec 2021. godine, sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i
preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja“.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“, a stupa na snagu 01. veljače
2021. godine.
KLASA:415-01/20-01/1
URBROJ:2185/05-21-9
Petrijevci, 22. veljače 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

18
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 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: 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 34. sjednici održanoj
dana, 22. veljače 2021. godine donijelo je:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti
uzrokovanih koronavirusom (COVID – 19)
Članak 1.
U Odluci o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti
uzrokovanih (COVID – 19), („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/21), članak 2. mijenja se i glasi:.
„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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za drugi mjesec 2021. godine, sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i
preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja“.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“, a stupa na snagu 01. veljače
2021. godine.
KLASA:415-01/20-01/1
URBROJ:2185/05-21-10
Petrijevci, 22. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
19
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe referenduma
(„Narodne novine“, broj: 29/19, 98/19) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine
Petrijevci“, broj: 1/18), Općinski načelnik Općine Petrijevci 11. veljače 2021. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom
vijeću Općine Petrijevci za 2020. godinu
Članak 1.
Sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe referenduma
(„Narodne novine“, broj: 29/19, 98/19) donosi se Izvješće o rasporedu te isplati sredstava iz Proračuna Općine
Petrijevci za redovito godišnje financiranje kako slijedi:
Red.
broj
1
2
3
4

Naziv političke stranke
Hrvatska demokratska zajednicaHDZ
Socijaldemokratska partija
Hrvatske-SDP
Hrvatska seljačka stranka
Demokratski savez nacionalne
obnove
UKUPNO

Broj izabranih

Raspoređeni godišnji iznos
sredstava
po vijećniku
po vijećnici

Ukupno
godišnje
raspoređeno

Ukupno
isplaćeno
u kn

vijećnika

vijećnica

6

2

6.000,00

2.200,00

8.200,00

8.200,00

2
0

0
1

2.000,00
0,00

0,00
1.100,00

2.000,00
1.100,00

2.000,00
1.100,00

1

1

1.000,00

1.100,00

2.100,00

2.100,00

9

4

9.000,00

4.400,00

13.400,00

13.400,00

Članak 2.
Sredstva su doznačena na žiro-račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 3.
Ovo Izvješće ima se objaviti na web stranici općine i u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:402-01/21-01/1
URBROJ. 2185/05-21-1
Petrijevci, 11. veljače 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl. ing., v.r.

srijeda, 24. veljače 2021.
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Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštiti („Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20),
te članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), načelnik Općine
Petrijevci dana 18. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju odbora za prihvat pomoći
Članak 1.
Za organizaciju prihvata pomoći u ljudstvu i materijalnim sredstvima
provođenju mjera civilne zaštite imenuje se Odbor za prihvat pomoći.

u slučaju potrebe postupanja u

Članak 2.
Prihvat i distribuciju pomoći Odbor za prihvat pomoći vršit će u Petrijevcima, u prostorijama Osnovne škole i
nastavno-sportske dvorane Petrijevci, Republike 110 te u Područnoj školi Satnica, Školska 18 i Društvenom
domu u Satnici, Trg sv. Katarine 1.
Članak 3.
U Odbor za prihvat pomoći - Petrijevci imenuju se:
R.b.
Funkcija
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Voditelj odbora za prihvat
Susana
098/339 129
1.
Psunjska 72 E, Osijek
pomoći
Dundović
Ksenija
Kolodvorska 20 A,
2. Zamjenik voditelja
098/952 81 23
Kostelac
Petrijevci
Branislava
031/395-172
3. Član
Vjetrovita 23, Petrijevci
Rebrina
Ivica
031/395-415
4. Član
J.Užarevića bb, Petrijevci
Steinbruckner
091/515-9402
A.M.Reljkovića 7,
5. Član
Marija Šarčević
031/395-617
Petrijevci
Članak 4.
U Odbor za prihvat pomoći - Satnica imenuju se:
R.b.
Funkcija
Ime i prezime
Voditelj odbora za prihvat
1.
Marijan Kasum
pomoći

Adresa
Osječka 20, Satnica

2.

