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Na temelju članka 31. Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18.) Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na 30. sjednici dana 20. listopada 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća PP Belišće o stanju sigurnosti
na području Općine Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2019. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće PP Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci
za razdoblje I-XII mjesec 2019. godine.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:210-01/20-01/1
URBROJ:2185/05-20-3
Petrijevci, 20. listopada 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

110
Na temelju članka 31.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br.1/18.), Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na 30. sjednici dana 20. listopada 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci
za 2019. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za 2019.
godinu.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:601-01/20-01/9
URBROJ:2185/05-20-3
Petrijevci, 20.listopad 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

srijeda, 21. listopada 2020.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 8 - stranica

251

111
Na temelju članka 31.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na 30. sjednici održanoj dana 20. listopada 2020. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada
Osnovne škole Petrijevci šk. 2019./2020. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada Osnovne
škole Petrijevci šk. 2019/2020. godine.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:602-02/20-01/6
URBROJ:2185/05-20-2
Petrijevci, 20. listopad 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

112
Na temelju članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18) Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na 30. sjednici dana 20. listopada 2020. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju informacije o Izvješću ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine

I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća informaciju o Izvješću ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i
izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:400-08/20-01/8
URBROJ:2185/05-20-2
Petrijevci, 20. 10. 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju članka 31.Statuta („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na 30. sjednici dana 20. listopada 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe
za VII-IX mjesec 2020. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci prihvaća Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX mjesec
2020. godine.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:400-08/20-01/9
URBROJ:2185/05-20-2
Petrijevci, 20. listopad 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

114
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18,
98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Petrijevci
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost KLASA:
945-01/18-01/752, URBROJ: 525-07/1788-19-7 od 2. travnja. 2019. godine i članka 31. Statuta Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18.) Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 30. sjednici
održanoj dana 20. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Petrijevci
u katastarskim općinama: Petrijevci i Satnica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat ili
ostale namjene.
Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u
tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
II.
Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Petrijevci predviđeno za povrat ili ostale namjene, daje se u zakup na rok do 5 godina, s
mogućnošću produljena, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratku sukladno posebnom propisu ili do
privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.
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Na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u
tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
III.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
IV.
Početna cijena u natječaju utvrđuje se na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture
(„Narodne novine“ broj 89/18).
V.
Maksimalna površina za zakup po sudioniku iznosi 80,0000 ha, a uključuje površine državnog poljoprivrednog
zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19).
VI.
Tekst Javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Petrijevci u trajanju od 30 dana.
Pisane ponude se dostavljaju Općini Petrijevci u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i
mrežnoj stranici Općine Petrijevci.
VII.
Tekst Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Petrijevci sa popisom čestica nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
VIII.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Petrijevci na prijedlog Povjerenstva za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Petrijevci.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje nadležnom tijelu Osječko-baranjske
županije i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
IX.
Stručne poslove u vezi s provedbom natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI
KLASA:320-02/20-01/12
URBROJ. 2185/05-20-1
Petrijevci, 20. listopad 2020.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Petrijevci ("Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 10/19 i 4/20) i članka 31. Statuta Općine Petrijevci
("Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 30. sjednici održanoj 20.
listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci
Članak 1.
(1) U članku 1. iza stavka 4. dodaje se stavak 5.:
"(5) Donose se IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci (“Službeni glasnik
Općine Petrijevci“ broj 7/03, 4/08, 4/12, 4/17 i 6/17-pročišćeni tekst), u nastavku teksta: Plan, kojeg je
izradila tvrtka CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba."
(2) Stavak 5. postaje stavak 6.
Članak 2.
U članku 2. dodaju se stavci 8. i 9.:
„(8) IV. izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu “IV. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Petrijevci” koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od sljedećih dijelova:
I.
TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provedbu Plana
II. GRAFIČKI DIO
1.
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
mj. 1:25000
4.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4.A. Građevinsko područje naselja Petrijevci
mj. 1:5000
4.B. Građevinsko područje naselja Satnica
mj. 1:5000
4.C. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Petrijevci
- Karašica
mj. 1:5000
4.D. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Petrijevci Nehaj - Lipovac
mj. 1:5000
4.E. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja i izdvojeno
građevinsko područje izvan naselja Petrijevci - Suševine
mj. 1:5000
4.F. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Petrijevci
- gospodarske zone Ravlić, Kantor, Bakovac i Sanitacija
mj. 1:5000
III. PRILOZI PLANA
- Obrazloženje
-

Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

-

Zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela temeljem poziva za dostavu zahtjeva i dostave Odluke
o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci, sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

-

Izvješće o javnoj raspravi

-

Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

Sažetak za javnost.
(9) IV. izmjene i dopune PPUO Petrijevci iz stavka 8. ovog članka, ovjerene pečatom Općinskog vijeća
Općine Petrijevci i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci, sastavni su dio ove Odluke.“
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ODREDBE ZA PROVEDBU
Članak 3.
(1) U članku 14. stavak 3. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4.:
„-

ugostiteljsko-turističke građevine:
prenoćišta,
kamp-odmorišta,
kampovi u domaćinstvu,“.
(2) Dosadašnji podstavci 4. do 10. postaju podstavci 5. do 11.

Članak 4.
(1) U članku 18. stavak 4. briše se tekst „ugostiteljsko-turističke“.
(2) U stavku 5. briše se tekst „građevinske (bruto) površine do 100 m2”.
(3) Iza stavka 5. dodaje se stavak 6.:
“(6) Ugostiteljsko-turističke građevine su građevine za smještaj gostiju (hoteli, moteli, prenoćišta i
slično), te kamp-odmorišta i kampovi u domaćinstvu.”
(4) Dosadašnji stavci 6. do 12. postaju stavci 7. do 13.
(5) U stavku 7. podnaslov B.1.2. Građevine s potencijalnim izvorima zagađenja, iza riječi „sušare“
brišu se riječi „površine do 40 m2“, a iza riječi „pušnice“ brišu se riječi „površine do 10 m2“.
Članak 5.
U članku 18a. stavak 2., iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4.:
„- ugostiteljsko-turističke građevine,“.
Članak 6.
U članku 19. stavak 1. iza riječi „poslovna” dodaje se tekst “i ugostiteljsko-turistička građevina”.
Članak 7.
(1) U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:
“(1) Na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine mogu se, osim jedne stambene ili stambenoposlovne građevine graditi i:
jedna manja građevina javne i društvene namjene, ili
-

jedna manja ugostiteljsko-turistička ili poslovna građevina čiste i tihe djelatnosti bez nepovoljnih
utjecaja na okolne građevine, ili

-

više gospodarsko-poljoprivrednih građevina bez izvora zagađenja.

(2) Gospodarsko-poljoprivredne građevine iz stavka 1. podstavak 3. ovog članka mogu imati jednu
podzemnu etažu i najviše dvije nadzemne etaže te najveću visinu od kote zaravnatog terena do sljemena
krova (V) od 12,0 m.”
(2) Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.
Članak 8.
U članku 38. stavak 1., podstavak 1., iza riječi „poslovne” dodaju se riječi “ugostiteljsko-turističke”.
Članak 9.
U članku 39. stavak 1., mijenja se podstavak 5.:
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10,0 m
10,0 m
10,0 m
10,0 m
5,0 m“.

Članak 10.
U članku 48. stavak 3., iza riječi “poslovnih” dodaju se riječi “ugostiteljsko-turističkih”.
Članak 11.
Iza članka 58. dodaju se članci 58a. i 58b.:
„Članak 58a.
(1) Na području Općine Petrijevci, u građevinskom području naselja i izdvojenim građevinskim
područjima ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene, dozvoljeno je uređenje kamp-odmorišta.
(2) Pod pojmom kamp-odmorište podrazumijeva se ugostiteljski objekt za smještaj namijenjen
kraćem zadržavanju gostiju, a osim ugostiteljske usluge smještaja nudi i uslugu opskrbe pitkom vodom,
priključak za struju, mjesta za pražnjenje kemijskih WC-a (kemijski WC ili stanica za pražnjenje) i odvod sivih
voda te usluge recepcije na poziv.
(3) Najveći kapacitet kamp-odmorišta iznosi 30 kamp-mjesta, odnosno 90 gostiju-kampista (ne
uključujuću djecu do 12 godina).
(4) U kamp-odmorištu nije dozvoljeno postavljanje mobilnih kućica.
Članak 58b.
(1) Na području Općine Petrijevci, unutar građevinskih područja naselja, dozvoljeno je uređenje
kampova u domaćinstvu.
(2) Pod pojmom kamp u domaćinstvu podrazumijeva se ugostiteljski objekt za smještaj u
neposrednoj blizini stambene kuće vlasnika kampa (u dvorištu obiteljske kuće).
(3) Najveći kapacitet kampa u domaćinstvu iznosi 10 kamp-mjesta, odnosno 30 gostiju-kampista (ne
uključujuću djecu do 12 godina).“
Članak 12.
U podnaslovu ispred članka 70. broj „2.2.3.3.“ zamjenjuje se brojem „2.2.4.“
Članak 13.
U podnaslovu ispred članka 73. broj „2.2.4.“ zamjenjuje se brojem „2.2.5.“
Članak 14.
U članku 73. stavak 1., iza podstavka 5. dodaju se podstavci 6. i 7.:
“- zahvati u prostoru za robinzonski smještaj,
„- kamp-odmorišta (isključivo uz obiteljska gospodarstva u funkciji obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma)“.
Članak 15.
U podnaslovu ispred članka 75. broj „2.2.4.1.“ zamjenjuje se brojem „2.2.5.1.“
Članak 16.
U članku 75. stavak 4., iza riječi “voćarstva” dodaje se riječ “vinogradarstva”.
Članak 17.
U članku 75a. stavak 2., iza riječi “kušaonice vina” dodaju se riječi “ili kušaonica voća i voćnih
prerađevina”, iza riječi “vinograda” riječi “ili voćnjaka”.
Članak 18.
Iza članka 84. dodaje se članak 84a., a dosadašnji članak 84a. postaje članak 84b.:
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„Članak 84a.
(1) Na području Općine Petrijevci dozvoljeni su zahvati u prostoru za robinzonski smještaj,
smještajnog kapaciteta do 30 gostiju, pri čemu se ne može planirati građenje građevina za čije je građenje
potrebna građevinska dozvola.
(2) Robinzonski smještaj se ne može planirati unutar prostora ograničenja utvrđenih zakonskim
propisima.
(3) Pri realizaciji zahvata u prostoru potrebno se pridržavati uvjeta propisanih Pravilnikom o
razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu – Uvjeti za robinzonski smještaj.”
Članak 19.
U podnaslovu ispred članka 84b. broj „2.2.5.“ zamjenjuje se brojem „2.2.6.“
Članak 20.
U podnaslovu ispred članka 85. broj „2.2.6.“ zamjenjuje se brojem „2.2.7.“
Članak 21.
U podnaslovu ispred članka 86. broj „2.2.7.“ zamjenjuje se brojem „2.2.8.“
Članak 22.
Članak 128a. mijenja se i glasi:
„(1) Planom je na rijekama Dravi i Karašici određeno pet lokacija za sportska pristaništa koja služe za
privez brodica sportskih ribolovaca:
- uz izdvojeni dio građevinskog područja naselja Petrijevci - Nehaj i Lipovac (vikend
naselje) - na rijeci Dravi,
-

sjeverno od lugarnice Jarčevac - na rijeci Dravi,

-

uz izdvojeni dio građevinskog područja naselja Petrijevci – Karašica (vikend naselje) –
na rijeci Dravi;

-

uz duhovno-rekreacijski centar EMAUS - na rijeci Karašici,

-

uz naselje Petrijevci - na rijeci Karašici.

(2) Sve konstrukcije za privez brodica trebaju biti izvedene od drveta na način da ne sprječavaju
protok vode, a sve prilazne staze do njih trebaju biti izvedene isključivo od nasipanog šljunka ili betonskih
elemenata položenih na tlo (betoniranje i asfaltiranje nije dozvoljeno).
(3) Do izgradnje planirane akumulacije na ovim je lokacijama, uz uvjete i suglasnost nadležnog
tijela, dozvoljen i privez plutajućih objekata (kućica na vodi, pontona i slično) svih namjena.
(4) Privez brodica treba izvesti na način da se ne mijenja obalna linija niti se na bilo koji drugi način
utječe na vodni režim, a svi zahvati u prostoru trebaju biti izvedeni sukladno vodopravnim uvjetima Hrvatskih
voda.
(5) Dozvoljeno je graditi pristaništa na način da se ne uništavaju strme obale pogodne za gniježđenje
bregunice i vodomara.
(6) Za zahvat izgradnje pristaništa potrebno je provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za
ekološku mrežu.“
Iza članka 140. dodaje se članak 140a.:

Članak 23.

„Članak 140a.
(1) Za potrebe redovnog održavanja kanala melioracijske odvodnje, uspostavlja se pojas za
održavanje u širini od 5 metara od vanjskog ruba kanala uz kanale osnovne melioracijske odvodnje, odnosno
u širini od 3 metra uz kanale detaljne melioracijske odvodnje. Ako na katastarskoj čestici kanala nema
dovoljno prostora za širinu pojasa za održavanje, isti se uspostavlja na susjednim česticama neovisno o
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tome jesu li čestice unutar ili izvan građevinskog područja. U pojasu za održavanje nije dopušteno
podizanje zgrada, ograda i drugih građevina osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.
(2) Planom se omogućava izvođenje i ostalih vodnogospodarskih zahvata koji nisu prikazani na
kartografskim prikazima u cilju unaprjeđenja i poboljšanja vodnogospodarskog sustava.
(3) Planom se omogućava uređenje starih rukavaca vodotoka, prirodnih depresija za potrebe
upravljanja rizicima od poplava te za športske i rekreacijske svrhe.“
Članak 24.
U članku 171e. dodaje se stavak 4.:
„(4) Dozvoljeno je uređenje kamp-odmorišta za smještaj namijenjen kraćem zadržavanju gostiju, a
osim ugostiteljske usluge smještaja nudi i uslugu opskrbe pitkom vodom, priključak za struju, mjesta za
pražnjenje kemijskih WC-a (kemijski WC ili stanica za pražnjenje) i odvod sivih voda te usluge recepcije na
poziv, najvećeg kapaciteta 30 kamp-mjesta, odnosno 90 gostiju-kampista (ne uključujuću djecu do 12
godina).“

III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
(1) Elaborat IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci izrađen je u 6 (šest)
izvornika potpisanih od predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci i ovjerenih pečatom Općinskog vijeća
Općine Petrijevci.
(2) Tri izvornika se čuvaju u pismohrani Općinskog vijeća Općine Petrijevci, a po jedan izvornik se
dostavlja:
Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20,
10000 Zagreb;
Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Europske avenije 11,
31000 Osijek;
Osječko-baranjskoj županiji, Upravnom odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava
Valpovo, K. P. Krešimira IV br. 1, 31550 Valpovo.
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 350-01/19-01/2
URBROJ: 2185/05-20-46
Petrijevci, 20. listopada 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

116
Na temelju članka 59. i 62 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/118, 32/20) i
članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinsko Vijeće Općine
Petrijevci, na svojoj 30. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici, javnim dobrom u općoj
uporabi u vlasništvu Općine Petrijevci:
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Naziv komunalne
infrastrukture
Ulica J.J.Strossmayera
Ulica J.J.Strossmayera
Ulica V.Nazora
Ulica V.Nazora
Ulica V.Nazora
Ulica V.Nazora
Ulica V.Nazora
Ulica V.Nazora
Ulica V.Nazora
Ulica A.M.Reljkovića
Ulica Dr.I.Ribara
Ulica J.Kozarca
Ulica J.Užarevića
Ulica J.Užarevića
Ulica Jelengradska
Put Nehaj
Put Čerina 3
Put Čerina 5
Put Čerina 5
Put Čerina 5
Put Satnica 6
Put Goričani 4
Put Goričani 4
Put Goričani 4
Put Goričani 4
Put Goričani 4
Park s dječjim igralištem u
centru Petrijevaca
Park s dječjim igralištem i
vanjskim fitnesom u Satnici
Sportski tereni NK „Omladinac“
Sportski tereni NK „Omladinac“
Sportski tereni NK „Satnica“
Zelena površina-Vjetrovita ulica
Zelena površina-Vjetrovita ulica
Zelena površina-Vjetrovita ulica
Zelena površina-Vjetrovita ulica
Zelena površina-Vjetrovita ulica
Katoličko groblje Petrijevci
Mrtvačnica
Židovsko groblje Starac
Groblje Satnica

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

Vrsta komunalne
infrastrukture
Nerazvrstane ceste
NC 1-001
NC 1-001
NC 2-003
NC 2-003
NC 2-003
NC 2-003
NC 2-003
NC 2-003
NC 2-003
NC 2-001
NC 2-002
NC 2-004
NC 2-010
NC 2-010
NC 2-036
NC 2-017
NC 2-014
NC 3-002
NC 3-002
NC 3-002
NC 3-035
NC 2-035
NC 2-035
NC 2-035
NC 2-035
NC 2-035
Zelena javna površina
Park s dječjim
igralištem
Park s dječjim
igralištem
Sportski tereni
Sportski tereni
Sportski tereni
Zelena javna površina
Zelena javna površina
Zelena javna površina
Zelena javna površina
Zelena javna površina
Groblja
Groblje
Mrtvačnica
Groblje
Groblje
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Katastarska općina

3392/10
3463/4
1053/5
1051/11
1052/6
1050/3
3815
1048/3
1048/5
3392/11
1051/1
1063/12
3463/10
968/2
339/1
3829
1515/7
1414/12
1414/19
1414/20
1163/1
440/2
441/2
442/2
443/2
444/2

Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Satnica
Satnica
Satnica
Satnica
Satnica
Satnica

869/2

Petrijevci

200

Satnica

740
741
767
461/1
461/2
461/3
461/4
461/5

Petrijevci
Petrijevci
Satnica
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci

731
733/1
2282
86

Petrijevci
Petrijevci
Petrijevci
Satnica

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

srijeda, 21. listopada 2020.

broj 8 - stranica

260

Članak 2.
Nalaže se upis komunalne infrastrukture navedene u članku 1. ove Odluke u zemljišnim knjigama pri
nadležnom zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Valpovo kao „javno
dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Petrijevci“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 363-01/20-01/30
URBROJ: 2185/05-20-1
U Petrijevcima, 20. listopada 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

117
Na temelju članaka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08,i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19), članka
107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 13.
Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14), članka 12. Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/13) i članka 31. Statuta Općine Petrijevci
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Petrijevci je na svojoj 30. sjednici,
održanoj dana 20. listopada 2020. godine d o n i j e l o

OPERATIVNI PLAN
čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima
za razdoblje od 15.11.2020. godine – 31.3.2021. godine
I. U V O D
Pod čišćenjem snijega i održavanjem cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se radovi neophodni za
održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji su
određeni posebnim propisima. Zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti, ovisno o očekivanim
vremenskim uvjetima.
Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila u skladu
s posebnim propisima o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.
Općina Petrijevci je riješila održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju unutar četverogodišnjeg
ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta - Autoprijevoznik „Zagi“, a koji bi čistio snijeg po stvarno utrošenim
satima, koji se evidentiraju u dnevniku rada.
Od pravne osobe „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo dobiven je cjenik materijala, rada stroja i radnika (ponuda) za
posipni materijal i donesena odluka o odabiru, što u potpunosti zadovoljava potrebe održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Petrijevci u zimskom razdoblju. Usluga/materijal će se naručivati prema potrebi
narudžbenicom.
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Radi efikasne provedbe zimske službe izrađuje se Izvedbeni program održavanja nerazvrstanih cesta u
zimskom razdoblju (u daljnjem tekstu: Zimska služba).
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo redovito dostavi Operativni program radova na održavanju pješačkih površina,
gradskih i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2020/2021. godine po kojem Općina Petrijevci pripada III.
prioritetu, tako da uglavnom svojim snagama rješavamo nastale situacije uključujući „Draiva-plus“ d.o.o.
Petrijevci (Katarina Stojaković mob. 098/455-683) za čišćenje pješačkih javnih površina.
II. ZAKONSKA REGULATIVA
Ovaj Operativni plan izrađen je temeljem:
- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08,i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19),
- Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
- Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Odluke o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 18/20),
- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14),
- Iskustvenih podataka i procjena iz dosadašnjih Operativnih programa.
III. IZVOĐENJE RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU
Zimsko razdoblje obuhvaća period od 15. studenog 2020. do 31. ožujka 2021. godine i obuhvaća 136
kalendarskih dana.
Izvođenje radova zimske službe na području Općine Petrijevci za 2020. – 2021. godinu klasificirano je prema
vrsti ceste. Državnu cestu D 34 i D 2 (nadležnost Hrvatskih cesta) koja prolazi područjem Općine redovito
održava „Cesting“ d.o.o. Osijek Nadcestarija Valpovo (Ivica Lendić 031/234 505, 091/243 7265), kao i
županijsku cestu Ž 4061 (Ladimirevci Ž 4060) – Petrijevci D34) te lokalne ceste L 44054 (Satnica Ž 4061 – D2) i
L 44055 (Petrijevci Ž 4061 – Selci – Brođanci Ž 4067) uz pomoć kooperanta, dok nerazvrstane ceste naselja
Petrijevci i Satnica, vikend naselja i poljskih putova do farmi su u nadležnosti Općine Petrijevci (tel. 031/395620). U pripremnim radnjama zimskog održavanja pravna osoba koja ima četverogodišnji ugovor o održavanju
nerazvrstanih cesta - Autoprijevoznik „Zagi“, vlasnika Franje Ivančića mob. 098/338 098, posjeduje i stroj koji bi
čistio snijeg po stvarno utrošenim satima, a „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo je ponudio posipni materijal, što je
prihvaćeno.
Radi što efikasnijeg funkcioniranja, a na temelju raspoloživih organizacijskih mogućnosti, mikroklimatskih uvjeta
i drugih faktora koji utječu na rad zimske službe objavljeni su brojevi telefona odgovornih osoba za zimsko
razdoblje koje mještani mogu nazvati u slučaju problema s čišćenjem snijega.
Budući da se kod čišćenja snijega s kolnika treba obavezno očistiti i autobusna stajališta, koja se nalaze na
državnoj cesti D 34 u Petrijevcima dodatno ručno čišćenje vrši „Draiva Plus“ d.o.o. Petrijevci, kao i nogostupe u
centru Petrijevaca (ispred zgrade Općine, Stare škole, parka u centru Petrijevaca te ispred Društvenog doma u
Satnici).
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Do početka rada zimske službe Općina će dostaviti PP Belišće popis odgovornih osoba s brojevima telefona za
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine.
IV. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI
Članak 33. - 41. Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14) utvrđuje da zimska služba djeluje
u sklopu redovitog održavanja cesta i sastoji se od niza radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom
razdoblju koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa na cestama uz najveću moguću sigurnost
sudionika u prometu i prihvatljive troškove. Ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske
službe i uvođenjem stupnjeva pripravnosti, ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim
značajkama područja.
I. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se početkom rada Zimske službe 15. studenog 2020. godine i traje do
31.03.2021. godine, a prema Operativnom planu. Uvodi se stalno dežurstvo, te se osigurava odgovarajući
potreban broj radnika i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.
II. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C, uz mogućnost oborina, te
pojave poledice. Vrše se preventivni radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima, a obvezno:
-

na dionicama cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim krivinama polumjera manjeg od 300m;
na raskrižjima;
na drugim dionicama ceste prema redoslijedu prioriteta Izvedbenog programa;
po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika.

III. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva posebne
radove, uklanjanje snijega s kolnika.
IV. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne
nepogode i kada raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima u pravilu
se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu. Stupnjeve pripravnosti utvrđuje Načelnik
Općine uz suglasnost nadzorne osobe (Nadcestarija Valpovo i PP Belišće).
V. RAZINE PREDNOSTI
Državnu cestu D 34, kao i županijske ceste na području Općine Petrijevci prema svom redoslijedu prioriteta čisti
i održava „Cesting“ d.o.o. Osijek s kooperantom prema operativnom planu Hrvatskih cesta i Uprave za cesta
županije Osječko-baranjske.
Nerazvrstane ceste Općine Petrijevci prema prioritetu čišćenja i održavanja razvrstavamo u razine:
I. razina - ulice naselja Petrijevci (počevši od državne i županijskih cesta prema periferiji – M.Gupca,
J.J.Strossmayera, D.Pejačević, P.Preradovića, pa sve ostale)
II. razina - ulica S. Radića u Satnici (od kružnog toka do Kolodvorske ulice), Nova ulica, dijelovi Kolodvorske
ulice (lijevo i desno)
III. razina – vikend naselja: Kapelica, Suševine, Nehaj, Karašica, Emaus
IV. razina – vikend naselja Satnica
VI. ODGOVORNE OSOBE
IVO ZELIĆ, načelnik Općine Petrijevci
FRANJO IVANČIĆ, (autoprijevoznik „Zagi“) izvoditelj radova čišćenja snijega
KATARINA STOJAKOVIĆ („Draiva Plus“ d.o.o.) za nogostupe u centru
ZDRAVKO JUGOVIĆ („Urbanizam“ d.o.o. Valpovo) posipni materijal

mob. 098/339-299
mob. 098/338-098
mob. 098/455-683
mob. 091/494-8005
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VII. RADOVI NA SPREČAVANJU KLIZAVOSTI I ČIŠĆENJU KOLNIKA OD SNIJEGA
Sprečavanje klizavosti kolnika vrši se u pravilu posipanjem mješavine soli i kamenog agregata, a u nedostatku
soli može se posipati samo kamenim agregatom ili pijeskom. Posipanje se vrši kamionom ili traktorom s
rasipačem, a posipa se samo traka širine 2 m i to po osi kolnika, a u količini od cca 150 kg soli/km kolovoza,
odnosno 0,10 m3/km agregata. Posipaju se isključivo asfaltne ceste.
Ukoliko se ne postignu željeni efekti u jednom prolazu, može se vršiti naknadno posipanje cijele dionice ili samo
zavoja i raskrižja na određenoj dionici cesta.
Pješačke površine treba čistiti strojem (traktor sa plužnom daskom) i posipati solju i/ili sipinom u centru
Petrijevaca, a ostale pješačke površine ispred lokala i privatnih stambenih objekata obavezni su očistiti korisnici
lokala i vlasnici stambenih objekata.
Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti, gustoći i
strukturi prometa te lokalnim potrebama. Pod osiguranjem prohodnosti cestovnih površina nerazvrstanih cesta
podrazumijeva se da visina snijega ne prelazi 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku
opremu, sukladno članku 38. Pravilnika o održavanju cesta.
Čišćenje se vrši kombinirkom s plužnom daskom, traktorskim ralicama i drugom građevinskom mehanizacijom.
Čišćenje se vrši odlaganjem snijega na bankinama, a po potrebi se isti može utovariti u vozila i odvoziti na
deponiju. Čišćenje se vrši po utvrđenim prioritetima iz ovog Operativnog plana i izvedbenog programa.
Naknadni radovi, nakon prestanka oborina obuhvaćaju proširenje očišćenog kolovoza, ručno čišćenje mostova i
propusta, čišćenje raskršća, čišćenje prometne signalizacije, autobusnih ugibališta i čišćenje parkirališta. Obim i
potrebu uvođenja naknadnih radova utvrđuju dogovorno Načelnik i odgovorne osobe izvršitelja zimskog
održavanja.
VIII. OBRAČUN I DOKUMENTACIJA
Svaka aktivnost i djelovanje Zimske službe treba biti evidentirana u dnevniku (radni nalog) Zimske službe koji
potpisuje izvršitelj Zimske službe i Načelnik ili osoba koju ovlasti. Na temelju podataka iz dnevnika vrši se
obračun troškova po utvrđenim cijenama iz ugovora, odnosno cjenika (ponude).
Na temelju ovog Operativnog plana Načelnik općine će donijeti Izvedbeni program zimske službe.
Ovaj Operativni plan ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 810-03/20-01/3
URBROJ: 2185/05-20-4
Petrijevci, 20. listopada 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan vrbanić, v.r.
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118
Temeljem članka 16. Zakona o civilnoj zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20), članka 5. Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogodama („Narodne novine“ broj 16/19), članka 19. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
160/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pr.tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 98/19), te članka
31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Petrijevci
na svojoj 30. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine, d o n o s i

OPERATIVNI PROGRAM MJERA CIVILNE ZAŠTITE
U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA 2020/2021. godine
1. OPĆE ODREDBE
1.1 . Cilj i svrha
Operativni program mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima (u daljnjem tekstu Program),
odnosi se na moguću pojavu veće ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od pojave ekstremno
niskih temperatura, snježnih oborina s mogućim visokim snježnim nanosima, porast vodostaja rijeka, obilne
kiše, olujni vjetar te drugih vremenskih okolnosti koje mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, odnosno
dugotrajnih zastoja na prometnicama (visoki snijeg, led, voda, vjetar), izolacije naselja, pojedinih dijelova
naselja ili pojedinih objekata u naseljima zbog visokih snježnih nanosa, te značajnijeg poremećaja opskrbe
stanovništva.
Programom se utvrđuje moguća opasnost od ekstremno niskih temperatura, snježnih nanosa, visokih voda
olujnog vjetra i drugih vremenskih okolnosti, postupak i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih
posljedica, subjekti za provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u svezi s provedbom, te način
usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona.

1.2. Područja primjene
Programom se utvrđuju mjere za:
- sprječavanje prekida prometa na glavnim prometnicama unutar naselja, a što bi moglo dovesti do prometne
izolacije naselja, pojedinih dijelova naselja ili pojedinih objekata od posebnog značaja (zdravstvene
ustanove, vrtića, škole, trgovine i sl.), a s tim u vezi poremećaja opskrbe hranom, vodom, energentima,
lijekovima i drugim neophodnim sredstvima za život stanovništva na pogođenom području (osiguranje
dodatnih količina soli za posipanje prometnica, osiguranje materijalno-tehničkih sredstava i pravovremeno
čišćenje lokalnih prometnica, putova i lokacija objekata od posebnog značaja);
- uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju prekida prometa i opskrbe stanovništva;
- privremeno zbrinjavanje osoba koje se pod okolnostima ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s
mogućim visokim snježnim nanosima, visokih, poplavnih voda i drugih vremenskih okolnosti zateknu izvan
mjesta stanovanja s privremenom nemogućnošću povratka u mjesto stanovanja;
- privremeno zbrinjavanje osoba koje se pod ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s mogućim
visokim snježnim nanosima, visokim poplavnim vodama i drugih vremenskih okolnosti zateknu u cestovnim
motornim vozilima na prometnicama na kojima se predviđa dugotrajni prekid ili zastoj prometa;
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- osiguranje pričuva hrane, dječje hrane, pića i osnovnih lijekova na područjima (naseljima) najveće
ugroženosti od snježnih nanosa i olujnih nevremena i drugih ekstremnih uvjeta koji mogu dovesti do prekida
ili značajnijeg poremećaja opskrbe.

1.3. Pojam prirodne nepogode
Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama,
seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu
na imovini i/ili njen gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.
Prirodnom nepogodom smatraju se osobito potresi od 7 i više stupnjeva po Mercalli-Cancani-Siebergovoj skali,
te olujni i orkanski vjetrovi od 8 i više bofora.
Prirodnom nepogodom smatraju se i: požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazevi, izvanredno velika visina snijega,
snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje,
ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

2. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE OPĆINE PETRIJEVCI
Općina Petrijevci nalazi se u središnjem sjevernom prostoru Osječko-baranjske županije na geoprometnom
položaju koji karakterizira važan cestovni pravac koji od Osijeka vodi na zapad prema Virovitici (državna cesta
D 34), a treba istaknuti i položaj Općine Petrijevci na rijeci Dravi, uz sve prednosti koje proizlaze iz takvog
smještaja. Područje Petrijevaca se nalazi na županijskoj razvojnoj osovini koju čini sjeverni i podravski pravac
razvoja Osijek-Valpovo-Belišće-Donji Miholjac.
Općina Petrijevci graniči s gradovima Osijek i Valpovo, s općinom Bizovac i Čepin te Dardom i Jagodnjakom s
istočne strane.

2.1. Područje odgovornosti Općine Petrijevci
Općina Petrijevci prostire se na površini od 55,60 km2.
Područje Općine Petrijevci obuhvaća dva (2) naselja i to: Petrijevci i Satnica.
Sjedište lokalne samouprave nalazi se u naselju Petrijevci.
Teritorijem Općine Petrijevci teče rijeka Vučica (Karašica) koja se na području Općine ulijeva u rijeku Dravu,
koja teče rubnim područjem Općine s istočne strane.
Područje Općine Petrijevci je dio istočno-hrvatske makro regije, kojoj je Drava prirodna granica prema sjeveru i
sjeveroistoku (Baranja). Područje Općine pripada tipičnoj akumulacijskoj nizini uz neznatne devijacije terena (87
do 101 m.n.m.). Na modeliranje i izgled današnjeg reljefa presudnu ulogu su imali riječni tokovi Drave i Vučice.
Klima je umjereno kontinentalna, gdje su promjene vremena česte i intenzivne. Osnovne karakteristike ovog
tipa klime su srednje mjesečne temperature više od 10o C, tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje
temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22o C, te srednja temperatura najhladnijeg mjeseca između –3o C i +18o
C. Obilježje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, a oborina je više u toplom dijelu godine, prosječne
godišnje količine se kreću od 700-800 mm. Od vjetrova najčešće su slabi vjetrovi i tišine, a smjerovi vjetrova su
vrlo promjenjivi.
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Prosječna temperatura zraka, prema najnovijim mjerenjima na mjernoj postaji Osijek 1, iznosi 17,7o C. Srednje
mjesečne temperature su u porastu do srpnja-kolovoza kada dostižu maksimum s iznad 25o C. Najhladniji
mjesec je bio siječanj u kojem se srednja dnevna temperatura kretala od –4o C do 8 o C. Srednja godišnja
amplituda temperature, između najhladnijeg i najtoplijeg mjeseca iznosi preko 22o C, što je odlika kontinentalnih
osobina područja (vidljivo iz grafikona u nastavku). Možemo primijetiti da su znatne dnevne oscilacije
temperature.

Broj dana s maglom javlja se u prosjeku 30-50 dana godišnje.
Najveći broj dana s mrazom imaju zimski mjeseci, osobito prosinac (8 dana). Međutim, pojave mraza su
nepovoljne ukoliko se pojave u vegetacijskom razdoblju, a osobito u travnju na početku vegetacijskog razdoblja.
Ponekad se mraz može javiti u svibnju i lipnju, zbog utjecaja polarnih zračnih masa.
Dostupni podaci o količinama oborine i trajanju sijanja sunca do listopada 2020. godine.
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2.2. Stanovništvo na području Općine Petrijevci
Prema popisu stanovništva 2011. godine, u Općini Petrijevci popisano je 2870 stanovnika i 1028 kućanstava i
to:
- Petrijevci – 2296 stanovnika u 830 kućanstava
- Satnica – 574 stanovnika u 198 kućanstava
Gustoća naseljenosti na području Općine Petrijevci iznosi 55,1 stanovnika na km2.

2.3. Prometno-tehnološki izgrađena infrastruktura Općine Petrijevci
Na području Općine Petrijevaca ima 53,00 km prometnica, sve u cestovnom prometu (asfaltni zastor) i to:
cca 30,00 km državna cesta D 34 i D2
◦ 16,00 km cesta županijskog i lokalnog značaja
◦ 11,65 km nerazvrstanih cesta
Preko teritorija Općine Petrijevci vrši se prijenos električne energije dalekovodima:
• zračni reda napona 110 kV
• zračni reda napona 35 kV
• zračni reda napona 10 kV
Važan infrastrukturni objekt Općine Petrijevci je plinovod kojim su opskrbljena oba naselja u općini, kao i
vodovodna mreža u dužini 23.038 m, a magistralni cjevovod od vodocrpilišta Jarčevac i spojni cjevovod
Petrijevci-Satnica dužine 3.974 m.

3.

MOGUĆE VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA PRIRODNIH NESREĆA NA
PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI

Općina Petrijevci nalazi se u pojasu umjerene kontinentalne klime sa svojim različitostima tijekom godine.
Moguće vrste prirodnih nesreća u zimskom razdoblju na području Općine Petrijevci su: poplave, potresi, oluja,
orkansko nevrijeme, snježne oborine, poledica i tuča. Bez obzira na učestalost ovih pojava ili njihov intenzitet,
kad nastupe, sobom donose niz opasnosti za ljude te za prirodna i materijalna dobra.
3.1.
Poplava
Prosječna godišnja količina oborina je 685,7 mm. Glavni maksimum oborina javlja se početkom ljeta (najčešće
u VI. mjesecu), a sporedni krajem jeseni (XI mjesec). Glavni minimum oborina je sredinom jeseni (X mjesec), a
sporedni krajem zime ili početkom proljeća (II i III mjesec).
Izvor podataka: Prostorni plan uređenja Općine Petrijevci
Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne zadržavaju dugo. Međutim, česta su
odstupanja od tog prosjeka.
Općina Petrijevci pripada vodnom području sliva Drave i Dunava. Većim dijelom pripada slivnom području
Karašica-Vučica, a manjim slivnom području rijeke Vuke.
Vodotoci su nizinski te je moguća opasnost od plavljenja okolnog prostora u svom toku.
Najveći dio naselja u poplavnom području čine vikend naselja: Karašica (k.o. Petrijevci), Begluk-Lužac (k.o.
Satnica), gdje su vikendice i povremenog su karaktera stanovanja. U poplavnom području nalazi se cca 150
kuća, a stalno boravište ima cca 30 osoba (uglavnom umirovljenici).
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3.2. Potres
Područje Općine nalazi se u istočno-hrvatskoj potolinskoj zoni koja u širem smislu ulazi u okvire geo tektonske
cjeline Panonskog bazena u kojoj je moguće javljanje potresa intenziteta VIIo MCS ljestvice.
3.3. Suša
Za poljoprivredna dobra opasne su suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Najveći rizik za pojavu suše je
razdoblje od srpnja do listopada.
U analiziranom 20-godišnjem razdoblju na području Općine najveći broj dana bez oborina najčešće je u rujnu
(23% slučajeva), listopadu (15% slučajeva) te u srpnju (13% slučajeva)
3.4. Toplinski val
Toplinski val, kao jedan od vrsta ekstremnih vremenskih uvjeta nije analiziran u Meteorološkoj podlozi, ali
uslijed globalnog zatopljenja za očekivati je i ovu ugrozu, a slučaj toplinskih valova zabilježen je 2007. godine.
3.5. Olujno nevrijeme
Na temelju analize godišnje ruže vjetrova najučestaliji su vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera, zapadnog te
jednakog udjela sjevernog i jugoistočnog smjera. Zimi je najčešće vjetar iz jugoistočnog smjera, dok su ljeti
najčešći vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera. U proljeće i jesen najčešći su vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera i
općenito su najčešća strujanja iz zapadnog smjera. Pojava tišine vezuje se uz ljeto i jesen, a u najvećem broju
javljaju se vjetrovi jačine 1-2 bofora, tijekom cijele godine.
Vjetar olujne i orkanske jačine nije karakterističan za područje Općine Petrijevci, a moguće pojavljivanje u
našim krajevima, samo u kratkim i prilično nepravilnim vremenskim intervalima (što mu je glavna karakteristika)
nanijelo bi velike štete svojim rušilačkim djelovanjem u građevinarstvu, elektroprivredi i HPT prometu,
poljoprivredi i šumarstvu, te u cestovnom prometu.
3.6. Tuča
Na prostoru Općine srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 1,5 dana. Općina Petrijevci ima jednu
protugradnu stanicu.
3.7. Klizišta
Općina Petrijevci zauzima ravničarski dio reljefa te nema opasnosti od klizanja niz padinu.
3.8. Snježne oborine
Jaku zimu i snježne oborine ne možemo spriječiti, ali pravilnim i pravovremenim postupanjem možemo spriječiti
ili bitno umanjiti posljedice koje te pojave mogu prouzročiti.
Iznimno visok snježni pokrivač u normalnim okolnostima izravna je posljedica intenzivnih i dugotrajnih snježnih
oborina.
Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne zadržavaju dugo i česta su odstupanja
od tog prosjeka.
Iako su snježne oborine u našim krajevima (županija i općina) redovita pojava u hladnijem dijelu godine, one u
najvećem broju slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog male visine snježnog pokrivača i njegovog kratkog
zadržavanja na tlu.
S obzirom na utjecaj na cestovni promet, u meteorologiji je usvojeno da se padanje snijega od 10 cm ili više u
tijeku 24 sata, smatra prirodnom nepogodom za koju su vezane mnoge nevolje kao što su opskrba naselja
različitim potrepštinama, pružanje zdravstvene pomoći i dr.
Osim toga, obilne snježne oborine mogu prouzročiti velike štete na krovnim konstrukcijama različitih građevina,
u elektroprivredi i poštansko-telegrafskom prometu, te šumskom gospodarstvu.
Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva da su snježne oborine izazvale posebne poremećaje u
svakodnevnom životu i radu stanovništva. Najkritičniji su mjeseci siječanj i veljača.
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U cilju sprječavanja štetnih posljedica, koje mogu prouzročiti obilne snježne oborine, iako iste (prema
iskustvenim podacima za proteklo desetljeće) nisu karakteristične za područje Općine Petrijevci, provode se
preventivne mjere zaštite na građevinskim objektima pravilnim projektiranjem njihovih krovnih konstrukcija.
Isto tako, kontinuiranim praćenjem vremenskih prognoza kojima se najavljuju velike snježne oborine, te izradom
sinoptičkih karata na osnovu istih, moguće su pravovremene pripreme za prevladavanje eventualnih snježnih
nepogoda.
3.9. Poledica
Poledica, kao glatka i prozirna ledena prevlaka na predmetima ili na tlu, a koja nastaje smrzavanjem kapljica
rosulje ili kišnih kapi, također nije očekivana pojava (dužeg vremenskog trajanja) na području Općine Petrijevci.
Za razliku od atmosferske poledice, koja nastaje dodirom „hladnih“ i „toplih“ kapljica, sekundarna poledica
nastaje potpunim ili djelomičnim smrzavanjem postojeće vode, bljuzgavice ili glatkog snijega na tlu, a ovisi
dijelom o meteorološkim prilikama, a dijelom o stanju na cestama (vlažnost, pokrivenost snijegom).
Sekundarna poledica je prije moguća na području Općine Petrijevci (ali ista nema karakteristike prirodne
nepogode) i ona najveće kratkotrajne probleme može pričiniti prometu, te poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu i
elektroprivredi.
3.10. Magla
Pojava magle kao klimatskog elementa bitna je za prostor Općine jer tu prolazi državna cesta D 34 i D 2 (izvan
građevinskog područja naselja). Magla je na promatranom području vrlo česta, osobito u rujnu, listopadu,
studenom i prosincu. Broj dana s maglom javlja se u prosjeku 30 - 50 dana.