Zamjenik voditelja

Bruno Čačić

Osječka 31, Valpovo

3.

Član

Marica Đurić

Osječka 12, Satnica

Telefon
031/393-044
031/654-053
031/393-205

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje djelovati Odluka o imenovanju odbora za prihvat pomoći KLASA:
810-03/14-01/4, URBROJ: 2185/05-15-10 od 7. svibnja 2015. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
Klasa: 810-01/21-01/2
Urbroj: 2185/05-21-4
Petrijevci, 18. veljače 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

srijeda, 24. veljače 2021.
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštiti („Narodne novine" broj 82/15), članku 21. Pravilnika o
mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine" broj 69/16) i
članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), načelnik Općine Petrijevci
je dana 18. veljača 2021. godine, d o n i o

ODLUKU
o imenovanju povjerenika/zamjenika civilne zaštite na području Općine Petrijevci
Članak 1.
Imenuju se povjerenici/zamjenici civilne zaštite na području Općine Petrijevci i to tako slijedi:
Povjerenik za naselje Petrijevci – Darko Kolar, OIB 90047065215, Mlinska 23, Petrijevci,
mob. 095/509 2474.
Zamjenik povjerenika za naselje Petrijevci – Josip Lang, OIB 93662912892, Republike 14, Petrijevci,
mob. 095/800 2202.
Povjerenik za naselje Satnica – Marijan Kasum, OIB 37045455222, Osječka 20, Satnica, mob. 095/363 7330.
Zamjenik povjerenika za naselje Satnica – Franjo Ivanković, OIB 72395877054, Osječka 9, Satnica,
tel. 031/393-039, mob. 092/252 4703.
Članak 2.
Povjerenici/zamjenici civilne zaštite na području Općine Petrijevci dužni su se odazvati na poziv načelnika.
Članak 3.
Zadaće povjerenika/zamjenika civilne zaštite jesu:
- sudjelovanje u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i
uzajamne zaštite,
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
- organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravanje postavljanja obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u zgradama na području svoje
nadležnosti.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti „Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području
Općine Petrijevci“ KLASA: 810-05/17-01/3, URBROJ: 2185/05-17-4 od 10. srpnja 2017. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 810-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-5
Petrijevci, 18. veljače 2021. godine

Načelnik
Općine Pettrijevci:
Ivo Zelić, dipl. ing., v.r.

srijeda, 24. veljače 2021.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 351-01/21-01/1
URBROJ: 2185/05-21-3

IZVJEŠĆE OPĆINE PETRIJEVCI O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2020. GODINU

Petrijevci, veljača 2021. godine

srijeda, 24. veljače 2021.
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OPĆI PODACI

Tablica 1. Opći podaci o OPĆINI PETRIJEVCI i davatelja javne usluge prikupljanja za OPĆINU PETRIJEVCI
Naziv JLS
Površina JLS
Broj stanovnika
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada koje djeluje na
području JLS
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja posebnih
kategorija otpada koje djeluje na području JLS
Obveznik dostave podataka o količinama i vrstama
otpada u Registar onečišćavanja u okoliš (ROO)2 za
Općinu Petrijevci
Datum dostave podataka o količinama i vrstama
otpada u ROO za 2020.
Specifična količina komunalnog otpada, po
stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za
2020.godinu
Obuhvaćenost stanovništva organiziranim
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u %.
Broj reciklažnih dvorišta
Broj eko otoka
Mjesto odlaganja otpada - odlagalište

OPĆINA PETRIJEVCI
55,60 km2
2870
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo
veljača/ožujak 2021. godine
0,41 (sav otpad)
0.34 (samo miješani kom. otpad)
100
1
0
„Staro Valpovo“ Starovalpovački put bb, Belišće

Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2020.godinu, iznosila
je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x 365) = kg/stan/dan

2

Dostava podataka obveznika sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ 87/15)

srijeda, 24. veljače 2021.
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ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM
1.1. Infrastruktura za gospodarenje otpadom
Popis reciklažnih dvorišta, eko otoka i mobilnih jedinica te detaljniji opis istih na području OPĆINE PETRIJEVCI
prikazan je tablicama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u nastavku.
1.1.1. Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice za gospodarenje otpadom
Tablica 2. Popis reciklažnih dvorišta na području OPĆINE PETRIJEVCI
Red.
br.
1.