4. PROSUDBA UGROŽENOSTI
Budući da je izrađena Procjena rizika za Općinu Petrijevci u potpunosti sukladno Pravilniku o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihova donošenja koju je izradila tvrtka “Zaštita-inspekt” d.o.o. Osijek koja ima suglasnost za obavljanje
stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, imamo točne i precizne pokazatelje o mogućem nastanka
prirodnih katastrofa za područje Općine Petrijevci.
Izrađenom Procjenom su razrađena moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za civilnu zaštitu te njihova
spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.
Isto tako, Procjenom je utvrđeno i slijedeće:
- postojeći kapaciteti i snage redovnih službi i pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne
djelatnosti, drugih operativnih snaga civilne zaštite, fizičkih osoba i sveukupno raspoloživih materijalnih
resursa koji se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju posljedica katastrofe i velike
nesreće, na području Općine Petrijevci,
- potrebne snage za zaštitu i spašavanje, ovisno o katastrofi i velikoj nesreći, sa strukturom i veličinom
potrebnih operativnih snaga, te organizacijskih i materijalnih resursa za zaštitu i spašavanje.
a) Poplava
U slučaju poplava na vrijeme obavijestiti stanovništvo koje se nalazi u poplavnom području i evakuirati ih ako
je potrebno.
Najveći problem je vikend naselje Karašica koje se nalazi u nebranjenom inundacijskom pojasu rijeke Drave
i planovima obrane od poplava Hrvatskih voda nije predviđeno branjenje.
Općina Petrijevci u potpunosti može samostalno riješiti eventualna plavljenja rubnog područja naselja
Petrijevci, dok za razmjere poplava u vikend naselju Karašica ne raspolaže potrebnim organiziranim ljudskim
potencijalima za eliminiranje posljedica poplava. Općina ne posjeduje dovoljne vlastite materijale niti stručno
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osposobljene ljudske potencijale. Uz angažiranje vlastite postrojbe civilne zaštite opće namjene, očekuje se
pomoć specijalističkog tima za spašavanje iz vode s razine Osječko-baranjske županije te Hrvatskih voda.
b) Potres
U slučaju potresa većeg intenziteta za očekivati je da će doći do znatnijih oštećenja na starijim objektima
(objekti nastali prije 1964. godine) te manjih oštećenja na novijim objektima.
Općina ne raspolaže potrebnim organiziranim ljudskim potencijalima za eliminiranje posljedica potresa
očekivanog stupnja intenziteta, niti onih sa većim stupnjem. Općina ne posjeduje dovoljne vlastite materijale
niti stručno osposobljene ljudske potencijale. Uz angažiranje vlastite postrojbe civilne zaštite opće namjene i
pripadnika DVD-a, očekuje se pomoć specijalističkog tima za spašavanje iz ruševina sa razine Županije.
c) Suša
Za otklanjanje posljedica hidrološke suše, operativne snage civilne zaštite te DVD Petrijevci i Satnica, mogu
se koristiti za snabdijevanje vodom onog dijela stanovništva koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav i
kojima nije dostupna higijenski ispravna voda.
Na području Općine proglašeno je stanje elementarne nepogode uzrokovane sušom 2007., 2009., 2011.,
2012., 2015., 2017. godine.
d) Toplinski val
Procijenjeno je da 600 - 700 (stariji dio stanovništva) osoba bi bilo ugroženo toplinskim valom.
Štetno djelovanje toplinskog vala manifestira se kao dehidracija osobe. Stoga je potrebno u to doba godine
osigurati dovoljne količine pitke vode i držati u pripravnosti službe medicinske pomoći.
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica toplinskog vala mogu se koristiti operativne snage civilne zaštite i
DVD Petrijevci.
e) Olujno nevrijeme
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica olujnog nevremena (raščišćavanje, prevoženje srušenog i
uništenog biljnog raslinja u naseljima i na prometnicama) mogu se koristiti operativne snage civilne zaštite i
DVD Petrijevci.
Navedene snage uz pomoć pravnih osoba s područja Općine raspolažu s potrebnim materijalno tehničkim
sredstvima za otklanjanje posljedica olujnog nevremena.
Na području Općine proglašeno je stanje elementarne nepogode uzrokovane olujnim nevremenom i tučom
2016. godine.
f) Tuča
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica tuče mogu se koristiti operativne snage civilne zaštite i DVD
Petrijevci i Satnica.
g) Snježne oborine
U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica snježnih oborina mogu se koristiti operativne snage civilne
zaštite i DVD Petrijevci i Satnica. Snage koje se bave saniranjem prometnica od snježnih oborina dostatne
su za saniranje nastalo navedenom ugrozom. Održavanje prometnica (čišćenje snijega) vrši Cesting d.o.o.
Osijek (državne i županijske ceste), a autoprijevoznik „Zagi“ ostale nerazvrstane ceste, dok materijal za
posipanje (sol, sipina) Urbanizam d.o.o. Valpovo, čišćenje pješačkih javnih površina Draiva-plus d.o.o.
Petrijevci.
h) Poledica
Najugroženiji putni i prometni pravci su državne i županijske ceste.
Sukladno statističkim pokazateljima i iskustvu najkritičniji mjeseci su prosinac, siječanj i veljača.
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Mjere zaštite u slučaju neposredne opasnosti sastoje se od akcija posipanja prometnica odgovarajućim
kemijskim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., čemu se pridaje pozornost kod nadležnih komunalnih i
zimskih službi u Općini Petrijevci (kao i za snježne oborine).
Snage koje se bave saniranjem prometnica od snježnih oborina dostatne su za saniranje nastalo
navedenom ugrozom.
i) Magla
Zaštita od magle kao nepogode provedena je postavljanjem prometnih znakova na prometnice.
Operativne snage civilne zaštite nisu opremljene za ovu vrstu ugroze.
j) Mraz
Na području Općine proglašeno je stanje elementarne nepogode uzrokovane mrazom 2016. godine, kada
su pogođeni voćnjaci.
Prema dosadašnjim iskustvima područje općine Petrijevci nije imalo ugroza tijekom zimskog razdoblja, niti
velikim količinama snježnih oborina, leda, suša, poplava olujnih vjetrova i mraza tijekom 2019. godine.

4.1. Ugroženost kritične infrastrukture te moguće posljedice za stanovništvo
Procjenom rizika su utvrđene i opisane vrste opasnosti koje mogu zahvatiti područje Općine Petrijevci, a neke
od njih mogu imati nivo katastrofe. Takve opasnosti mogu izazvati poremećaje u infrastrukturi. Ovisno o vrsti i
dimenziji katastrofe (tuča, poplava, istjecanje opasnih tvari, požar, suše) mogu se predvidjeti direktne i
indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte.
a) Poplava
Velike vode izlijevaju se najvećim dijelom na poljoprivredno zemljište ispresijecano dubokim i dugim
depresijama na obje obale rijeke. Osim poljoprivrednog zemljišta, velikim vodama ugrožen je rubni dio
naselja Petrijevci na kojem se nalaze vrtovi i vikend naselja.
U proteklih 10 godina proglašena je nekoliko elementarnih nepogoda uzrokovanih ovom ugrozom. i to u
posljednje vrijeme 2007., 2009., 2011., 2012., 2013., 2014. godine.
b) Potres
Ovisno o intenzitetu potresa ovisi intenzitet djelovanja na kritičnu infrastrukturu.
Posljedice potresa po seizmičkim zonama za stambene, javne, industrijske i druge objekte MCS skale
prikazani su u poglavlju 5.2., na strani 41-52 Procjene rizika.
c) Suša
U svim navedenim slučajevima ugrožene su bile samo poljoprivredne kulture.
d) Toplinski val
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane toplinskim valom.
e) Olujno nevrijeme
Područje Općine nije ugroženo od navedene nepogode, osim u slučaju pojave olujnog vjetra u kombinaciji s
velikim količinama oborina ili tuče može doći do pojave štete na imovini, poljoprivrednim dobrima te raznim
građevinskim objektima.
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f) Tuča
Na području Općine postoji opasnost od pojave tuče, ali je ona vrlo mala. Procijenjeno je da bi najveća
materijalna šteta uzrokovana tučom nastala na povrtnim kulturama i voćnjacima te manja na pokretnoj i
nepokretnoj imovini (automobili, stambeni objekti).
Elementarna nepogoda uzrokovana tučom proglašena je 13. lipnja 2008. godine
g) Snježne oborine
Najveće količine snijega očekuju se u prosincu, siječnju i veljači, a nešto manje količine u studenome i
ožujku.
Bazirajući se na količinu snježnih oborina i poledicu mogu se, isto tako, predvidjeti direktne i indirektne
posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte. To bi dovelo do otežane opskrbe stanovništva
hranom, vodom, energijom, te prekidom telekomunikacije i otežanom zdravstvenom zaštitom.
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane snježnim oborinama.
h) Poledica
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane poledicom.
i) Magla
U posljednjih 10 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode uzrokovane maglom.

4.2. Sprječavanje prekida prometa
Na području Općine Petrijevci postoje državne ceste, ceste županijskog i lokalnog značaja te nerazvrstane
ceste.
Sprječavanje prekida prometa moguće je izvršiti blagovremenim posipavanjem prometnica odgovarajućim
sredstvima (solju, pijeskom, sipinom) u slučaju poledica, te čišćenjem snijega.
Za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta odgovorne su Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste
Osječko-baranjske županije, odnosno „Cesting“ d.o.o. Osijek, Nadcestarija Valpovo (Ivica Lendić 031/243 505,
091/243 7265), a za nerazvrstane ceste Općina Petrijevci (tel. 031/395-620), koja je povjerila održavanje istih
Autoprijevozniku „Zagi“ vlasnika Franje Ivančića tel. 098/339 098, koji redovito čisti ceste, dok „Urbanizam“
d.o.o. Valpovo, A.M.Reljkovića 16 (tel. 031/656-073), je zadužen za posipavanje površina solju i sipinom –
odgovorna osoba – rukovoditelji dežurne ekipe zimskog održavanja Zdravko Jugović 031/656-076, mob.
091/494 8005.
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo dostavio je Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2020./2021. godine po kojem bi Općina Petrijevci pripadala III.
Prioritetu (ako se sklopi ugovor o zimskoj službi), tako da uglavnom svojim snagama rješavamo nastale
situacije uključujući „Draiva-plus“ d.o.o. Petrijevci (Katarina Stojaković mob. 098/455-683) za čišćenje pješačkih
javnih površina.

4.3. Uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju nastanka prekida prometa
Dosadašnja iskustva govore da većih zastoja u prometu, kao i prekida prometa u posljednjih 50 godina uslijed
visokog snijega, velikih voda ili jakih vjetrova nije bilo. Čišćenje snijega s kolnika vrši se kada se stvori snježni
talog visine 15 cm, a čišćenje se vrši s kombinirkom s plužnom daskom uz potrebno posipanje agregatom i
solju.
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U slučaju većeg obima poslova i veće količine snježnih oborina, osim „Cestinga“ d.o.o. i Općine Petrijevci koji
su uključeni u održavanje prometnica, moguće je uz autoprijevoznika „Zagi“ vlasnika Franje Ivančića (098/338
098) sa građevinskim strojevima i kamionom, uključiti GMK d.o.o. Petrijevci (odgovorna osoba Goran Trboglav
098/9027 405), automehaničarska radionica „Auto Škoro“ (vlasnika Miroslava Škore mob. 098/9000 005), OPG
Zečević (Ivan Zečević mob. 098/600 832), OPG Vrbanić (Ivan Vrbanić mob. 091/2537 967), OPG Than (Željko
Than mob. 091/568 2694) sa poljoprivrednom mehanizacijom, kao i dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju
na području Općine Petrijevci: DVD Petrijevci – zamjenik predsjednika Jozo Kuštro (tel. 098/429 061) i DVD
Satnica – zapovjednik Željko Vukajlović.

4.4. Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja
Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja ili u cestovnim motornim vozilima na
prometnicama na kojima se predviđa dugotrajni prekid prometa u našoj Općini moguće je smjestiti u privatnim
kućama ili ako se radi o većem broju ljudi u Vatrogasnom domu u Petrijevcima i Društvenom domu u Satnici te
u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole “Petrijevci” u Petrijevcima, budući da je jedino na tim mjestima
moguće i spravljanje toplih obroka. U oba doma postoje opremljene kuhinje i sanitarni čvorovi, te postoji
mogućnost grijanja sala za slučaj potrebe privremenog zbrinjavanja ljudi koji se zateknu izvan mjesta
stanovanja. Osim toga, ovi prostori redovito se održavaju i uređuju za čega se osiguravaju sredstva u
Proračunu. Za organizaciju prihvata pomoći u ljudstvu i materijalnim sredstvima u slučaju potrebe postupanja u
provođenju mjera civilne zaštite imenovan je Odbor za prihvat pomoći.
Opskrbu za potrebe građana (hrana, dječja hrana i piće) potrebno je osigurati putem Crvenog križa ili putem
prodavaonica Konzuma u Petrijevcima i NTL-a u Petrijevcima i Satnici, budući da Općina Petrijevci nema
adekvatan skladišni prostor za pričuvu istih, a opskrbu lijekovima kao i zdravstvenu zaštitu putem zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Valpovo, ambulante Petrijevci (Dr.med. Vjenceslav Martinek mob. 095/525-2154), te
privatne ljekarne „Tripolski“ (tel. 031/395-162).
Financijska sredstva osigurana su proračunom Općine Petrijevci za svaku plansku godinu.

4.5. Procjena vlastitih mogućnosti
Na području Općine Petrijevci postoji dovoljno ljudskih i materijalno - tehničkih resursa za otklanjanje dijela
opasnosti.
Postoje institucije koje mogu samo do određene veličine katastrofe uspješno spriječiti, ali i sanirati moguće
zastoje u prometu i opskrbi, a vezano za prirodnene nepogode u zimskom razdoblju.
Snage kojima Općina Petrijevci raspolaže su:
• Stožer civilne zaštite – Načelnik Stožera: Đuro Petnjarić, mob. 098/396 193;
Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite kada je proglašena velika nesreća ili katastrofa nalaže općinski
načelnik: Ivo Zelić, Petrijevci, Republike 206, tel. 031/395-620, mob. 098/339-299.
• Postrojba civilne zaštite opće namjene sa 20 pripadnika – zapovjednik Postrojbe: Renata Pilgermayer, mob:
099/2355-103,
Pozivanje i aktiviranje Postrojbe nalaže općinski načelnik: Ivo Zelić
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- „Cesting“ d.o.o. Osijek, Nadcestarija Valpovo, Ivica Lendić (mob. 091/243 7265),
- DVD Petrijevci: Zamjenik predsjednika – Jozo Kuštro (mob. 098/429-061),
Zapovjednik – Tomislav Maltar (mob. 091/265-1241),
- DVD Satnica: Predsjednik – Ranko Miščević (tel. 092/179 7047),
Zapovjednik – Željko Vukajlović,
- Hitna medicinska pomoć – 112,
- Ambulanta Petrijevci, Dr.med. Vjenceslav Martinek mob. 095/525-2154,
- Crveni križ Petrijevci – Dorian Klak (mob. 091/225-1178),
- LD „Jastreb“ Petrijevci – predsjednik Davor Kužić (tel. 098/214-995),
- Udruga izviđača „Orao“ Petrijevci – predsjednik Saša Buzinac (tel. 098/604-309),
- UŠR „Karašica“ Petrijevci – predsjednik Antun Hoffler (tel. 031/395-099).
Gore navedenim snagama, Općina Petrijevci može samostalno sudjelovati i sanirati opasnosti srednjih
razmjera, dok za eventualne velike razmjere se planira, po potrebi, angažirati ljudske i materijalno-tehničke
resurse susjednih općina, gradova i Osječko-baranjske županije.
Osim toga, u slučaju ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s mogućim visokim snježnim nanosima i
drugih ekstremnih okolnosti, Općina Petrijevci zatražit će dodatnu pomoć od ostalih pravnih osoba i trgovačkih
društava na području Općine Petrijevci, te od fizičkih osoba koje su u mogućnosti materijalno-tehničkim
sredstvima (strojevima, vozilima, oruđima, zalihom hrane, odjeće, građevnog, medicinskog i drugog materijala
nužnog za provedbu zaštite) pomoći u pravovremenom čišćenju nerazvrstanih prometnica, putova i lokacija od
posebnog značaja, te u opskrbi stanovništva i privremenom zbrinjavanju osoba koje se zateknu izvan mjesta
stanovanja ili u cestovnim motornim vozilima.

5. ZEMLJOVID PODRUČJA OPĆINE PETRIJEVCI
Zemljovid područja Općine Petrijevci kao sastavni dio Procjene rizika, je prikaz općih karakteristika (položaj,
reljef, rijeke, stanovništvo, prometna infrastruktura) rasprostranjenosti poljoprivrednih i šumskih površina, te
lociranosti naseljenih mjesta i materijalnih dobara, svega na što bi mogle djelovati elementarne nepogode
(prirodne i civilizacijske katastrofe).

KLASA: 810-03/20-01/3
URBROJ: 2185/05-20-5
Petrijevci, 20. listopada 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

srijeda, 21. listopada 2020.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 8 - stranica

276

119
Temeljem članka 17. stavak 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“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine
Petrijevci na svojoj 30. sjednici održanoj dana 20. listopada 2020. godine d o n o s i

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI U 2020.
GODINI
UVOD
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na katastrofe i
velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji,
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Temeljem članka 16. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općina Petrijevci u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu zaštitu izradom Smjernica za
organizaciju i razvoj istog na svom području za razdoblje od četiri godine i izradom Godišnjeg plana razvoja
sustava civilne zaštite, što usvaja Općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Osnova za izradu analize stanja sustava civilne zaštite je Procjena rizika koju je Općina Petrijevci izradila
tijekom 2017. i 2018. godine i Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijevci izrađen u travnju 2019. godine.
1.

PLANSKI DOKUMENTI

Na snazi su slijedeći dokumenti:
1. Glavni provedbeni plan obrane od poplava od ožujka 2018. godine i 1. izmjena od ožujka 2019. godine,
2. Državni plan obrane od poplave (N.N. 84/10),
Općina Petrijevci se nalazi u Vodnom području sliva Drave i Dunava – slivno područje Vuke i KarašiceVučice.
3. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
4. Procjena rizika za Općinu Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 3/18),
5. Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 5/19),
6. Odluku o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijevci
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 6/18).
U 2020. godini Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci izradio je:
1. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2020. godinu,
2. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini,
3. Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u
zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2020. – 31.03.2021. godine,
4. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima,
5. Izvedbeni program zimske službe.
2.

OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Operativne snage na području nadležnosti Općine Petrijevci sastoje se od:
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1. Stožer civilne zaštite– Načelnik Općine Petrijevci je 19. ožujka 2020. godine donio novu Odluku o
osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Petrijevci sukladno dostavljenim zahtjevima za izmjenom, a u
skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti i Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (N.N. 37/16), koji ima načelnika,
zamjenika načelnika i devet članova (Đuro Petnjarić – načelnik stožera kao zamjenik načelnika, Josip
Kuštro – zamjenik načelnika stožera, zamjenik predsjednika DVD-a Petrijevci, Krešimir Erk - predstavnik
Državne uprave zaštite i spašavanja, Snježana Lučenčić- predstavnik Policijske postaje Valpovo, Dr.
Vjenceslav Martinek - doktor opće prakse, Branko Dubrović – predstavnik Crvenog križa Valpovo, Milka
Furlan - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata Pilgermayer – zapovjednik Postrojbe civilne
zaštite opće namjene, Darko Đakovac – predstavnik HGSS, područna stanica Osijek, Atila Farkaš – tajnik
DVD-a Satnica i Katarina Stojaković – predstavnik „Draiva Plus“ Petrijevci).
Početkom godine održana je jedna sjednica Stožera s ciljem dogovora o održavanju pokazne vježbe
„Karašica 2020. godine“, međutim kako je sredinom ožujka (11.3.2020.) proglašena epidemija bolesti
COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, održane su tri sjednice Stožera civilne zaštite s temom
mjera u zaštiti i nadzoru nad provođenjem mjera zaštite tijekom epidemije.
2. Postrojba i zapovjedništvo vatrogastva: U općini Petrijevci djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva:
DVD Petrijevci koje broji 40 djelatnih, 24 operativnih članova, 22 glazbenika, 40 članova mladeži u raznim
kategorijama (6.god.-12.god., 12.god.-16.god. i 16.godina i dalje).
Od opreme posjeduju kompletnu vatrogasnu opremu s navalnim vozilima: Volvo sa kompletnom novom
opremom, TAM s opremom i višenamjenskom cisternom kapaciteta 8000 l i Beljska cisterna kapaciteta
5000 l, dva kombi vozila. Četiri člana imaju položen stručni ispit i DVD Petrijevci u potpunosti zadovoljava
sve potrebe za „B“ kategoriju društva.
Tijekom 2020. godine ekipe DVD-a Petrijevci nisu imale aktivnosti u području natjecanja zbog bolesti
COVID-19. U siječnju održana je godišnja skupština DVD-a.
DVD Petrijevci u 2020 godini je imao 17. intervencija od čega: 6 požara otvorenog prostora, 6 požara na
kući i gospodarskim objektima, 2 požara na automobilima. Tehničke intervencije pranje ceste i
spašavanje u cestovnom prometu - 3 intervencije.
DVD Petrijevci sudjelovao je s HGSS-om u jednoj intervenciji potrage za nestalim dječakom na području
naše Općine.
Na početku epidemije pri odluci o zaključavanju županija u suradnji s MUP-om vršili su kontrolu
propusnica na naplatnim postajama.
U predžetvenom i žetvenom razdoblju organizirano je dežurstvo u vatrogasnim prostorijama te je tako u
stanju pripravnosti bilo 12 vatrogasaca tijekom 11 dana i utrošeno je 161 radni sat.
Predsjednik DVD-a Petrijevci je Darko Tačković, a zapovjednik DVD-a je Tomislav Maltar.
DVD Satnica je osnovano 10. ožujka 2013. godine u Satnici i broji 69 člana, (od toga djeca od 6-12
godina 13 članova, od12-16 godina – 15 članova, od 18-65 godina – 36 člana te 1 vatrogasni veterani i
ne aktivni članovi s promijenjenim mjestom prebivališta 3 članova – status u mirovanju).
32 člana ima položen vatrogasni ispit, 10 operativnih članova.
DVD za sada ima 18 radnih odijela, 2 svečana odijela, jedno navalno vozilo Tam 5500 – kapaciteta 2300
l, osnovnu opremu (tlačne i usisne cijevi, mlaznice, brentače, naprtnjače, metlice, itd.), Postrojba ne
posjeduje opremu za strukturne požare nego samo za otvorene požare.
Tijekom 2020. godine DVD Satnica nije bilo aktivnosti što se tiče natjecanja zbog posebnih uvjeta
djelovanja usred epidemije bolesti COVID-19. Organizirano je predžetveno i žetveno dežurstvo.
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Održana je redovna izvještajna godišnja skupština.. Tijekom godine se vodilo računa i redovito održavala
osobna i skupna oprema. U 2020 godini DVD Satnica imala je dvije intervencije na gašenju otvorenih
požara, niskog raslinja i njiva u okolini naselja Satnica.
Predsjednik DVD-a je Ranko Mišćević, a zapovjednik Željko Vukajlović.
3.

4.

Postrojba civilne zaštite opće namjene: Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana je Odlukom
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petrijevci koju je na prijedlog Načelnika
Općine usvojilo općinsko vijeće na svojoj 20. sjednici i objavljeno u „Službenom glasniku Općine
Petrijevci“ broj 7/19.
Popunjavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene izvršeno je tijekom 2020. godine zaduženjem
pripadnika osobnom opremom. Četiri pripadnika Postrojbe su bila aktivirana tijekom preduskrsnog
vremena kao pomoć zaposlenicima Konzuma u kontroli korištenja maski, dezinficirajućeg sredstva i broja
kupaca istovremeno u prodavaonici.
Mjesna organizacija Crvenog križa – predsjednik Dorjan Klak (od 21. travnja 2017. godine)
Tijekom 2020. godine, održan je jedan sastanak odbora MODCK Petrijevci. Ukupno su održane 3 akcije
dobrovoljnog darivanja krvi u prostorima Osnovne Škole Petrijevci i DVD Petrijevci. Tijekom godine,
održana je 1 podjela paketa hrane za osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu te žive na
području Općine Petrijevci. Podjele su organizirane u sklopu akcije "Vaš dar za pravu stvar" u organizaciji
Gradskog društva Crvenog križa Valpovo. Do kraja 2020. godine, nema više planiranih aktivnosti.

Za 2021. godinu planira se:
- sve operativne snage revidirati, ovisno o epidemiološkoj situaciji sudjelovati u provođenju mjera i nadzora. U
„skloništima“ tj. podrumima pregledati postojeću rasvjetu i otkloniti nedostatke za minimalnu osvijetljenost.
Suradnja Općine s društvima i ustanovama: DVD-om, Zdravstvenom ustanovom, MUP-om, Hrvatskim vodama VGO Osijek, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Komunalno poduzeće „Draiva-plus“ d.o.o. Petrijevci, „Dvorac“
d.o.o. Valpovo i „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo te pravnim osobama koje mogu biti od značaja prilikom angažiranja
poslova civilne zaštite su na visokoj razini.
3.

MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU

Tijekom 2020. godine nije se radilo na tekućem održavanju „skloništa“ tj. podrumskih prostorija.
Postojeće „sklonište“ – podrumski prostor u sastavu zgrade Općine je u dobrom stanju kao građevina uz
eventualno krečenje, sa zadovoljavajućim nadslojem zemlje te debljine zidova uz popravak rasvjete mogao bi
se koristiti. Podrumski prostor je dimenzija cca 16x5m=80 m2 i može prihvatiti 50-60 ljudi, postojeće električne
instalacije nisu u funkciji (treba pregledati i otkloniti nedostatke), sanitarni čvor je moguće koristiti u prizemlju
zgrade Općine, budući da je jedan ulaz u sklonište direktno iz zgrade, što znači da je moguće koristiti telefonsku
vezu. U naselju je izvedena mjesna vodovodna mreža, a u funkciji je dosta ispravnih bunara provjerene
kvalitete.
Postoji uređen podrum u zgradi „Stare škole“ nešto manji za cca 30 ljudi opremljen je ispravnom električnom
instalacijom.
Uglavnom svaka gradnja privatne kuće ima planiran podrumski prostor, što znači da veliki broj mještana ima
svoj adekvatan sklonišni prostor (cca 70 % mještana).
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Iz dosadašnjih godina i zemljopisnog položaja naselja Satnica i Petrijevci (ravničarski kraj) koja se nalaze na
relativno visokoj nadmorskoj visini i nije bilo poplava koje bi ugrozile mještane s prosječnim godišnjim
količinama od 700 – 800 mm/m2. Klima je umjereno topla, kišna klima sa srednje mjesečnom temperaturom
više od 10o C tijekom više od 4 zimska mjeseca i ispod 22o C tijekom najtoplijih mjeseci godine.
Na temelju godišnje ruže vjetrova na području Osijeka (Petrijevci na udaljenosti 15 km od Osijeka) najučestaliji
su vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera ljeti, najčešće zapadnog smjera te jednakog udjela sjevernog i
jugoistočnog smjera zimi i to najčešće jačine 1-2 bofora tijekom cijele godine – prema podacima iz PPUO
Petrijevci može se zaključiti da nema opasnosti od jakih vjetrova.
U 2020. godini na području Općine Petrijevci nije bila proglašena prirodna nepogoda.
Može se zaključiti da ne postoji velika opasnost od prirodnih nepogoda na području Općine Petrijevci.
4.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Utrošena su sredstva za redovno financiranje:
- Gorsku službu ____________________________________________________________ 2.000,00 kn,
- Crveni križ Valpovo ________________________________________________________ 33.000,00 kn,
- Vatrogastvo (DVD Petrijevci, DVD Satnica i VZ Valpovo) __________________________ 172.000,00 kn
5.

ZAKLJUČNE OCJENE

Iz naprijed navedenog možemo donijeti zaključnu ocjenu stanja spremnosti operativnih snaga sustava civilne
zaštite, koja je na zavidnom nivou, kao i suradnja sa svim Udrugama, pravnim osobama, OPG-ovima i svim
mještanima koji mogu pružiti svoj doprinos u kritičnim situacijama.
Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2020. godini ima se objaviti u
„Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 810-03/20-01/3
URBROJ: 2185/05-20-5
Petrijevci, 20. listopada 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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PLAN DJELOVANJA
U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA
ZA 2021. GODINU
OPĆINA PETRIJEVCI
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UVOD
Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19 u daljnjem tekstu: Zakona) uređuju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena
štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda
te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
Temeljem članka 14. stavka 8. Zakona, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda izrađuju Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda te ga temeljem članka 17. Zakona,
Općinsko vijeće Općine Petrijevci do 30. studenoga tekuće godine donosi za sljedeću kalendarsku
godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda sadrži:
1.
popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode,
2.
procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine,
gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
3.
sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih
tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.
Člankom 17. stavka 3. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (načelnik) podnosi
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju
Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za proteklu kalendarsku godinu.
Svrha ovog Plana je prikaz specifičnosti prirodnih nepogoda na području Općine Petrijevci, kako bi
se stanovništvo uputilo na primjene mjera sprječavanja nepogoda ili ublažavanja njihovih posljedica.
Ovim planom evidentirane su moguće prirodne nepogode na području Općine Petrijevci.
U cilju sprječavanja nastanka i ublažavanja posljedica prirodnih nepogoda veoma je bitna suradnja
Županijskog povjerenstva, Gradskog i Općinskog povjerenstva, operativnih snaga sustava civilne
zaštite te stanovnika koji svojim djelovanjem mogu u znatnoj mjeri spriječiti nastanak prirodne
nepogode i ublažiti njihove posljedice.
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1. MOGUĆE UGROZE NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
1.1. UGROZE DEFINIRANE ZAKONOM
Temeljem članka 3. Zakona, Prirodnom nepogodom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se iznenadne
okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim
uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin
gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.
Prirodnom nepogodom smatraju se:
1. potres,
2. olujni i orkanski vjetar,
3. požar,
4. poplava,
5. suša,
6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom,
7. mraz,
8. izvanredno velika visina snijega,
9. snježni nanos i lavina,
10. nagomilavanje leda na vodotocima,
11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta,
12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u
životu ljudi na određenom području.
Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj
imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite.
Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20%
vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod)
umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave
ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje
30%.
Ispunjenje uvjeta iz gornjeg stavka utvrđuje Općinsko povjerenstvo.
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1.2. UGROZE ZABILJEŽENE NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća Općine Petrijevci, travanj 2015. godine („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 4/15),
potencijalnu prijetnju za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te poljoprivrednu proizvodnju
predstavljaju sljedeće prirodne nepogode:
- potres,
- poplave,
- epidemije i pandemije,
- ekstremne vremenske pojave - toplinski val,
- suša,
- klizišta,
- tuča,
- mraz,
- snijeg i led,
- olujno i orkansko nevrijeme,
- pijavice,
- snježne oborine,
- poledice,
- požar.
Važećom Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Petrijevci, veljača 2018. godine („Službeni
glasnik Općine Petrijevci“ broj 3/18) kao i pripadajućim Planom djelovanja civilne zaštite, travanj
2019. godine („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 5/19), obrađuju se slijedeće prirodne ugroze:
- poplave (izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela),
- potres,
- epidemije i pandemije,
- ekstremne temperature,
- ekstremne vremenske prilike – suša i
- tehničko-tehnološke nesreća s opasnim tvarima u stacionarnim objektima.
1.3. UGROZE KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI PLANOM DJELOVANJA U PODRUČJU
PRIRODNIH NEPOGODA
Ugroze koje se obrađuju dokumentima zaštite i spašavanja, Procjenom rizika od velikih nesreća
Općine Petrijevci, ožujak 2018. godine (poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela,
potres, ekstremne temperature, epidemije i pandemije i tehničko-tehnološke nesreća s opasnim
tvarima u stacionarnim objektima.), neće se obrađivati ovim Planom jer su mjere i postupci obrađeni
u Planu djelovanja sustava civilne zaštite.
Važećom Revizijom Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Općine
Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/16), kao i pripadajućom Revizijom Plana
zaštite od požara za područje Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/16),
obrađuju se mjere i postupci u slučaju požara i tehnoloških eksplozija te se ovim Planom neće
obrađivati.
Mjere kada je proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i širenje požara obrađene su
u Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja na području Općine Petrijevci za 2019. godine („Službeni glasnik
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Općine Petrijevci“ broj 3/19), a koji se donosi svake godine na temelju Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koji se svake godine
objavljuje u „Narodnim novinama“.
Registar prirodnih nepogoda za područje Općine Petrijevci izrađen je na temelju praćenja pojave
prirodnih nepogoda na području Općine u posljednjih 10 godina. Registar prirodnih nepogoda
Općine sadrži prirodne prijetnje čija je pojava evidentirana i vjerojatna na području Općine, prirodne
prijetnje koje su svojom pojavom nanijele značajne štete na građevinskoj i kritičnoj infrastrukturi,
štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, poljoprivrednim površinama te su direktno činile prijetnju
životu i zdravlju ljudi kao i prirodne prijetnje koje bi svojom pojavom prouzročile katastrofalne
posljedice na području Općine.
Ovim Planom će se obrađivati mjere i postupci u slučaju slijedećih prirodnih nepogoda:
- olujno i orkansko nevrijeme,
- snježne oborine,
- poledice,
- tuča,
- mraz,
- klizišta.
1.4 PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE
Na području Općine Petrijevci prijašnji neželjeni događaji prvenstveno su se odnosili na štete nastale
na poljoprivrednim kulturama uzrokovani slijedećim elementarnim nepogodama:
R.br.

Elementarna nepogoda

8.

suša

9.

poplava

10.

suša

12.
13.

suša
mraz

14.

poplava

15.

suša

16.

olujni vjetar i tuča

17.

suša
UKUPNO:

Utvrđena šteta
2009. godina
1.413.944,72 HRK
2010. godina
6.638.401,71 HRK
2011. godina
4.526.410,95 HRK
2012. godina
3.931.612,35 HRK
7.905.619,00 HRK
2014. godina
5.374.407,62 HRK
2015. godina
2.484.926,55 HRK
2016.godina
4.475.265,59 HRK
2017. godina
3.192.129,52 HRK
39.942.718,01 HRK

Visina isplaćene naknade za
štetu
0,00 HRK
2.163.546,87 HRK
0,00 HRK
0,00 HRK
0,00 HRK
0,00 HRK
0,00 HRK
65.335,00 HRK
108.796,00 HRK
2.337.677,87 HRK

Izvor: Općina Petrijevci

Donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode
Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije
donosi župan na prijedlog općinskog načelnika odnosno gradonačelnika u slučaju ispunjenja gore
navedenih uvjeta.
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Nakon proglašenja prirodne nepogode, a radi dodjele novčanih sredstava za djelomičnu sanaciju
šteta od prirodnih nepogoda Općinsko povjerenstvo provodi sljedeće radnje:
- prijavu prve procjene štete u Registar šteta,
- prijavu konačne procjene štete u Registar šteta,
- potvrdu konačne procjene štete u Registar šteta.
Registar šteta je jedinstvena digitalna baza podataka o svim štetama nastalim zbog prirodnih
nepogoda na području Republike Hrvatske. Obveznik unosa podataka u Registar šteta na razini
Općine Petrijevci je Općinsko povjerenstvo i prijave konačnih procjena šteta, jedinstvene cijene te
izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava pomoći u skladu s obrascima i elektroničkim sučeljem.
Podaci iz Registra šteta koriste se kao osnova za određenje sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju
šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda te za izradu izvješća o radu Državnog povjerenstva.
Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 65/19) propisuje sadržaj,
oblik i način dostave podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda iz članaka 12., 13., 14., 25.,
28., 39. i 41. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“
broj 16/19).
Prva procjena štete i unos podataka u Registar šteta
Oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom Općinskom
povjerenstvu u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od osam dana od dana
donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode. Nakon isteka Općinsko povjerenstvo unosi sve
zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja
Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Sadržaj prijave prve procjene štete:
- datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode i njezin broj,
- podatke o vrsti prirodne nepogode,
- podatke o trajanju prirodne nepogode,
- podatke o području zahvaćenom prirodnom nepogodom,
- podatke o vrsti, opisu te vrijednosti oštećene imovine,
- podatke o ukupnom iznosu prijavljene štete te,
- podatke i informacije o potrebi žurnog djelovanja i dodjeli pomoći za sanaciju i djelomično
uklanjanje posljedica prirodne nepogode te ostale podatke o prijavi štete sukladno Zakonu.
Naknadni unos podataka o šteti u Registar šteta
Oštećenik može podnijeti prijavu prvih procjena šteta i nakon isteka roka od osam dana od dana
donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode u slučaju postojanja objektivnih razloga na koje
nije mogao utjecati, a najkasnije u roku od 12 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne
nepogode. Rok za unos podataka u Registar šteta od strane Općinskog povjerenstva može se, u
slučaju postojanja objektivnih razloga na koje oštećenik nije mogao utjecati, a zbog kojih je
onemogućen elektronički unos podataka u Registar šteta, produljiti za osam dana.
O produljenju roka odlučuje Županijsko povjerenstvo na temelju zahtjeva Općinsko povjerenstva.
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Konačna procjena štete
Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete uzrokovane prirodnom
nepogodom na imovini oštećenika izražene u novčanoj vrijednosti na temelju prijave i procjene štete.
Konačna procjena štete obuhvaća vrstu i opseg štete u vrijednosnim (financijskim) i naturalnim
pokazateljima prema području, imovini, djelatnostima, vremenu i uzrocima njezina nastanka te
korisnicima i vlasnicima imovine.
Konačnu procjenu štete utvrđuje Općinsko povjerenstvo na temelju izvršenog uvida u nastalu štetu
na temelju prijave oštećenika, a tijekom procjene i utvrđivanja konačne procjene štete od prirodnih
nepogoda posebno se utvrđuju:
– stradanja stanovništva,
– opseg štete na imovini,
– opseg štete koja je nastala zbog prekida proizvodnje, prekida rada ili poremećaja u
neproizvodnim djelatnostima ili umanjenog prinosa u poljoprivredi, šumarstvu ili ribarstvu,
– iznos troškova za ublažavanje i djelomično uklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda,
– opseg osiguranja imovine i života kod osiguravatelja,
– vlastite mogućnosti oštećenika glede uklanjanja posljedica štete.
Konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku koji je ispunio uvjete, Općinsko
povjerenstvo prijavljuje Županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja Odluke o
proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta.
Iznimno, ako se šteta na dugotrajnim nasadima utvrdi nakon isteka roka za prijavu konačne procjene
štete, oštećenik ima pravo zatražiti nadopunu prikaza štete najkasnije četiri mjeseca nakon isteka
roka za prijavu štete.
Prijava konačne procjene štete sadržava:
- odluka o proglašenju prirodne nepogode s obrazloženjem,
- podatke o dokumentaciji vlasništva imovine i njihovoj vrsti,
- podatke o vremenu i području nastanka prirodne nepogode,
- podatke o uzroku i opsegu štete,
- podatke o posljedicama prirodne nepogode za javni i gospodarski život,
- ostale statističke i vrijednosne podatke uređene Zakonom.
Način izračuna konačne procjene štete
Pri konačnoj procjeni štete procjenjuje se vrijednost imovine prema jedinstvenim cijenama, važećim
tržišnim cijenama ili drugim pokazateljima primjenjivim za pojedinu vrstu imovine oštećene zbog
prirodne nepogode.
Za štete na imovini za koje nisu propisane jedinstvene cijene koriste se važeće tržišne cijene za
pojedinu vrstu imovine oštećene zbog prirodne nepogode, pri čemu se surađuje s drugim središnjim
tijelima državne uprave i/ili drugim institucijama ili ustanovama koje posjeduju stručna znanja i
posjeduju tražene podatke.
Žurna pomoć
Žurna pomoć je pomoć koja se dodjeljuje u slučajevima u kojima su posljedice na imovini
stanovništva, pravnih osoba i javnoj infrastrukturi većeg opsega, a uzrokovane su prirodnom
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nepogodom, i/ili katastrofom, te prijete ugrozom zdravlja i života stanovništva na područjima
zahvaćenim prirodnom nepogodom.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu isplatiti žurnu pomoć iz raspoloživih
sredstava svojih proračuna.
Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva
proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana
sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri
planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih
nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
Prijedlog dodjele žurne pomoći predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave upućuje Načelnik.
Predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku o prijedlogu
dodjele žurne pomoći kojom se određuje:
- vrijednost novčanih sredstava žurne pomoći,
- kriteriji, način raspodjele i namjena korištenja žurne pomoći,
- drugi uvjeti i postupanja u raspodjeli žurne pomoći.
Žurna pomoć Vlade Republike Hrvatske
Vlada Republike Hrvatske odluku o dodjeli žurne pomoći može donijeti i na temelju prijedloga
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Vlada Republike Hrvatske u odluci određuje:
- vrijednost novčanih sredstava žurne pomoći,
- kriterije, način raspodjele i namjene korištenja žurne pomoći,
- ministarstva nadležna za provedbu isplate žurne pomoći,
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dodjeljuje žurna pomoć,
- druge uvjete i postupanja u raspodjeli žurne pomoći.
Izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći nadležna ministarstva, Grad Zagreb,
županije, općine odnosno gradovi dužni su dostaviti Vladi Republike Hrvatske u roku navedenom u
odluci.
Izvješća Općinskog povjerenstava
Općinsko povjerenstvo putem Registra šteta podnosi županijskom povjerenstvu izvješće o utrošku
sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz
državnog proračuna Republike Hrvatske.
Općinsko i povjerenstvo županijskom povjerenstvu dostavlja i druge podatke u pisanom i/ili
elektroničkom obliku koji osobito uključuju obrazloženja koja se odnose na utrošak i namjensko
korištenje novčanih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna Republike Hrvatske, uključujući i
izvore sredstava iz fondova Europske unije.
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2. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE
NEPOGODE
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
Preventivne mjere obuhvaćaju:
- saniranje postojećih klizišta,
- uređivanje kanala i propusta uz prometnice,
- uređivanje korita potoka, rječica i rijeka,
- uređenje retencija,
- izgradnju barijera za sprečavanje odnošenja zemlje izvan poljoprivrednih površina,
- rušenje starih i trulih stabala,
- postavljanje zaštitnih mreža protiv tuče i slično.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju:
- procjenu štete i posljedica,
- sanacija područja zahvaćenog nepogodom,
- prikupljanje i raspodjela pomoći stradalom i ugroženom stanovništvu,
- provedba zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera,
- provedba veterinarskih mjera,
- organizacija prometa i komunalnih usluga, radi žurne normalizacije života.
Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode – pružanje prve
pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo, čišćenje stambenih, gospodarskih i drugih objekata od
nanosa mulja, šljunka, drveća i slično, odstranjivanje odronjene zemlje, mulja i šljunka s cesta i
lokalnih putova, te sve ostale radnje kojima se smanjuju nastala oštećenja.
Ove mjere provode se organizirano na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sukladno pravima i
obvezama sudionika. U cilju pravovremenog i učinkovitoga ublažavanje i uklanjanje izravnih
posljedica i procjena štete od ekstremnih prirodnih uvjeta u pravilu se obavlja odmah ili u najkraćem
roku.
2.1. SUŠA
Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborine može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu,
vodnom gospodarstvu te u drugim gospodarskim djelatnostima. Suša je često posljedica nailaska i
duljeg zadržavanja anticiklone nad nekim područjem, kada uslijedi veća potražnja za vodom od
opskrbe.
Posljedice dugotrajnih suša mogu biti višestruke:
- poljoprivredna proizvodnja se smanjuje, smanjuje se proizvodnja stočne hrane, a u težim
slučajevima stradavaju i višegodišnje kulture (vinogradi i voćnjaci),
- vodocrpilištima se smanjuje kapacitet, pritisak vode u sustavu pada, zbog smanjenja protoka
vodotoka dolazi do pomora organizama koji žive u vodi,
- manje količine opasnih tvari koje dođu u vodotok mogu izazvati teže posljedice, uništavanje
(sušenje) višegodišnjih nasada te ostale poljoprivredne proizvodnje kao i do uginuća stoke i
do 40%.
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Slika 2-1 Odstupanje srednje mjesečne temperature, lipanj 2019.
Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Analiza temperaturnih anomalija za lipanj 2019. godine pokazuje da je na svim analiziranim
postajama srednja mjesečna temperatura zraka nadmašila višegodišnji prosjek (1981. – 2010.).
Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 2,0 °C (Komiža) do 4,7 °C
(Parg i Zavižan).
Apsolutna maksimalna temperatura zraka za lipanj 2019. bila je veća od odgovarajućeg prosjeka
(1981. – 2010.), odstupanja su se nalazila u rasponu od 0,9 °C (Daruvar) do 6,2 °C (Hvar).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2019. godine opisane su
kategorijama: vrlo toplo (dio sjevernog i srednjeg Jadrana, južni Jadran te dio istočne Hrvatske) i
ekstremno toplo (preostali dio Hrvatske).
Toplinski val, kao jedan od vrsta ekstremnih vremenskih uvjeta usko je povezan sa sušom, odnosno
u ekstremnim uvjetima u danima bez oborina i visokim temperaturama.
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Slika 2-2 Srednja temperatura zraka u rujnu 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010.
Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Odstupanja srednje temperature zraka u rujnu 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u
rasponu od 0,6 °C (Karlovac) do 2,4 °C (Gradište). Izuzev Daruvara i Karlovca, na svim ostalim
postajama temperatura zraka je bila značajno viša od višegodišnjeg prosjeka.
Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za rujan 2020. godine opisane su
sljedećim kategorijama: normalno (Daruvar i Karlovac), toplo (veći dio istočne Hrvatske, središnja
Hrvatska izuzev šireg karlovačkog područja, gorska Hrvatska, sjeverno hrvatsko primorje izuzev
okolice Rijeke, Raba i Lošinja, dio sjeverne Dalmacije sa zaleđem od Šibenika do Knina, Komiža)
i vrlo toplo (jugoistok Slavonije, gotovo čitavo južno hrvatsko primorje izuzev prethodno
spomenutog poteza od Knina do Šibenika i Komiže).
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Slika 2-3 Odstupanje srednje mjesečne količine oborina, lipanj 2019.
Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Analiza količina oborine za lipanj 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg
prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su na većini analiziranih postaja količine oborine bile ispod
višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za
lipanj 2019. godine nalaze u rasponu od 3% višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (0,9 mm) do 137% tog
prosjeka u Slavonskom Brodu (121,0 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire
područje Karlovca i Gospića te dio srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa), vrlo sušno (dio sjevernog i
srednjeg Jadrana i zaleđa), ekstremno sušno (šire područje Poreča, Rijeke, Zavižana i Knina), kišno
(šire područje Slavonskog Broda) i normalno (preostali dio Hrvatske).
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Slika 2-4 Količine oborina u rujnu 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010.
Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Odstupanja količine oborine u rujnu 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u
rasponu od 34 % višegodišnjeg prosjeka u Gradištu gdje je palo 21,3 mm oborine, do 187 % u Hvaru
(108,3 mm). Analiza odstupanja količina oborine za rujan 2020. izraženih u postotcima (%)
višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na osam postaja bile ispod, dok su na većini
analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka.
Oborinske prilike u Hrvatskoj u rujnu 2020. godine izražene percentilima bile su normalne na većem
dijelu
teritorija.
Detaljnije
su
opisane
sljedećim
kategorijama: sušno (jugoistok
Slavonije), normalno (gotovo čitava istočna Hrvatska, središnja Hrvatska, veći dio gorske Hrvatske,
dijelovi srednje i južne Dalmacije) i kišno (sjeverno hrvatsko primorje, dio gorske Hrvatske s
područjem sjevernog Velebita i Like, sjeverna Dalmacija sa zaleđem osim okolice Zadra, dijelovi
Brača i Hvara, Vis, okolica Ploča, okolica Dubrovnika).
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
U preventivnim mjerama i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost izgradnje
sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih površina u smislu da stanovnici Općine na svoje
poljoprivredne površine postave vodene pumpe kako bi sami navodnjavali svoje poljoprivredne
površine te time spriječili uništavanje poljoprivrednih kultura za vrijeme sušnih razdoblja.
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Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu
šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se
otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te
sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice suše.
Rb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Radnje i postupci (Mjere)
Izvještavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu
Pozivanje Stožera civile zaštite
Prikupljanje informacija o naseljima u kojima se dogodila nestašica vode i izrada
prioriteta dostave vode ljudima, životinjama, zalijevanje usjeva važnih za
funkcioniranje zajednice
Pronalaženje najbližeg vodocrpilišta sa kojega postoji mogućnost dostave vode.
Angažiranje DVD-a sa područja Općine na dostavi vode na ugrožena područja.
Informiranje stanovništva o načinu snabdijevanja.
Izrada popisa (vlasnik i broj grla) stočnog fonda koristeći evidenciju Veterinarske
stanice.
Utvrđivanje minimalne dnevne količine vode po grlu.
Dovoz vode vlasnicima većeg broja grla.
Upućivanje zahtjeva Županiji za angažmanom dodatnih cisterni koje omogućavaju
isporuku higijenski ispravne vode kao i vode za eventualno navodnjavanje.
Izrada popisa gospodarstava kojima je nužno navodnjavanje usjeva te određivanje
prioriteta (OPG, vlasnici farmi, veliki proizvođači i sl.)

2.2. OLUJNO I ORKANSKO NEVRIJEME
Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, udružen s velikom količinom oborine ili čak i tučom, osim što
stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumskim dobrima, raznim građevinskim objektima,
u prometu nanosi gubitke i u gospodarstvu te ugrožava i često odnosi ljudske živote.
Mjereni podaci vjetra pomoću električnog ili digitalnog anemografa (brzina i smjer vjetra te
maksimalni udari vjetra) u meteorološkoj službi prikupljaju se u relativno rijetkoj mreži točaka.
Postojeća mreža mjernih točaka odabrana je tako da omogućuje dobivanje općih karakteristika
strujanja većih razmjera na visini od 10 m iznad tla.
Za nadopunu vjetrovnog režima na meteorološkim postajama motritelji i opažaju smjer i jačinu
vjetra. Jačina vjetra procjenjuje se vizualno prema učincima vjetra na predmetima u prirodi u tri
klimatološka termina (7, 14 i 21 sat) i izražava se u stupnjevima Beaufortove ljestvice (tablica 2-3)
Brzina vjetra se mjeri u metrima po sekundi (m/s), no često se upotrebljava i kilometar na sat (1 m/s
= 3.6 km/h).
Ona sadrži od 0 do 12 Bf (bofora) kojima su pridružene odgovarajuće srednje brzine vjetra.
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Tablica 2-1 Beaufortova ljestvica

Beauforti (Bf)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naziv
tišina
lagan povjetarac
povjetarac
slab vjetar
umjeren vjetar
umjereno jak vjetar
jak vjetar
vrlo jak vjetar
olujan vjetar
oluja
jaka oluja
orkanski vjetar
orkan

Razred brzine(m/s)
0.0-0.2
0.3-1.5
1.6-3.3
3.4-5.4
5.5-7.9
8.0-10.7
10.8-13.8
13.9-17.1
17.2-20.7
20.8-24.4
24.5-28.4
28.5-32.6
32.7-36.9

Izvor: Podloga za izradu procjene ugroženosti DHMZ Republike Hrvatske

Razdioba smjera i jačine vjetra
Za prikaz strujnog režima na području Općine Petrijevci analizirane su godišnje i sezonske
vjerojatnosti istovremenog pojavljivanja pojedinih jačina i smjera vjetra za razdoblje od 1981. do
2000. Rezultati analize prikazani su grafički na ružama vjetra (slika 1 – 5).
Na godišnjoj se ruži vjetra uočava najveća učestalost vjetra iz W smjera (10.0%), a relativno često
pušu N, E i SE vjetrovi (8.1%, 7.1% i 9.5% redom). Tišina je opažena rijetko (3.9%). Ostali smjerovi
su zastupljeni s manjom relativnom čestinom od 3% do 6.5%.
Sličan oblik, kao i godišnja ruža vjetra, zadržavaju sezonske ruže vjetra. U jesen i zimi češće se
javljaju stacionarni anticiklonalni tipovi vremena sa slabim strujanjem. Prevladava maglovito
vrijeme ili niska naoblaka što ukazuje na malu turbulentnu razmjenu zraka i stabilnu stratifikaciju
atmosfere. S druge strane, u hladnom dijelu godine javljaju se i prodori hladnog zraka sa sjevera i
sjeveroistoka. U takvim vremenskim situacijama moguć je jak pa čak i olujan N–NE vjetar.
Za proljeće su karakteristični brže pokretni ciklonalni tipovi vremena (ciklone i doline sa
sjeverozapada ili jugozapada) što dovodi do čestih i naglih promjena vremena, izmjenjuju se kišna s
bezoborinskim razdobljima.
Ljeti pak dominiraju barička polja s malim gradijentom tlaka u kojima također prevladava slab
vjetar, ali s labilnom stratifikacijom atmosfere. U slučaju da je turbulentno miješanje zraka jako,
razvijaju se grmljavinski oblaci Cumulonimbusi (oblaci vertikalnog razvoja s jakim uzlaznim
strujama) i u popodnevnim i večernjim satima moguće je nevrijeme. U takvim ljetnim olujama javlja
se jak, odnosno olujan vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a ponekad i tučom.
Od ukupnog broja podataka za područje Općine Petrijevci 0.4 % podatka otpada na jak vjetar ( 6
Bf) od čega je 0.1% olujni vjetar ( 8 Bf). Jak se vjetar pojavio iz smjerova N, SE, SSW i NW.
Najveća je učestalost vjetra jačine 1–3 Bf (89.5%), a umjeren i umjereno jak vjetar (4–5 Bf) javlja se
s relativnom čestinom od 6.4%.
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Dani s jakim i olujnim vjetrom
Prema 20-godišnjem razdoblju u Općini Petrijevci se jak vjetar prosječno javlja 21 dana u godini, a
olujni vjetar 2 dana. Najveći broj dana s jakim vjetrom iznosio je 62 dana, zabilježeno 1997. godine
od čega je 8 dana bilo olujnog vjetra. Međutim, taj broj dana jako varira od godine do godine što
pokazuju velike vrijednosti standardne devijacije.
Godišnji hod dana s jakim vjetrom pokazuje tu pojavu tijekom cijele godine, a olujni vjetar nije
zabilježen u studenom i prosincu. Jak vjetar najviše se pojavio u travnju i svibnju 1997. godine, 11
dana u mjesecu te u ožujku 2000. godine, a olujni vjetar 4 dana u travnju 1997. godine.
Prema tome, u najvećem broju slučajeva na području Općine Petrijevci prevladava vrlo slab vjetar
(1–3 Bf). U određenim vremenskim situacijama može se pojaviti jak ili olujan vjetar − u hladnom
dijelu povezan je s prodorima hladnog zraka sa sjevera ili sjeveroistoka, a ljeti s olujnim
nevremenima.
Tablica 2-2 Broj dana s jakom i olujnim vjetrom
MJESECI

1

2

3

4

5

6

7

SRED

1.0

2.3

2.4

2.8

2.3

2.1

2.0

STD

1.5

2.4

3.2

3.3

3.0

2.9

MIN

0

0

0

0

0

MAKS

5

7

11

11

11

SRED

0.1

0.2

0.2

0.4

0.3

0.4

0.3

STD

0.2

0.4

0.5

1.0

0.6

0.7

MIN

0

0

0

0

0

MAKS

1

1

2

4

2

8

9

10

11

12

GOD

1.0

1.3

0.8

1.0

1.1

21.2

2.7

1.6

1.8

1.3

1.5

1.5

21.3

0

0

0

0

0

0

0

1

10

9

6

6

5

4

6

62

0.2

0.1

0.2

0.0

0.0

2.1

0.5

0.4

0.2

0.4

0.0

0.0

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

1

0

0

8

BROJ DANA S JAKIM VJETROM

BROJ DANA S OLUJNIM VJETROM

(SRED = srednja; STD = standardna; MIN = minimalna; MAKS = maksimalna)
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Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih
turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju postavljati
posebni zaštitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje posljedica olujnog nevremena podrazumijevaju procjenu šteta i
posljedica te sanaciju nastalih oštećenja i šteta (raščišćavanje, prevoženje srušenog i uništenog
biljnog raslinja u naseljima i na prometnicama), pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je
bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice olujnog i orkanskog nevremena.
R.b.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Radnje i postupci (Mjere)
Izvještavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakonu
Pozivanje Stožera civilne zaštite
Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
Utvrđivanje o funkcioniranju:
- sustava za vodoopskrbu,
- sustava za elektroopskrbu,
- sustava telekomunikacija,
- prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica,
- prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
Aktiviranje DVD-a
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i
opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- škole,
- zdravstvene ustanove,
- pekare,
- trgovine,
- objekti za pripremu hrane,
- vatrogasni i društveni domovi,
- pošta,
- ostali korisnici.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području
sljedećim prioritetom:
- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja slijedećih objekata:
- zdravstvene ustanove,
- škole,
- trgovine,
- vatrogasni i društveni domovi,
- privatni objekti prema stupnju oštećenja.
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Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može
izvršiti privremenu sanaciju štete
Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o
12.
rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.
10.

2.3. SNJEŽNE OBORINE
Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što
je npr. cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi,
zgrade i dr.). Za prvu ocjenu ugroženosti snijega analizira se učestalost padanja snijega, maksimalna
visina novog snijega i maksimalna visina snježnog pokrivača tijekom godine po mjesecima. Za
maksimalnu visinu snježnog pokrivača procijenjena je očekivana godišnja maksimalna visina
snježnog pokrivača za povratni period od 50 godina.
Za prikaz godišnjeg hoda navedenih parametara snijega na području Općine Petrijevci uzeti su
podaci s glavne meteorološke postaje Osijek za razdoblje 1981-2000. godine.
U tablici 2-3 prikazani su srednji mjesečni i godišnji broj dana s padanjem snijega, standardna
devijacija kao mjera odstupanja od srednjaka u vremenu te najveći i najmanji broj dana s padanjem
snijega koji je zabilježen u višegodišnjem razdoblju.
Na području Općine Petrijevci padanje snijega može se očekivati svake godine. U promatranih 20
godina najviše snježnih dana i to 42 dana bilo je tijekom zime 1995/1996. godine, a najmanje, 8 dana
u zimi 1989/1990. godine i 9 dana 1988/1989. godine. U prosincu i siječnju snijeg pada svake godine
(prosječno oko 5 dana), a u veljači rijetko izostane (3 puta u 20 godina). U tim mjesecima bilo je i 12
- 15 dana s padanjem snijega. U studenom i ožujku padanje snijega može se očekivati rjeđe
(prosječno 2-3 dana), a zabilježeno je i 8 dana. U travnju je rijetka pojava (zabilježeno najviše 4
dana).
Maksimalna visina novog snijega pala tijekom jednog dana izmjerena je u veljači (24 cm), zatim 14
cm u studenom, prosincu i siječnju, 12 cm u ožujku i 6 cm u travnju.
Najveće visine snježnog pokrivača tijekom zime javljaju se najčešće u veljači (8 puta u 20 godina), a
zatim slijede prosinac i siječanj. Maksimalni snježni pokrivač od 30 cm i viši izmjeren je dva puta u
veljači (35 i 36 cm) i dva puta u siječnju (30 i 33 cm). Prema procjeni ekstremnih vrijednosti, jednom
u 50 godina može se očekivati snježni pokrivač od 55 cm, odnosno s vjerojatnošću 98% da neće biti
premašen.
Najveći rizik od pojave snijega i maksimalnih visina novog snijega i snježnog pokrivača je u
zimskim mjesecima (prosinac, siječanj i veljača), ali se njegovo javljanje ne može isključiti niti u
studenom, te ožujku i travnju.
Tablica 2-3 Broj dana s padanjem snijega; maksimalna visina novog snijega; maksimalna visina snježno
pokrivača
MJESECI
SRED
STD
MIN
MAKS

1

2

3

5.1
3.4
1
15

5.0
4.0
0
13

2.8
2.6
0
8

4
5
6
7
8
BROJ DANA S PADANJEM SNIJEGA
0.5
0
0
0
0
1.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0

9

10

11

12

GOD

0
0
0
0

0
0
0
0

2.1
2.6
0
8

5.0
2.9
1
12

20.3
8.5
8
42
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14

24

MAKS
MAKS-T50

33

36
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MAKSIMALNA VISINA NOVOGA SNIJEGA (cm)
12
6
0
0
0
0
0
0
MAKSIMALNA VISINA SNJEŽNOG POKRIVAČA (cm)
28
6
0
0
0
0
0
0

300

14

14

24

15

21

36
55

(SRED = srednja; STD = standardna; MIN = minimalna; MAKS = maksimalna)
Izvor: Hrvatski hidrometeorološki zavod

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
U slučaju potrebe sanacije prometnica od ove prirodne nepogode na raspolaganju su pravne osobe
koje se ovim poslom bave u okviru svoje djelatnosti.
Odražavanje prometnica (čišćenje snijega) vrše Hrvatske ceste na državnim cestama, a Županijska
uprava za ceste Osječko-baranjske županije na županijskim i lokalnim cestama.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu
šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se
otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te
sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice snježnih oborina.
R.b.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Radnje i postupci (Mjere)
Izvještavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakonu
Pozivanje Stožera civilne zaštite
Prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica
Prikupljanje informacija o funkcioniranju sustava:
- za elektroopskrbu,
- za telekomunikaciju,
- za vodoopskrbu,
- o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
Aktiviranje DVD-a
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području
Općine sljedećim prioritetom:
- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju opskrbu električnom
energijom, grijanjem i telekomunikacijom sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- zgrada Općine,
- pošta,
- škole,
- zdravstvene ustanove,
- trgovine,
- objekti za pripremu hrane,

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

srijeda, 21. listopada 2020.