Naziv osobe koja
upravlja
reciklažnim
dvorištem

Broj reciklažnih
dvorišta

„Urbanizam“ d.o.o.
Valpovo

1

Adresa lokacije
reciklažnog dvorišta
Sunčana bb, Valpovo

15 01 01

Količina
odvojeno
prikupljenog
otpada prema
vrsti u 2020. (t)
0,101

15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 07
16 01 03
20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 26
20 01 33
20 01 35
20 01 36
20 01 39
20 01 04
20 03 07

0,029
0,135
0,044
0,776
0,150
0,041
0,010
0,229
0,016
0,001
0,063
0,054
0,535
0,043
0,030

Ključni broj
prikupljenog
otpada3

Tablica 3. Popis eko otoka na području Općine Petrijevci
Red.
br.
1.

Naziv davatelja javne usluge
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo

Adresa lokacije eko otoka

-

Ključni broj
prikupljenog
otpada

-

Količina
odvojeno
prikupljenog
otpada prema
vrsti u 2020. (t)
-

Tablica 4. Popis mobilnih reciklažnih dvorišta i nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom istih
Nazivi naselja u kojem
Količina
Naziv osobe koja
Broj mobilnih
Ključni broj
se prikuplja otpad
odvojeno
Red.
upravlja mobilnim
jedinica i adresa
prikupljenog
posredstvom istih
prikupljenog
br.
reciklažnim
sjedišta mobilne
otpada
otpada prema
dvorištem
jedinice
vrsti u 2020. (t)
1.
„Urbanizam“ d.o.o. 1
Petrijevci i Satnica
15 01 02
0,019
Valpovo
A.M.Reljkovića 16,
Valpovo
14 01 04
0,012
15 01 07
0,004
20 01 11
0,059
20 01 39
0,005
20 01 40
0,005

3

ključni broj otpada propisan Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15)
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Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta na području Općine Petrijevci
Izgradnja i
Izgradnja i opremanje
Nabavka opreme u 2020.
Ukupno opreme
opremanje RD4
RD5 u 2020. godini
do 2019. godini
DA
NE
Zaprimili obavijest Fonda o
920 kom
isporuci žutih PVC kanti 240 l
(plastika), ali nije isporučeno
Tablica 6. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općine Petrijevci
Izgradnja i opremanje RD za Trenutno odlaganje
Količina
Predviđena lokacija za
građevni otpad-navesti
građevnog otpada-lokacija odloženog
izgradnju plohe za odlaganje
predviđenu lokaciju i svu
građevnog
građevnog otpada koji sadrži
ishođenu dokumentaciju
otpada (t)
azbest6
-

Tablica 7. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad na području Općine Petrijevci
Izgradnja i opremanje
Trenutna lokacija
Ključni brojevi otpada Ključni brojevi otpada
kompostane- navesti
odlaganja biorazgradivog
koji se oporabljuju u
koji su predviđeni za
predviđenu lokaciju i svu
otpada
kompostani
oporabu u kompostani
ishođenu dokumentaciju
-

2.

PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Petrijevci u 2020. nisu evidentirane nove lokacije divljih odlagališta.
Tablica 8. Provedba mjera uklanjanja otpada
Red.br.
Lokacija otpadom
onečišćenog tla
1.
-

3.

Ukupna količina
odbačenog otpada
-

Sanirano
Da/Ne

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) Općine Petrijevci

JLS Općina Petrijevci je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. -2023.7 kako bi se uskladio s Planom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.
Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018.-2023. s osvrtom na 2020.
DA
JLS je izradila PGO temeljem ZOGO
Puni naziv PGO8
Plan objavljen u Službenom glasilu9
Ishodovana suglasnost OBŽ (čl. 21. ZOGO)10

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OD 2018. DO
2023. OPĆINA PETRIJEVCI
DA
„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/2018
DA
KLASA: 351-01/1802/10, URBROJ: 2158/1-01-17/05-18-

Navesti do sada svu ishođenu dokumentaciju pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
Navesti svu ishođenu dokumentaciju za pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
6
Sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19,
98/19)
7
Upisati razdoblje za koje je donesen PGO
4
5

8

Upisati Izmjene i dopune PGO ukoliko ih je bilo

9

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen
Upisati datum

10

srijeda, 24. veljače 2021.
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2 od 23. siječnja 2018. godine
DA
DA
„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/2020
„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/2021

u 2020. god.