9.

10.

broj 8 - stranica

301

- vatrogasni i društveni domovi,
- ostali korisnici.
U koordinaciji sa Stožerom CZ izvršiti pozivanje pravnih osoba iz Odluke o pravnim
osobama od interesa za sustav CZ koje posjeduju mehanizaciju kako bi pomogli u što
bržem čišćenju prometnica ovlaštenom koncesionaru i doveli do normalnog
funkcioniranja zajednice.
Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o
rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.

2.4. POLEDICE
Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i
površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba
godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje, a u motriteljskoj praksi Republike Hrvatske opažaju se
i bilježe. Ledena kiša odnosi se na kišu sačinjenu od prehladnih kapljica koje se u doticaju s hladnim
predmetima i tlom zamrzavaju, te tvore glatku ledenu koru na zemlji meteorološkog naziva poledica.
Ta poledica kao meteorološka pojava se ne smije zamijeniti s površinskim ledom koji pokriva tlo te
nastaje otapanjem snijega i stvaranjem ledene kore ili smrzavanjem kišnih barica. Opisane pojave
vezane uz zaleđivanje kolnika u daljnjem tekstu će se nazivati zajedničkim imenom poledica.
Samo opažanje navedenih meteoroloških pojava, ograničeno na meteorološke postaje, za potrebe
procjene ugroženosti od poledice nije dovoljno. Potreban je općeniti kvantitativni kriterij izražen
pomoću mjerljivih veličina koji će odrediti potencijalne uvjete za pojavu svih uzroka zaleđenih
kolnika na širem području. Povoljni, odnosno potencijalni meteorološki uvjeti za stvaranje poledice
pri tlu pojavljuju se u onim danima kada se javlja oborina (oborinski dani s dnevnom količinom
oborine Rd ≥ 0.1 mm) i temperatura zraka je pri tlu  0 ºC odnosno na 2 m  3 ºC. Potonji kriterij
dobiven je istraživanjem odnosa temperatura zraka na 2 m visine (standardna meteorološka kućica) i
pri tlu (na 5 cm iznad tla) i primjenjuje se za lokacije gdje nema mjerenja temperatura zraka pri tlu.
Na području Općine Petrijevci u prosjeku godišnje bude oko 36 dana s povoljnim uvjetima za
poledicu. Najveći godišnji broj od 49 dana zabilježen je 1981. godine, a najmanji broj od 23 dana
1989. i 1998. godine.
Godišnji podaci hoda broja dana povoljnih za poledicu na području Općine Petrijevci pokazuju da su
zimski mjeseci, prosinac, siječanj i veljača najrizičniji za pojavu poledice. Srednji broj dana s
poledicom u tim mjesecima je od 7 do 9, s najviše dana u siječnju koji pokazuje i najveće varijacije u
broju dana s poledicom. Maksimalni broj od 20 dana zabilježen je u siječnju 1987. godine, dok ih je
najmanje, 1 bilo u veljači 1995. i 1998. godine. Manje rizični mjeseci su ožujak, travanj i studeni u
kojima je srednji broj dana s poledicom od 2 do 5, a zabilježeni maksimum je bio 10 dana u ožujku.
U ostalim mjesecima gotovo da i nema rizika od poledice, premda su u svibnju i listopadu bili
zabilježeni rijetki povoljni dani za poledicu (najviše 3 dana u listopadu).
Tablica 2-4 Broj dana s poledicom
MJESECI

1

2

3

4

5

6

7

8

SRED

9.0

7.4

4.6

2.2

0.1

0.0

0.0

0.0

STD

4.7

4.4

2.6

1.6

0.2

0.0

0.0

0.0

9

10

11

12

GOD

0.0

0.8

3.6

7.9

35.6

0.0

0.9

2.6

3.4

8.7

BROJ DANA S POLEDICOM (Rd≥0.1mm i tmin5cm0.0°C)
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MIN

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

23

MAKS

20

16

10

7

1

0

0

0

0

3

9

16

49

(SRED = srednja; STD = standardna; MIN = minimalna; MAKS = maksimalna)
Izvor: Hrvatski hidrometeorološki zavod

Sinoptičke situacije pri kojima se najčešće ostvaruju povoljni uvjeti za nastanak poledice, odnosno
zaleđenih kolnika, javljaju se od jeseni do proljeća. U kasnu jesen, početkom zime i u rano proljeće
karakteristično je premještanje brzo pokretnih ciklonalnih i frontalnih sustava sa sjeverozapada ili
jugozapada. Takvi sustavi često su praćeni naglim promjenama vremena. Pri nailasku sustava javlja
se oborina i pritječe topliji zrak, a nakon prolaska sustava oborina prestaje, a temperatura se snižava.
Pad temperature može dovesti do smrzavanja oborine i pojave zaleđivanja kolnika. S druge strane, u
jesen i kasnoj zimi učestalo se javljaju stacionarni anticiklonalni tipovi vremena sa slabim
strujanjem.
Na području Općine Petrijevci po pravilu tada prevladava vedro ili maglovito vrijeme (često i niska
slojevita naoblaka). Pri anticiklonalnom tipu vremena mala je turbulentna razmjena zraka i stabilna
stratifikacija atmosfere, pa se u nizinama zrak postupno ohlađuje. U slučaju da ovakva situacija
nastupa nakon premještanja nekog oborinskog sustava, niske temperature tada dovode do smrzavanja
prethodno pale oborine i pojave zaleđenih kolnika.
Posljedice poledica su otežano odvijanje prometa (spori dolazak Hitne pomoći te redovnih službi) i
povećana vjerojatnost pojedinačnih prometnih nesreća. U pojedinačnim prometnim nesrećama može
biti lako povrijeđenih osoba sa manjim materijalnim štetama na vozilima. Poledice nisu tako velikog
i dugotrajnog obima da bi spriječile dolazak Hitne pomoći, dolazak redovnih službi, veterinara i dr.
Posljedice su neznatne uzimajući u obzir i alternativne pravce.
Najkritičniji period je od 15. studenoga do 15. veljače.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
Preventivne mjere su u odgovarajućoj službi koja u svojoj redovnoj djelatnosti vodi računa o
sigurnosti prometne infrastrukture (održavanje i čišćenje prometnica te adekvatno označeno
prometnim znakovima opasnost od poledica ili snježnog nanosa), zbog poduzimanja potrebnih
aktivnosti i zadaća pripravnosti operativnih snaga i materijalnih resursa.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu
šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se
otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te
sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice poledica.
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.

Radnje i postupci (Mjere)
Izvještavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakonu
Pozivanje Stožera civilne zaštite
Prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica
Prikupljanje informacija o funkcioniranju sustava:
- za elektroopskrbu,

srijeda, 21. listopada 2020.

6.

7.

8.

9.

10.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 8 - stranica

303

- za telekomunikaciju,
- za vodoopskrbu,
- o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
Aktiviranje DVD-a
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području
Općine sljedećim prioritetom:
- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju opskrbu električnom
energijom, grijanjem i telekomunikacijom sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- zgrane Općine,
- pošta,
- škole
- zdravstvene ustanove,
- trgovine,
- objekti za pripremu hrane,
- vatrogasni i društveni domovi,
- ostali korisnici.
U koordinaciji sa Stožerom CZ izvršiti pozivanje pravnih osoba iz Odluke o pravnim
osobama od interesa za sustav CZ koje posjeduju mehanizaciju kako bi pomogli u što
bržem čišćenju prometnica ovlaštenom koncesionaru i doveli do normalnog
funkcioniranja zajednice.
Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o
rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.

2.5. TUČA
Područje Republike Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i
sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera od 5 do
50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda.
Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine.
Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika,
veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim postajama bilježi se uz tuču
i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine.
Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm koja padaju pri
temperaturi oko ili ispod 00 C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se
kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i
poljoprivredi.
Na prostoru Općine Petrijevci srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 1.5 dana. U
prosjeku najviše takvih dana javlja se u travnju i srpnju, 0.3 dana dok je srednji broj dana u ostalim
mjesecima između 0.1 i 0.2 dana. U ožujku nije zabilježen ni jedan dan s krutom oborinom.
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Tablica 2-5 Broj dana s tučom na području Općine Petrijevci
MJESECI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GOD

BROJ DANA S TUČOM
SRED

0.1

0.1

0.0

0.3

0.2

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.5

STD

0.3

0.5

0.0

0.5

0.5

0.4

0.6

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

1.2

MIN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MAKS

1

2

0

1

2

1

2

1

1

1

1

1

5

(SRED = srednja; STD = standardna; MIN = minimalna; MAKS = maksimalna)
Izvor: Hrvatski hidrometeorološki zavod

Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna, kada tuča može prouzročiti velike štete na
poljoprivrednim kulturama i ostaloj imovini. Operativna obrana provodi se pomoću raketa, a od
1995. godine i prizemnim generatorima, na osam Radarskih centara (RC). Svaki centar odgovoran je
za svoj dio branjenog područja.
Dva radarska centra, Osijek i Gradište na kojem se nalazi 62 postaje za obranu od tuče. Sve postaje
raspolažu sa prizemnim generatorima, a njih 12 imaju i rakete.
Prostorna raspodjela srednjeg broja dana s tučom i/ili sugradicom za vrijeme sezone obrane od tuče.
Osječko-baranjska županija, (Slika 2-6).
Prostorna raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području Republike
Hrvatske, (Slika 2-7).

Slika 2-6 Prostorna raspodjela srednjeg broja dana s tučom i/ili sugradicom za vrijeme sezone obrane od tuče Osječkobaranjska županija
Izvor: Podloga za izradu procjene ugroženosti DHMZ Republike Hrvatske
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Slika 2-7 Prostorna raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području Republike Hrvatske
Izvor: Podloga za izradu procjene ugroženosti DHMZ Republike Hrvatske

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
U preventivno djelovanje prije svega spada nabavka mreža protiv tuče čime se zaštićuju nasadi i
urod od posljedica tuče. Kod većih gospodarstvenika, kao i na područjima koja se ne mogu štititi
mrežama preventivno ulaganje je osiguranje uroda i nasada kod osiguravajućih društva od posljedica
tuče.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu
šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se
otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te
sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice olujnog i orkanskog nevremena s tučom.
R.b.
1.
2.
3.
4.

5.

Radnje i postupci (Mjere)
Izvještavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na ugroženim područjima.
Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakonu
Pozivanje Stožera civilne zaštite
Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
Utvrđivanje o funkcioniranju:
- sustava za vodoopskrbu,
- sustava za elektroopskrbu,
- sustava telekomunikacija,
- prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica,
- prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
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Aktiviranje DVD-a
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i
opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- škole
- zdravstvene ustanove,
- pekare, trgovine.

2.6. MRAZ
Mraz je oborina koja nastaje kada se vlaga iz vodenom parom zasićenog zraka desublimira na
čvrstim površinama čija temperatura je manja i od temperature rosišta i od 0° C. Mraz uglavnom
pogađa životinje, biljke, vodu i tlo. Trajan mraz tijekom zime dovodi do zimskog sna prirode.
U umjerenom zemljopisnom pojasu koriste se sljedeće formulacije za opisivanje temperatura:
- slab mraz: 0° C do - 4° C,
- umjereni mraz: -4° C do -10° C,
- jaki mraz: -10° C do - 15° C,
- vrlo jaki mraz: ispod -15° C.
Pojava mraza, osobito u proljeće početkom vegetacijskog perioda, može izazvati velike pa i
katastrofalne štete na poljoprivrednim kulturama.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
U preventivno djelovanje prije svega spada izrada staklenika ili plastenika čime se zaštićuju nasadi i
urod od posljedica mraza. Kod većih gospodarstvenika, kao i na područjima koja se ne mogu štititi
plastenicima preventivno ulaganje je osiguranje uroda i nasada od posljedica mraza kod
osiguravajućih društva što se može djelomično osigurati i iz fondova EU.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu
šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se
otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te
sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice mraza.
R.b.
1.
2.
3.
4.

Radnje i postupci (Mjere)
Izvještavanje župana i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na ugroženim područjima
Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakonu
Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
Izvješćivanje Županijskog povjerenstva o obimu štete te dostavljanje izvješća o
učinjenom.

2.7. KLIZIŠTA
Pojave klizišta pod utjecajem su geološke građe, geomorfoloških procesa, fizičkih procesa sezonskog
karaktera (npr. oborine), te ljudskih aktivnosti (sječa vegetacije, način obrade tla, izgradnja cesta i
dr.).
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Nestabilnost tla koja se javlja je lokalnog značaja i ovisi o debljini rastresitog pokrivača i litološkom
sastavu podloge.
Sa stajališta graditeljstva i životnog okoliša, proces klizanja u stijenama jedan je od najvažnijih
egozdinamskih procesa, s ponekad katastrofalnim posljedicama. Nastaje u svim vrstama stijena, a
rezultira pojavama koje se zovu klizišta. U osnovi, klizišta su pojave pomicanja površinskih dijelova
terena ili tla na padinama – veće ili manje dubine, zbog čega su veoma opasna za sve građevine.
Do klizanja dolazi zbog popuštanja kohezijskih sila među česticama stijena i nedovoljnog trenja
između njih.
Moguće odnošenje tla je rijekom Dravom, odnosno erozija tla vodom (Slika 2-8).

Slika 2-8 Erozija tla na području Republike Hrvatske
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša

Na području Općine Petrijevci nema evidentiranih klizišta.
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2.8. NOSITELJI MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE
Nositelji mjera za ublažavanje te otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda su operativne
snage sustava civilne zaštite koje su definirane člankom 20. stavkom 1 Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20).
Na području Općine Petrijevci djeluju sljedeće operativne snage:
- Stožer civilne zaštite Općine Petrijevci,
- Operativne snage vatrogastva (DVD Petrijevci i DVD Satnica),
- Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo,
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Hrvatska gorska služba spašavanja
Stanica Osijek,
- Udruge (Lovačko društvo „Jastreb“ Petrijevci),
- Koordinatori na lokaciji,
- Povjerenici i postrojba civilne zaštite Općine Petrijevci,
- Pravne osobe u sustavu civilne zaštite:
Draiva-plus d.o.o. Petrijevci,
Urbanizam d.o.o. Valpovo,
AEPG d.o.o. Petrijevci,
Market-MEG d.o.o. Petrijevci (Hotel Petrijevci).
Jedinica lokalne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave svojim planovima
djelovanja civilne zaštite planiraju operativno postupanje u izvanrednim događajima uzrokovanih
ekstremnim vremenskim uvjetima, provode pripreme, planiraju sredstva i ostvaruju sve potrebne
pretpostavke za učinkovito reagiranje.
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Zadaće

Materijalno– tehnički
potencijal
(strojevi, uređaji, alati i dr.)

Načelnik,
Stožer civilne zaštite

Planiranje,
organiziranje,
zapovijedanje, usklađivanje i
nadziranje provođenja mjere i
aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.

Mobilni
telefon,
prijenosno
računalo, printer, radio stanice i
sl.

2.

DVD

Provođenje
mjera tehničkih
intervencija,
spašavanje
iz
ruševina,
gašenje
požara,
snabdijevanje
pitkom
i
tehničkom vodom i dr.

Standardizirani
materijalnotehnički potencijal vatrogasnih
postrojbi.

3.

Hitna
medicinska
pomoć
Osječko-baranjske županije

4.

Dom zdravlja Osječko-baranjske
županije - Dom zdravlja Valpovo

5.

Veterinarska ambulanta

R.r.

1.

6.

7.

8.

9.

Operativne snage sustava
civilne zaštite

Hitna medicinska pomoć i
sanitetski prijevoz unesrećenima
i bolesnima.
Organizacija
zdravstvenih
pregleda i zbrinjavanja teže
ozlijeđenih
i
bolesnih,
te
sanitetski prijevoz.
Zbrinjavanje animalnog otpada i
lešina, organizacija evakuacije
životinja, asanacija.

Sve potrebito za ukazivanje hitne
medicinske pomoći i sanitetskog
prijevoza
Sve potrebito za ukazivanje opće
medicinske pomoći.
Standardizirani
materijalnotehnički potencijal veterinarske
službe.

Hrvatska
gorska
služba
spašavanja- Stanica Osijek

Provedba
spašavanja
u
nepristupačnim područjima izvan
javnih prometnica, spašavanje
života i imovine primjenom
posebnih znanje i vještina u
urbanim i neurbanim sredinama,
korištenje potražnih pasa.

Standardizirani
materijalnotehnički potencijal pripadnika
HGSS-a.

Gradsko društvo Crvenog križa
Valpovo

Pružanje
prve
medicinske
pomoći, pružanje psihološke
pomoći, priprema prihvatnih
centara,
pružanje
logističke
potpore,
služba
traženja,
osiguranje pitke i tehničke vode.

Stacionarna
kuhinja,
šatori,
pročiščivaći
vode,
dekontaminacijski
pribor,
isušivaći
vlage
i
drugi
standardizirani
materijalnotehnički
potencijal Crvenog
križa.

Zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije

Kontinuirano provođenje mjera
higijensko-epidemiološke zaštite
s epidemiološkom analizom
stanja i po potrebi provođenje
protuepidemijskih
mjera
te
nadzor za provođenje istih.
Praćenje,
proučavanje,
analiziranje i ocjena zdravstvene
ispravnost
vode
za
piće,
površinske i otpadne vode, stanje
vodoopskrbe, asanacija.

Sve potrebito u uklanjanju
posljedica od epidemioloških i
sanitarnih ugroza.

Dvorac d.o.o. Valpovo

Kontinuirana
opskrba
stanovništva
zdravstveno
ispravnom
pitkom
vodom,
sanacija oštećene ili uništene
vodovodne
i
kanalizacijske
infrastrukture.

Bageri, rovokopači, dizalice,
pumpe, kompresori i drugi
standardizirani
materijalnotehnički potencijal.
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10.

Draiva-plus d.o.o.

Obavljanje pogrebnih poslova,
asanacija.

Standardizirani
materijalnotehnički potencijal.
Standardizirani
materijalnotehnički potencijal, te specijalna
vozila za održavanje komunalne
djelatnosti.
Standardizirani
materijalnotehnički potencijal, te specijalno
vozilo za poseban prijevoz osoba
s invaliditetom.

11.

Urbanizam d.o.o.

Sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada,
sanacija
odlagališta
otpada,

12.

GPP-Gradski prijevoz putnika
d.o.o., Osijek

Prijevoz stanovništva, te poseban
prijevoz osoba s invaliditetom.

13.

Škole, Sportska dvorana,
društveni domovi, vatrogasni
dom i lovački dom

Osiguranje
smještaja
evakuiranom stanovništvu u
objektima kojima gospodari.

Standardizirani
tehnički potencijal.

14.

AEPG d.o.o. Petrijevci

Osiguranje materijalno-tehničkih
sredstava i ljudstva po aktiviranju
u okviru električne energije.

Dizalice, pumpe, kompresori i
drugi standardizirani materijalnotehnički potencijal.

15.

HEP – distribucija d.o.o. ,
DP Elektroslavonija pogonValpovo

Održavanje
i
revizija
elektroenergetskih
objekata,
popravak i obnova energetskih
transformatora.

Standardizirani
tehnički potencijal.

16.

Policijska uprava Osječkobaranjska, PP Valpovo

Osiguravaju javni red i mir, prate
i nadziru stanje sigurnosti na
prometnicama

Standardizirani
materijalnotehnički potencijal pripadnika
policije.

17.

Postrojba i povjerenici civilne
zaštite

Potpora operativnim snagama,
mjere civilne zaštite.

18.

Excido d.o.o., Osijek

Prikupljanje, odvoz i skrb o
opasnim tvarima, asanacija.

Standardizirana
materijalnotehnička oprema pripadnika.
Standardizirana
materijalnotehnička oprema prema posebnim
propisima.

materijalno-

materijalno-

Sve navedene snage koristit će se u provođenju mjera kod svih prirodnih nepogoda ovisno o
potrebama za istima.
Nositelji mjera (Operativne snage sustava civilne zaštite iz čl. 20. Zakona o sustavu civilne zaštite
„Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda postupaju
sukladno Planu djelovanju civilne zaštite.
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3. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I
SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA
STANOVNIŠTVA
Prema Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Petrijevci, Općina Petrijevci nema dostatne snage za
saniranje šteta nastalih kao posljedica evidentiranih rizika prirodnih nepogoda.
Redovne snage jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru redovne djelatnosti
odrađuju preventivne mjere i planske aktivnosti za smanjenje šteta pri nastajanju prirodne nepogode
te raspolažu opremom za izvođenje potrebnih radnji u slučaju sanacije.
Pravne osobe od interesa u sustavu civilne zaštite koji su navedene u Odluci o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 6/18) kao nositelji mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite koji raspolažu opremom i
sredstvima, za izvođenje potrebnih radnji u slučaju sanacije za smanjenje šteta pri nastajanju
prirodne nepogode te sanaciju.
Planom djelovanja sustava civilne zaštite Općine Petrijevci utvrđena je organizacija, aktiviranje i
djelovanje sustava civilne zaštite, zadaća i nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih materijalnotehničkih sredstava te mjera i postupaka za provedbu zaštite i spašavanja u katastrofi i velikoj
nesreći.
Općina Petrijevci osigurava sredstva indirektno u svrhu prevencije kroz sustav poticanja poljoprivredne
proizvodnje.
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4. OSTALE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA
(ŽUPANIJA, MINISTARSTVO, STRUČNJAKA ZA PODRUČJE PRIRODNIH
NEPOGODA)
Sukladno propisima kojima se uređuju pitanja u vezi prirodnih mjera kao mjera sanacije šteta od
prirodnih nepogoda utvrđuje se:
- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje šteta od
prirodnih nepogoda,
- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja žurne pomoći u svrhu djelomične sanacije šteta od
prirodnih nepogoda.
Nadležna tijela za provedbu mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta uslijed prirodnih nepogoda
jesu:
- Vlada Republike Hrvatske,
- Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
- Nadležna ministarstava (za poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, gospodarstvo, graditeljstvo
i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu ...),
- Osječko-baranjska županija,
- Općina Petrijevci.
Prilikom provedbi mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda o kojima
odlučuju spomenuta nadležna tijela, obavezno se uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj
prirodnih nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi, onemogućavanje
nesmetanog funkcioniranja gospodarstva, a posebice ugroženih skupina na područjima zahvaćenom
prirodnom nepogodom kao što je socijalni ili zdravstveni status.
4.1. Povjerenstva
Poslove u svezi dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda obavljaju:
- Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
- Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
- Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Postupanja i poslove vezane uz dodjelu sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje
prirodnih nepogoda povjerenstva provode u suradnji s nadležnim Ministarstvima, Vladom Republike
Hrvatske i drugim tijelima koja sudjeluju u određenju kriterija i isplate sredstava pomoći za
djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda.
Obaveze Općinskog povjerenstva:
- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Petrijevci,
- unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta,
- unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta Županijskom povjerenstvu,
- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda oštećenicima,
- prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta
od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu,
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izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih
Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta,
- surađuje sa Županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona,
- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,
- obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa Županijskim
povjerenstvom.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci osnovalo je Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda KLASA: 013-03/1701/15, URBROJ: 2185/05-17-1 od 27. lipnja 2017. godine („Službeni glasnik Općine Petrijevci“
broj 4/17).
-

Obaveze Županijskog povjerenstva:
- usklađuje rad Gradskih i Općinskih povjerenstava,
- provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave sa svojeg područja,
- podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne novčane
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode,
- po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja izvid
štete na imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava odnosno
pravne osobe, ovisno o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete,
- objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene šteta
te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima odnosno
općinama na području Županije,
- imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga Općinskog odnosno Gradskog
povjerenstva,
- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,
- obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje provodi u
suradnji s Državnim povjerenstvom.
Poslovi Državnog povjerenstva:
Državno povjerenstvo u skladu sa Zakonom obavlja poslove evidencije, izrade izvješća, obrade
podataka o nastalim štetama i određivanja kriterija za raspodjelu i odobrenje pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, a posebno:
- usklađuje rad Gradskog/Općinskog/Županijskog povjerenstva te surađuje u pitanjima prijave
i/ili procjena šteta od prirodnih nepogoda,
- podnosi prijedlog Vladi Republike Hrvatske za odobravanje pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode,
- daje mišljenje na izvješće s prikazom svih potvrđenih šteta koje zajedno s prijedlogom
dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda dostavljaju nadležna ministarstva,
- odlučuje o konačnoj procjeni šteta na temelju izvješća dostavljenih od nadležnih
ministarstava glede uzroka, vrste, okolnosti, vrijednosti i njihovih posljedica,
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izrađuje godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava žurne pomoći i
sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i
svom radu koje podnosi Hrvatskom saboru,
u suradnji s nadležnim središnjim tijelima državne uprave i Županijskim povjerenstvima
podnosi prijedlog Vladi Republike Hrvatske za odobravanje žurne novčane pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode,
donosi plan iznosa i namjene sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih nepogoda,
po potrebi obavlja izvide nastalih šteta obilaskom terena nakon proglašenja prirodne
nepogode, o čemu sastavlja zapisnik i predlaže mjere iz svoje nadležnosti Vladi Republike
Hrvatske,
prati stanje računa redovitih sredstava odobrenih u tijeku godine u svrhu prijedloga dodjele
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode,
surađuje s nadležnim središnjim tijelima državne uprave, stručnim i znanstvenim
institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim
institucijama,
pruža stručnu pomoć nadležnim tijelima pri provedbi mjera dodjele sredstava pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
obavlja i druge poslove određene Zakonom i drugim propisima.

Stručno povjerenstvo
Ako Općinsko povjerenstvo nije u mogućnosti, zbog nedostatka specifičnih stručnih znanja,
procijeniti štetu od prirodnih nepogoda, može zatražiti od Županijskog povjerenstva imenovanje
stručnog povjerenstva na području Općine Petrijevci. U svojem radu stručno povjerenstvo surađuje
sa Općinskim povjerenstvom Općine Petrijevci.
Procjenu šteta Županijsko povjerenstvo obavezno je dostaviti Državnom povjerenstvu za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda i resornim Ministarstvima.
4.1.1. Agrotehničke mjere
Agrotehničke mjere su mjere kojima su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni
poljoprivredno zemljište obrađivati na način na koji ne umanjuju njegovu bonitetnu vrijednost i oni
su propisane Pravilnikom o agrotehničkim mjerama (''Narodne novine'' broj 22/19).
Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje
najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:
-

redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta u skladu s određeno biljnom
vrstom i načinom uzgoja, odnosno katastarskom kulturom poljoprivrednog zemljišta,
održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
održivo gospodarenje trajnim pašnjacima i livadama.
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2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke
mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati
prednost ne kemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke
mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s
povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.
3. Suzbijanje organizama štetnih za bilje
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju suzbijati organizme štetne za bilje, a
kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim
propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.
4. Gospodarenje biljnim ostacima
U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje biljnih
ostataka s poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u poljoprivredi u
smislu hrane ili stelje za stoku i u slučaju njihove potencijalne opasnosti za širenje organizama
štetnih za bilje.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke
koji bi mogli biti uzrokom širenja organizama štetnih za bilje u određenom agrotehničkom roku u
skladu s biljnom kulturom.
Agrotehničke mjere gospodarenja s biljnim ostatcima obuhvaćaju:
-

primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima nakon žetve na poljoprivrednom
zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna i reducirana obrada tla,
primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima na površinama na kojima se
primjenjuje konzervacijska obrada tla,
obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka ili njihovo usitnjavanje s ciljem malčiranja
površine tla nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na
šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem te se ovaj materijal mora
zbrinuti/koristiti na ekološki i ekonomski održiv način, kao što je izrada komposta,
malčiranje površine, alternativno gorivo i sl.

Žetveni ostatci ne smiju se spaljivati, a njihovo je spaljivanje dopušteno samo u cilju sprječavanja
širenja ili suzbijanja organizama štetnih za bilje uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno
posebnim propisima.
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5. Održavanje organske tvari i humusa u tlu
Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima
struke ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla.
Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu u vremenu i prostoru: strne žitarice – okopavine –
leguminoze ili industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Redoslijed usjeva u plodoredu mora biti takav da se održava i poboljšava plodnost tla, povoljna
struktura tla, optimalna razina hranjiva u tlu.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese sastavni su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati
duže od tri godine.
6. Održavanje povoljne strukture tla
Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim
svojstvima. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom zabranjeno
je korištenje poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili
berbe usjeva.
7. Zaštita od erozije
Na nagnutim terenima (>15%) obveza je provoditi pravilnu izmjenu usjeva. Međuredni prostori na
nagnutim terenima (>15%) pri uzgoju trajnih nasada moraju biti zatravljeni, a redovi postavljeni
okomito na nagib terena.
Na nagibima većim od 25% zabranjena je sjetva jarih okopavinskih usjeva rijetkog sklopa.
Na prostorima gdje dominiraju teksturno lakša tla pored konzervacijske obrade u cilju ublažavanja
pojave i posljedica erozije vjetrom moraju se podići vjetrozaštitni pojasi.
8. Održavanje plodnosti tla
Plodnost tla se mora održavati primjenom agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu, gdje je
primjenjivo, kojom se povećava ili održava povoljan sadržaj makro i mikrohranjiva u tlu, te
optimalne fizikalne i mikrobiološke značajke tla.
4.2. Mjera zaštite od suše - MJERA 4
Pravilnikom o provedbi Mjere M04 ''Ulaganja u fizičku imovinu'' Podmjere 4.1. ''Potpora za ulaganja
u poljoprivredna gospodarstva'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020. (''Narodne novine'', broj 7/15) navedeno je ulaganje u građenje novih sustava
navodnjavanja kojim bi se znatnije smanjile štete od suše.
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4.3. Mjere civilne zaštite
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda označava blisku poveznicu sa sustavom civilne
zaštite te djelovanjem operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Sustav civilne zaštite obuhvaća
mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) za
sprječavanje nastanka i uklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa te dr..
Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu civilne
zaštite na svim razinama 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 (humana, animalna, asanacija terena) zaštita životinja i namirnica
životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.
Zakonom o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'', broj 82/15, 118/18, 31/20) kao jedna od mjera
je prepoznata asanacija terena koja označava skup organiziranih i koordiniranih tehničkih,
zdravstvenih i poljoprivrednih mjera i postupaka radi uklanjanja izvora širenja društveno opasnih
bolesti.
4.4. Mjere zaštite od požara
Zakonom o zaštiti od požara (''Narodne novine'', broj 92/10) uređen je sustav zaštite od požara. U
cilju zaštite od požara, Zakonom o zaštiti od požara propisano je poduzimanje organizacijskih,
tehničkih i drugih mjera i radnji za:
- otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
- rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
- sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
- sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
- utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.
Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba i pravne osobe te udruge koje obavljaju
vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite, Grad Osijek te Osječko-baranjska županija.
Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje
požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu.
4.5. Mjere obrane od poplava
Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava
utvrđeno je Državnim planom obrane od poplava (''Narodne novine'', broj 84/10), kojeg donosi
Vlada RH, Glavnim provedbenim planom obrane od poplava (ožujak 2018.), kojeg donose Hrvatske
vode. Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od
poplava utvrđuju se Glavnim provedbenim planom obrane od poplava i provedbenim planovima
obrane od poplava branjenih područja. Navedeni planovi su javno dostupni na internetskim
stranicama Hrvatskih voda. Državnim planom obrane od poplava uređuju se: teritorijalne jedinice za
obranu od poplava, stupnjevi obrane od poplava, mjere obrane od poplava (uključivo i preventivne
mjere), nositelje obrane od poplava, upravljanje obranom od poplava (s obvezama i pravima
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rukovoditelja obrane od poplava), sadržaj provedbenih planova obrane od poplava sustav za
obavješćivanje i upozoravanje i sustav veza, mjere za obranu od leda na vodotocima.
Obveze Državnog hidrometeorološkog zavoda su prikupljanje i dostava podataka, prognoza i
upozorenja o hidrometeorološkim pojavama od značenja za obranu od poplava, upute za izradu
izvještaja o provedenim mjerama obrane od poplava, kartografski prikaz granica branjenih područja.
4.6. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Pravilnikom o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i
biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (''Narodne
novine'', broj 29/18) definirano je značenje pojma nepovoljne klimatske prilike u poljoprivredi, koji
označavaju nepovoljne vremenske uvjete kao što su mraz, udar groma, oluja, tuča, led, duža
vremenska razdoblja visokih temperatura te jaka kiša, koji se mogu izjednačiti s prirodnom
nepogodom, kao i njihove posljedice u obliku poplava, suša i/ili požara.
Predmet osiguranja je vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod
uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u proizvodnji predstavlja ARKOD
parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva. Ako se dogodi
osigurani slučaj osiguravateljsko društvo je dužno isplatiti osigurninu. Osigurninu po polici
osiguranja moguće je ostvariti ako je Župan proglasilo nepovoljnu klimatsku priliku, koja se može
izjednačiti s prirodnom nepogodom. U slučaju da Župan ne proglasi prirodnu nepogodu, društvo za
osiguranje prije isplate osigurnine mora zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o
evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na području Grada Osijeka.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju
definiciji aktivnog poljoprivrednika. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku
podnošenja zahtjeva za isplatu potpore. Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu
potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja.

4.7. Primjena jedinstvenih cijena i priroda za razdoblje od 1. travanj 2020. godine do 31.
ožujak 2021. godine
Primjena jedinstvenih cijena poljoprivrednih kultura
Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na sjednici održanoj 19. ožujka 2020.
godine, donijelo je Zaključak o prihvaćanju cijena poljoprivrednih kultura za razdoblje od 1. travnja
2020. do 31. ožujka 2021. godine.
Primjena važećih prinosa poljoprivrednih kultura
Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na sjednici održanoj 19. ožujka 2020.
godine, donijelo je Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Ministarstva poljoprivrede o produljenju roka
primjene važećih prinosa do 20. svibnja 2020. godine.
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Sve jedinice lokalne samouprave na području kojih nastane šteta od bilo koje prirodne nepogode
nakon 31. ožujka 2020. godine, prilikom unosa konačnih podataka o nastalim štetama u Registar
šteta od prirodnih nepogoda, primjenjivat će podatke o važećim prinosima do 20. svibnja 2020.
godine.
Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda je na sjednici održanoj 15. svibnja
2020. godine, donijelo Zaključak o prihvaćanju prosječnih prinosa poljoprivrednih kultura koji će
se primjenjivati kod obračuna nastalih šteta u razdoblju od 21. svibnja 2020. do 20. svibnja 2021.
godine.
5. ZAKLJUČAK
Ovim Planom evidentirane su moguće prirodne nepogode na području Općine Petrijevci.
Analizirajući sve snage i sredstva vidljivo je da Općina Petrijevci nema snage kojima će provesti
mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode.
Preventivne radnje koje je Općine Petrijevci u mogućnosti provesti, kontinuirano će se provoditi
tokom godine.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 214-01/20-01/5
URBROJ: 2185/05-20-3
Petrijevci, 20. listopada 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.
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6. PRILOG
Prilog 1 – Odluka za potrebe izrade Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
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121
Na temelju članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18) Općinsko vijeće
Općine Petrijevci na 30. sjednici dana 20. listopada 2020. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA:214-01/20-01/5
URBROJ:2185/05-20-4
Petrijevci, 20. 10. 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

122

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 330-01/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-2
Petrijevci, 25. rujna 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 25. rujna 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
O IMENOVANJU TRI PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE
NABAVE – NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA I PROIZVODA ZA ČIŠĆENJE
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 Nabava higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje, procijenjene vrijednosti nabave robe
do 80.640,00 kuna, pod evidencijskim brojem 34/20-N, a sredstva su planirana proračunom Općine Petrijevci
za 2020. i 2021. godinu.
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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. Milka Furlan
2. Renata Pilgermayer
3. Dalibor Bošnjaković
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.
123

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 330-01/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-1
Petrijevci, 25. rujna 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), Općinski
načelnik Općine Petrijevci dana, 25. rujna 2020. godine donio je

O D L U K U O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje – projekt „Zaželi još jednom u
Petrijevcima“
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.
Odgovorna osoba naručitelja je načelnik Ivo Zelić, dipl.ing.
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Članak 3.
Predmet nabave je: Nabava higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje – projekt „Zaželi još jednom u
Petrijevcima“
Članak 4.
Predmet nabave je sastavni dio pozicije plana nabave pod evidencijskim brojem 34/20-N, a sredstva su
planirana proračunom Općine Petrijevci za 2020. i projekcijom za 2021. godinu.
Odabrani postupak nabave je jednostavna nabava.

Članak 5.

Članak 6.
Sukladno članku 3. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave općinski načelnik će imenovati tri
ovlaštena predstavnika naručitelja.
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 7.
Poziv za dostavu ponuda s troškovnikom uputit će se na adrese tri gospodarska subjekta.
Administrativne poslove u postupku nabave obavljaju djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci.
Članak 8.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija cijena sukladno zahtjevima iz poziva za
dostavu ponuda. Odluka o odabiru može se donijeti na temelju jedne valjane ponude.
Članak 9.
Planirani rok završetka predmeta nabave iz članka 3. ove Odluke je 12 mjeseci.
Članak 10.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor.
Članak 11.
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.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 361-02/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-33
U Petrijevcima, 30. rujna 2020. godine
Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16) Općinski
načelnik donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU
radovi na izgradnji biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca
1. Podaci o javnom naručitelju:
Općina Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci, OIB: 94156491645
2. predmet nabave:
Radovi na izgradnji biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca.
3. procijenjenu vrijednost predmeta nabave:
5.990.945,80 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
4. Naziv ponuditelja čije je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
Osijek - Koteks d.d., Šamačka 11, 31000 Osijek, OIB: 44610694500,
sa cijenom ponude od 4.732.514,38 kuna bez PDV-a, s
a PDV-om (25%) u iznosu od 1.183.128,59 kuna,
sa sveukupnom cijenom ponude od 5.915.642,97 kuna s PDV-om
5. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuda je pravovremena, po obliku, sadržaju i cjelovitosti, ispunjava sve uvjete iz Dokumentacije o
nabavi. Ponuda je u okviru procijenjene vrijednosti nabave. Ne postoje razlozi za isključenje. Ponuda
je po kriteriju odabira ekonomski najpovoljnija, te se odabire za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.
6. Razlozi isključenja ponuditelja:
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Nije primjenjivo.