4.

PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE
CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE PETRIJEVCI

Tablica 10. Kućno kompostiranje
Provedene aktivnosti do 2020.
Nabavljeno 210 kom kompostera i podijeljeno
kućanstvima koja nemaju komposište u vrtu
Oprema za biorazgradivi otpad do 2020.

Provedene aktivnosti u 2020.
-

Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 2020.

Stroj za usitnjavanje zelenog otpada (roto Shredder
2000)-zajednička investicija s gradom Valpovom i
općinom Bizovac

-

Tablica 11. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2020.godini
Vrsta otpada
Sakupljeno otpada (t)
Oporabljeno otpada (t)
Neiskoristivi dio otpada
odložen na odlagalište (t)
Papir i karton
19,46
metal

2,42

tetrapak

3,30

staklo

13,23

plastika

19,17

Glomazni otpad

3,37
60,95 t

Tablica 12. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2020. godini
Aktivnosti
Informativna publikacija o
DA (info letak za svako kućanstvo 6x godišnje)
gospodarenju otpadom
Specijalizirani prilog u
NE
medijima (televizija ili radio)
Uspostava mrežne stranice o
DA
gospodarenju otpadom
https://www.petrijevci.hr/izbornik.php?n_id=16
Edukacije o gospodarenju
NE
otpadom12
Obilježavanje datuma vezanih
NE
za zaštitu okoliša

11
11

12

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće
Upisati broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno ili je već objavljeno izvješće

Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima

srijeda, 24. veljače 2021.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 2 - stranica

55

Tablica 13. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2020. prema Planu gospodarenja otpadom Grada/Općine za
razdoblje 2018.-2023.
Predviđene mjere PGO za 2020.
Izrada te dostava godišnjeg izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske jedinici područne
(regionalne) samouprave do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i objava u službenom glasniku
Provođenje izobrazno - informativnih
aktivnosti na području Općine
Sudjelovanje u sustavima sakupljanja
posebnih kategorija otpada sukladno propisu
kojim se određuje gospodarenje posebnom
kategorijom otpada
Provedba redovitog godišnjeg nadzora
područja Općine radi utvrđivanja postojanja
odbačenog otpada

5.

Napomena13

Provedene mjere u 2020.
DA

DA
DA

DA

IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA
OTPADOM

Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Petrijevci su tijekom 2020. godine korištena sredstva EU/FZOEU-a,
sredstva JLS i sredstva komunalnih poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje se u nastavku u tablicama 14., 15. i 16.
Tablica 14. Prikaz sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta
Godina
provedbe

do 2020.

tijekom
2020.

13

Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom -reciklažna dvorišta
Izvor sredstava (kn)
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
Nabava komunalne opreme (komposteri +
56.567,50(FZOEU)
kontejneri za zelene otoke (2014.)
120.000,00 (MGPU)
Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta
285.422,50
s gradom Valpovo, općinom Bizovac i
Koška) (2016.)
Nabava stroja za usitnjavanje otpadnog drva
835.149,30(FZOEU)
26.119,29
i granja za obradu biorazgradivog otpada –
kompost roto shreddera za miješanje
51.675,00
biootpada i pripremu za kompostiranje
383.000,00 (MGPU)
(zajedno s gradom Valpovo i općina
Bizovac) (2019.)

-

Navesti razloge zašto nisu provedene mjere

-

-
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Tablica 15. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom 14 i provedba izobraznoinformativnih aktivnosti

Godina
provedbe

do 2020.

tijekom
2020.

Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih
aktivnosti
Izvor sredstava (kn)
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
Mjesečni info letak Općine Petrijevci za
svako kućanstvo u kojem se nalazi i
izobrazno-informativni sadržaj o
DA
gospodarenju otpadom
Dvomjesečni info letak Općine Petrijevci za
svako kućanstvo u kojem se nalazi i
izobrazno-informativni sadržaj o
gospodarenju otpadom

DA

-

Tablica 16. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Godina
Izvor sredstava (kn)
provedbe
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
do 2020.
tijekom
2020.

-

-

ZAKLJUČAK
Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su tablicom u nastavku.
Tablica 17. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2020. na području Općine Petrijevci

Cilj

Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu
proizvedenog komunalnog otpada za
5% u odnosu na 2015. godinu

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase
proizvedenog komunalnog otpada
(prvenstveno papira, stakla, plastike,
metala i biootpada)

Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase
proizvedenog biootpada iz komunalnog
otpada

14

Stanje (2020.)
Cilj do 2022. godine:
322,36 t
Planirano 2020. godine:
373,94 t
Stanje:2015. godine: 644,72 t
Stanje 2019. godine: 375,55 t
Stanje 2020. godine: 424,938 t
Cilj do 2022. godine:
t
Planirano 2020. godine: 149,576 t
Stanje:2015. godine:
3,99 t
Stanje 2019. godine: 53,04 t
Stanje 2020. godine: 64,158 t
Cilj do 2022. godine:
t
Planirano 2020. godine: t
Stanje:2015. godine: t
Stanje 2019. godine: t
Stanje 2020. godine: t

Nabavka opreme za odvojeno sakupljanje posebne kategorije otpada na kućnom pragu
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Na području Općine Petrijevci mještani koji imaju manje
okućnice koriste (210 kom) komposter za zbrinjavanje
biootpada, dok ostali mještani imaju svoje kompostište u vrtu.
Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje od
25% mase proizvedenog komunalnog
otpada

Cilj do 2022. godine:
t
Planirano 2020. godine: t
Stanje:2015. godine: t
Stanje 2019. godine: 322,51 t
Stanje 2020. godine: 360,78 t

Datum: 19. veljača 2021. godine

Načelnik:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

23

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 351-01/21-01/1
URBROJ: 2185/05-21-4
Petrijevci, 19. veljače 2021. godine
Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinski
načelnik Općine Petrijevci je dana 19. veljače 2021. godine donio sljedeći

ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće Općine Petrijevci o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu, KLASA: 35101/21-01/1, URBROJ: 2185/05-21-3 iz veljače 2021. godine.
II.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka, kao i sam Zaključak objavi u
„Službenom glasniku Općine Petrijvci“.

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r

srijeda, 24. veljače 2021.
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SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Stranica

12
13

14

15

16

17
18

Satutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijevci
Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz
Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz
Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko
Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa
nekretnine k.č. br. 2930, 2931, 2932 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra
Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz
Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz
Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko
Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa
nekretnine k.č. br. 2971/1, 292971/2 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra
Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz
Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz
Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko
Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa
nekretnine k.č. br. 2926/1 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra
Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Katice Brodar iz Zagreba, Miroslava Černi iz
Osijeka, Antuna Sudar iz Osijeka, Jasne Galić Minarik iz Osijeka, Žarka Vidaković iz
Petrijevaca, zastupani po punomoćniku Zajednički odvjetnički ured: Odvjetnici: Darko
Šuper, Ivica Kovačev, Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić za očitovanjem o pravu prvokupa
nekretnine k.č. br. 2970/1 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra

37
41

Odlka o izmjeni i dopuni Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade
tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID – 19)
Odlka o izmjeni i dopuni Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih
prostora tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID – 19)

45

42

43

44

45

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
19
20
21
22
23

Izvješće o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom
vijeću Općine Petrijevci za 2020. godinu
Odluka o imenovanju odbora za prihvat pomoći

Odluka o imenovanju povjerenika/zamjenika civilne zaštite na području Općine Petrijevci
Izvješće Općine Petrijevci o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća Općine Petrijevci o provedbi plana gospodarenja otpadom
za 2020. godinu

46
47
48
49
57

Sadržaj

58
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.