7. Razlozi za odbijanje ponude:
7.1. Ponuda ponuditelja Sokol d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci, OIB:
71776187236 odbija se iz razloga što isti nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost
sukladno točki 4.2.1. Dokumentacije o nabavi, odnosno ponuda se odbija u smislu članka
295. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi iz razloga jer je pregledom i ocjenom utvrđeno da je
ista neprihvatljiva, odnosno istom nije dokazana tehnička i stručna sposobnost. Uvidom u
ponudu navedenog ponuditelja utvrđeno je da je isti dostavio ESPD obrazac u kojem dio IV.
Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a ispunjen, odnosno
navedeno je: „Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te
nastavak izgradnje sustava odovdnje u središnjim dijelovima Vukovara“, i, „Izgradnja
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Županja, Krajobrazno uređenje unutar
ograde lokacije Uređaja“. Sukladno članku 25. stavak 1. točka 2. Zakona o vodama (NN
66/19) sustav vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda su
vodne građevine, odnosno komunalne vodne građevine, dok predmet nabave čine radovi na
izgradnji cestovne građevine sukladno Zakonu o cestama. Budući da ponuditelj u
ostavljenom roku nije dostavio upotpunjavanje kojim bi naveo koji dio od navedenih radova
se odnosi na izgradnju cestovne građevine tako nije niti otklonio nedostatak u ESPD obrascu,
te nije bilo moguće nedvojbeno utvrditi ispunjavanje kriterija za kvalitativni odabir, odnosno
tehničke i stručne sposobnosti, tj. ponuditelj nije dokazao da ima dovoljnu razinu iskustva na
izvođenju i ishodu radova istih ili sličnih predmetu nabave.
7.2. Ponuda ponuditelja Gebruder d.o.o., Kralja Tomislava 80, 31222 Bizovac, OIB:
74651430516 odbija se iz razloga što isti nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost
sukladno točki 4.2.1. Dokumentacije o nabavi, odnosno ponuda se odbija u smislu članka
295. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi iz razloga jer je pregledom i ocjenom utvrđeno da je
ista neprihvatljiva, odnosno istom nije dokazana tehnička i stručna sposobnost.. Članak 273.
stavak 2. ZJN 2016 propisuje da se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave
osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani
uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. Zakona ili uz relevantno
stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta
sposobnost traži, a isto je propisano i točkom 4.3. Dokumentacije o nabavi. Budući da je iz
ponudbenog lista, ESPD obrasca gdje je u dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i
stručna sposobnost: točka 10. na pitanje „Gospodarski subjekt možda namjerava dati u
podugovor sljedeći dio (tj. postotak) ugovora:“ navedeno „ne namjerava“, kao i dostavljenog
pojašnjenja koje je gore navedeno, jasno i razvidno proizlazi da gospodarski subjekt na čiju
sposobnost se ponuditelj oslanja Niskogradnja Marijanović d.o.o. neće izvoditi radove za
koje se ta sposobnost traži (dopisom od 08.09.2020. decidirano i navedeno od srane
ponuditelja), ocijenjeno je da navedeni ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost
iz točke 4.2.1. Dokumentacije o nabavi, budući da u smislu članka 273. stavak 2. ZJN 2016
gospodarski subjekt na čiju sposobnost se navedeni ponuditelj oslanja mora radove i izvoditi.
7.3. Ponuda ponuditelja Tehno-elektro d.o.o., Augusta Cesarca 3, 31400 Đakovo, OIB:
11657560751 odbija se kao neprihvatljiva ponuda u smislu članka 295. stavak 1. ZJN2016,
odnosno vezano uz članak 3. stavak 1. točka 13. Zakona o javnoj nabavi, ponuda imenovanog
ponuditelja odbija se jer cijena ponude u iznosu od 6.785.545,47 kuna bez PDV-a prelazi
planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu.
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8. Rok mirovanja:
Sukladno članku 306. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o
javnoj nabavi u roku mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru.
Odluka se smatra dostavljenom istekom dana javne objave.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke se sukladno članku 406. stavak 1. točka 5. Zakona o javnoj nabavi može izjaviti
Žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda,
ocjene i odabira ponuda. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i
istodobno dostavlja javnom naručitelju na dokaziv način. Žalitelj je obvezan sukladno članku 430.
ZJN platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka.
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
Prilog:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima.
Dostaviti:
- svima, putem EOJN RH
125

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 361-02/20-01/10
URBROJ: 2185/05-20-2
Petrijevci, 5. 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 5. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
O IMENOVANJU TRI PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE
NABAVE – Usluga stručnog nadzora radova: Izgradnja biciklističko-pješačke staze od
Satnice do Petrijevaca
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.
Predmet nabave je Usluga stručnog nadzora radova: Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do
Petrijevaca, procijenjene vrijednosti nabave usluge je 119.818,00 kuna, pod evidencijskim brojem 3/19-JN, a
sredstva su planirana proračunom Općine Petrijevci za 2020. godinu.
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.
126

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 361-02/20-01/10
URBROJ: 2185/05-20-1
Petrijevci, 5. 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), Općinski
načelnik Općine Petrijevci dana, 5. listopada 2020. godine donio je

O D L U K U O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Usluga stručnog nadzora radova: Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do
Petrijevaca
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: Usluga stručnog nadzora radova: Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do
Petrijevaca, procijenjene vrijednosti nabave usluge je 119.818,00 kuna.
Članak 4.
Predmet nabave je sastavni dio pozicije plana nabave pod evidencijskim brojem 3/19-JN, a sredstva su
planirana proračunom Općine Petrijevci za 2020. godinu.
Članak 5.
Odabrani postupak nabave je jednostavna nabava.
Članak 6.
Sukladno članku 3. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave općinski načelnik će imenovati tri
ovlaštena predstavnika naručitelja.
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 7.
Poziv za dostavu ponuda uputit će se na adrese tri gospodarska subjekta.
Administrativne poslove u postupku nabave obavljaju djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci.
Članak 8.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena sukladno zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda.
Odluka o odabiru može se donijeti na temelju jedne valjane ponude.
Članak 9.
Planirani rok završetka predmeta nabave iz članka 3. ove Odluke je 31. srpnja 2021. godine.
Članak 10.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor.
Članak 11.
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.
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127

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 361-02/20-01/7
URBROJ: 2185/05-20-2
Petrijevci, 6. 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 6. listopada 2020. godine d o n o s i

O D L U K U
O IMENOVANJU TRI PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE
NABAVE – PREUREĐENJE I OPREMANJE ZGRADE NK „OMLADINAC“
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 Preuređenje i opremanje zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci, procijenjene vrijednosti radova
do 244.606,45 kuna, pod evidencijskim brojem 14/20-N, a sredstva su planirana proračunom Općine Petrijevci
za 2020. godinu.
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.
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128

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

KLASA: 361-02/20-01/7
URBROJ: 2185/05-20-1
Petrijevci, 6. 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), Općinski
načelnik Općine Petrijevci dana, 6. listopada 2020. godine donio je

O D L U K U
O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE – PREUREĐENJE I OPREMANJE
ZGRADE NK „OMLADINAC“
Članak 1.
Javni naručitelj je OPĆINA PETRIJEVCI, Petrijevci, Republike 114, OIB 94156491645, MB 0462080, kontakt
osoba:
Renata
Pilgermayer,
ing.građ.,
tel.
031/395-620,
fax.
031/395-115,
e-mail:
renata.pilgermayer@petrijevci.hr.
Članak 2.
Odgovorna osoba naručitelja je načelnik Ivo Zelić, dipl.ing.
Članak 3.
Predmet nabave je Preuređenje i opremanje zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci. Predmet nabave je podijeljen u
grupe:
Grupa 1. – Sanacija krova
Grupa 2. – Preuređenje prizemlja i opremanje zgrade i
Grupa 3. – Sanacija pristupne staze do zgrade
Članak 4.
Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi do 244.606,00 kuna (grupa 1. 72.787,00 kn. grupa 2. 108.847,00
kn, grupa 3. 62.972,00, pod evidencijskim brojem 14/20-N, a sredstva su planirana proračunom Općine
Petrijevci za 2020. godinu na poziciji 133., konto 4511.
Članak 5.
Odabrani postupak nabave je jednostavna nabava.
Članak 6.
Sukladno članku 3. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave općinski načelnik će imenovati tri
ovlaštena predstavnika naručitelja.
Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
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koordiniraju pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave,
otvaraju ponude,
sudjeluju u ocjeni i pregledu ponuda,
daju prijedlog odluke o odabiru načelniku.

Članak 7.
Poziv za dostavu ponuda s troškovnikom objavit će se u AGRONET sustavu – Portal ponuda.
Administrativne poslove u postupku nabave obavljaju djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci.
Članak 8.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno zahtjevima iz poziva za dostavu
ponuda. Odluka o odabiru može se donijeti na temelju jedne valjane ponude. Naručitelj zadržava pravo
poništenja ove nabave, o čemu će svi ponuditelji koji su predali ponudu biti obavješteni e-mail porukom.
Članak 9.
Planirani rok početka i završetka predmeta nabave iz članka 3. ove Odluke je:
Grupa 1. – radove započeti odmah po završetku postupka nabave, a završiti do 31. prosinca 2020. godine,
Grupa 2. – radove započeti u pauzi natjecanja nogometnog kluba (od 23.11.2020. godine), a završiti do
31.01.2021. godine i
Grupa 3. - radove započeti 01.04.2021. godine, a završiti do 31.05.2021. godine.
Članak 10.
S odabranim ponuditeljem/ima sklopit će se Ugovor.
Članak 11.
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.
129
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
usluge (KLASA: 330-01/20-01/1, URBROJ: 2185/05-20-14 od 13. listopada 2020. godine) i članka 44. Statuta
Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Petrijevci je dana
15. listopada 2020. godine d o n i o

ODLUKU O ODABIRU
Nabava higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje – Projekt „Zaželi još jednom u Petrijevcima!“
I.

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

II.

Predmet nabave je: Nabava higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje – Projekt „Zaželi još jednom u
Petrijevcima!“.

III. Procijenjena vrijednost nabave: 80.640,00 kn
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IV. Odabrani ponuditelj je SAPONIA d.d. M.Gupca 2, Osijek, OIB 37879152548. Cijena ponude bez PDV-a:
79.312,80 kn. Cijena ponude s PDV-om: 98.428,20 kn.
V.

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 robe – Nabava higijenskih potrepština i proizvoda
za čišćenje – Projekt „Zaželi još jednom u Petrijevcima!“, CPV oznake 39830000-9. Datum slanja poziva trima
gospodarskim subjektima 30. rujna 2020. godine, evidencijski broj nabave – 34/20-N.
Na temelju poziva Općine Petrijevci, u roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna (1) ponuda, koju su
ovlašteni predstavnici Naručitelja otvorili, pregledali i ocijenili.
Otvaranje ponuda obavljeno je 12. listopada 2020. godine, a pregled i ocjena ponude 13. listopada 2020.
godine.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja pregledom i ocjenom ponude utvrdili su da je ponuda ponuditelja SAPONIA
d.d. M.Gupca 2, Osijek, OIB 37879152548, u potpunosti sukladna uvjetima iz Poziva.
Odluka o odabiru dostavlja se odabranom ponuditelju e-poštom na dokaziv način (potvrda primljene e-pošte).
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
KLASA : 330-01/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-15
Petrijevci, 15. listopada 2020. godine

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

130
Temeljem članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18) i članka 11.
Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/17) i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 361-02/20-01/10, URBROJ: 2185/05-20-17 od 16. listopada 2020. godine,
Općinski načelnik Općine Petrijevci dana 19. listopada 2020. godine d o n i o je

ODLUKU O ODABIRU
STRUČNI NADZOR RADOVA: IZGRADNJA BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE OD SATNICE DO
PETRIJEVACA
I.

Javni naručitelj Općina Petrijevci, MB 2564165, OIB 94156491645, Ul. Republike 114, 31208 Petrijevci
pozvala je dana, 6. listopada 2020. godine, tri gospodarska subjekta za dostavu ponuda.
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Postupak jednostavne nabave provode tri ovlaštena predstavnika Općine Petrijevci.

III. Zaprimljene su 2 (dvije) ponude koje su upisane u upisnik o zaprimljenim ponuda:
1. Rencon d.o.o., Vijenac I.Mažuranića 8, Osijek, OIB 28712783384,
2. Đakovoprojekt d.o.o., V.K.A. Stepinca 10, Đakovo, OIB 14608399915
IV. Ponude su otvorene i pregledane redosljedom zaprimanja. Nakon pregleda ponuda, a prema kriteriju
najniže cijene odabire se ponuda ponuditelja Rencon d.o.o., Vijenac I.Mažuranića 8, Osijek, OIB
28712783384, s iznosom ponude 119.119,00 kn (bez PDV-a), odnosno ukupna cijena 148.898,75 kn (s
PDV-om).
V.

Pisani ugovor će se sklopiti u roku 8 dana od dana prijema ove Odluke.
O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Općina Petrijevci, Petrijevci, Republike 114, MB 2564165, OIB 94156491645 proveo je postupak
prikupljanja ponuda (jednostavna nabava) za NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA RADOVA:
IZGRADNJA BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE OD SATNICE DO PETRIJEVACA.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja su pozvali tri gospodarska subjekta. Rok za dostavu ponuda bio je 16.
listopada 2020. godine do 9,00 sati. Zaprimljene su 2 (dvije) ponude.
Ovlašteni predstavnici su dana 16. listopada 2020. godine, temeljem članka 10. Odluke o provedbi postupaka
jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 2/17), pregledali i ocijenili da su dvije pristigle
ponude prihvatljive. Prema kriteriju najniže cijene ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda
ponuditelja Rencon d.o.o., Vijenac I.Mažuranića 8, Osijek, prihvatljiva nižom cijenom.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke o odabiru nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
KLASA: 361-02/20-01/10
URBROJ: 2185/05-20-18
Petrijevci, 19. listopada 2020. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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131
Na temelju članaka 34. Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14), Operativnog plana čišćenja
snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od
15.11.2020. godine – 31.3.2021. godine od 20. listopada 2020. godine i članka 44. Statuta Općine Petrijevci
(„Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Petrijevci je dana 21. listopada 2020.
godine donio

IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE
Općina Petrijevci kao upravitelj nerazvrstanih cesta u pripremnim radnjama, donijela je odluku o odabiru pravne
osobe „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo za posipni materijal te ima ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta i
odvodnje atmosferskih voda (Autoprijevoznik „Zagi“) za radove čišćenja snijega, što u potpunosti zadovoljava
potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskom razdoblju.
Zimsko razdoblje obuhvaća period od 15. studenog 2020. do 31. ožujka 2021. godine i obuhvaća 136
kalendarska dana.
Izvođenje radova zimske službe na području Općine Petrijevci za 2020. – 2021. godinu klasificirano je prema
vrsti ceste. Državnu cestu D 34 (nadležnost Hrvatskih cesta) koja prolazi područjem Općine redovito održava
„Cesting“ d.o.o. Osijek, Nadcestarija Valpovo (Ivica Lendić 031/243 505, 091/234 7265), kao i županijsku cestu
Ž 4061 (Ladimirevci Ž 4060) – Petrijevci D34) te lokalne ceste L 44054 (Satnica Ž 4061 – D2) i L 44055
(Petrijevci Ž 4061 – Selci – Brođanci Ž 4067) uz pomoć kooperanta, dok nerazvrstane ceste naselja, vikend
zona i poljskih putova do farmi su u nadležnosti Općine Petrijevci (tel. 031/395-620).
Radi što efikasnijeg funkcioniranja, a na temelju raspoloživih organizacijskih mogućnosti, mikroklimatskih uvjeta
i drugih faktora koji utječu na rad zimske službe objavljeni su brojevi telefona odgovornih osoba za zimsko
razdoblje koje mještani mogu nazvati u slučaju problema s čišćenjem snijega.
Budući da se kod čišćenja snijega s kolnika treba obavezno očistiti i autobusna stajališta, koja se nalaze na
državnoj cesti D 34 u Petrijevcima dodatno ručno čišćenje vrši „Draiva Plus“ d.o.o. Petrijevci, kao i nogostupe u
centru Petrijevaca (ispred zgrade Općine, Stare škole, parka u centru Petrijevaca) te u Satnici ispred
Društvenog doma – dio koji nema korisnika.

I. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se početkom rada Zimske službe 15. studenog 2020. godine i traje do 31.
ožujka 2021. godine, a prema Operativnom planu. Uvodi se stalno dežurstvo, te se osigurava odgovarajući
potreban broj radnika i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.
II. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C, uz mogućnost oborina, te
pojave poledice. Vrše se preventivni radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima, a obvezno:
-

na dionicama cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim krivinama polumjera manjeg od 300m;
na raskrižjima;
na drugim dionicama ceste prema redoslijedu prioriteta Operativnog plana;
po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika.

III. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva posebne
radove, uklanjanje snijega s kolnika.
IV. STUPANJ PRIPRAVNOSTI uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne
nepogode i kada raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima u pravilu
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se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu. Stupnjeve pripravnosti utvrđuje Načelnik
Općine uz suglasnost nadzorne osobe (Nadcestarija Valpovo i PP Belišće).
Nerazvrstane ceste Općine Petrijevci prema prioritetu čišćenja i održavanja razvrstavamo u razine:
I. razina - ulice naselja Petrijevci (počevši od državne i županijskih cesta prema periferiji)
1. M.Gupca, J.J.Strossmayera, D.Pejačević, P.Preradovića,
2. sve ostale – A.M.Reljkovića, Dr.I.Ribara, V.Nazora, J.Kozarca, J.Užarevića, Hrvatskih
branitelja, I.Kapistrana, Republike prema igralištu i groblju, Bregovita, Jelengradska
II. razina - ulica S. Radića u Satnici (od kružnog toka do Kolodvorske ulice), Nova ulica, dijelovi Kolodvorske
ulice (lijevo i desno)
III. razina – vikend naselja Kapelica, Suševine, Karašica, Nehaj, Emaus
IV. razina – vikend naselja Satnica (Goričani, Preslatinačka Čera, Lužac, Begluk)
Pregledna situacija razina nerazvrstanih cesta je sastavni dio Programa.
ODGOVORNE OSOBE
IVO ZELIĆ, načelnik Općine Petrijevci
FRANJO IVANČIĆ, (Autoprijevoznik „Zagi“) izvoditelj radova čišćenja snijega
KATARINA STOJAKOVIĆ („Draiva Plus“ d.o.o.) za nogostupe u centru
ZDRAVKO JUGOVIĆ („Urbanizam“ d.o.o. Valpovo) posipni materijal

mob. 098/339-299
mob. 098/338-098
mob. 098/455-683
mob. 091/494-8005

RADOVI NA SPREČAVANJU KLIZAVOSTI I ČIŠĆENJU KOLNIKA OD SNIJEGA
Sprečavanje klizavosti kolnika vrši se u pravilu posipanjem mješavine soli i kamenog agregata, a u nedostatku
soli može se posipati samo kamenim agregatom ili pijeskom. Posipanje se vrši kamionom ili traktorom sa
rasipačem, a posipa se samo traka širine 2 m i to po osi kolnika, a u količini od cca 150 kg soli/km kolovoza,
odnosno 0,10 m3/km agregata. Posipaju se isključivo asfaltne ceste.
Pješačke površine treba čistiti strojem (traktor sa plužnom daskom) i posipati solju, pijeskom ili sipinom u centru
Petrijevaca i Satnice, a ostale pješačke površine ispred lokala i privatnih stambenih objekata obavezni su očistiti
korisnici lokala i vlasnici stambenih objekata.
Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti, gustoći i
strukturi prometa te lokalnim potrebama. Pod osiguranjem prohodnosti cestovnih površina nerazvrstanih cesta
podrazumijeva se da visina snijega ne prelazi 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku
opremu.
Čišćenje se vrši kombinirkom s plužnom daskom, traktorskim ralicama, kombiniranim strojem s plužnom
daskom i drugom građevinskom mehanizacijom. Čišćenje se vrši odlaganjem snijega na bankinama, a po
potrebi se isti može utovariti u vozila i odvoziti na deponiju. Čišćenje se vrši po utvrđenim prioritetima iz ovog
Izvedbenog programa zimske službe.
Naknadni radovi, nakon prestanka oborina obuhvaćaju proširenje očišćenog kolovoza, ručno čišćenje mostova i
propusta, čišćenje raskršća, čišćenje prometne signalizacije, autobusnih ugibališta i čišćenje parkirališta. Obim i
potrebu uvođenja naknadnih radova utvrđuju dogovorno Načelnik i odgovorne osobe izvršitelja zimskog
održavanja.
Svaka aktivnost i djelovanje Zimske službe treba biti evidentirana u dnevniku (radni nalog) Zimske službe koji
potpisuje izvršitelj Zimske službe i Načelnik ili osoba koju ovlasti. Na temelju podataka iz dnevnika vrši se
obračun troškova po utvrđenim cijenama iz ugovora, odnosno ponude.
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Stupnjevi pripravnosti, odgovorne osobe, radovi na sprečavanju klizavosti i čišćenju kolnika od snijega preuzeti
iz Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci za zimsko
razdoblje od 15.11.2020. godine – 31.3.2021. godine usvojenog na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine
Petrijevci održanoj dana 20. listopada 2020. godine.
Ovaj Izvedbeni program zimske službe ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 810-03/20-01/3
URBROJ: 2185/05-20-6
Petrijevci, 21. listopada 2020. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Stranica
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Zaključak o prihvaćanju Izvješća PP Belišće o stanju sigurnost na području Općine Petrijevci za
razdoblje I-XII mjesec 2019. godine
Zaključak o prihvaćanju Financijskog zvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za 2019. godinu

250

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada Osnovne škole
Petrijevci šk. 2019./2020. godine
Zaključak o prihvaćanju informacije o Izvješću ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX mjesec 2020.
godine
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Petrijevci
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci
Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Operativni program čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u
zimskim uvjetima za razdoblje od 15. 11. 2020. godine – 31. 3. 2021. godine
Operativni program mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2020./2021. godine
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2020. godini
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

251

250

251
252
252
254
258
260
264
276
280
323

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Odluka o imenovanju tri predstavnika za provedbu postupka jednostavne nabave – nabava higijenskih
potrepština i prioizvoda za čišćenje
Odluka o početku postupka jednostavne nabave higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje projekt „Zaželi još jednom u Petrijevcima“
Odluka o odabiru radovi na izgradnji biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca
Odluka o imenovanju tri predstavnika za provedbu postupka jednostavne nabave – usluga stručnog
nadzora radova: Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca
Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga stručnog nadzora radova: Izgradnja
biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca
Odluka o imenovanju tri predstavnika za provedbu postupka jednostavne nabave – preuređenje i
opremanje zgrade NK „Omladinac“
Odluka o početku postupka jednostavne nabave – preuređenje i opremanje zgrade NK „Omladinac“
Odluka o odabiru nabava higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje -projekt „Zaželi još jednom u
Petrijevcima“
Odluka o odabiru stručni nadzora radova: Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do
Petrijevaca
Izvedbeni program zimske službe

323

Sadržaj
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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.
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