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A) AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
TOČKA 161. Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima («Narodne novine» broj: 19/98.), članka 16., 17.,
18. i 37. Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Petlovac i članka 26. Statuta Općine Petlovac («Službeni
glasnik Općine Petlovac» broj: 14/09.), Općinsko vijeće Općine Petlovac na svojoj 22. sjednici, održanoj 19. svibnja
2011.g. donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine Petlovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom, a na prijedlog Uprave groblja, utvrđuju se za groblja na području Općine Petlovac:
• visina godišnje grobne naknade,
• visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta,
• visina naknade za ostale usluge u svezi ukopa na bazi procjene stvarnih troškova

Članak 2.
Naknade iz prethodnog članka ove Odluke, uplaćuju se na žiro račun Općine Petlovac.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do 30. lipnja tekuće
godine. Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje.
Troškovi za ostale usluge u svezi ukopa plaćaju se temeljem ispostavljenog računa od strane Uprave groblja
u roku od 8 dana.
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na
korištenje u roku određenom rješenjem.
Mještanima koji na grobljima imaju uređeno grobno mjesto, isto će biti dodijeljeno na korištenje bez
naknade. Na osnovi izjave o prihvaćanju prava i obveza korisnika grobnog mjesta JUO Općine Petlovac izdat će
rješenje o dodjeli izgrađenog grobnog mjesta na korištenje. Po pravomoćnosti ovog rješenja podaci o korisniku bit
će upisani u grobni očevidnik.
II. GROBLJA PETLOVAC, BARANJSKO PETROVO SELO, LUČ, NOVI BEZDAN, TORJANCI
I NOVO NEVESINJE

Članak 3.
Za groblja u Petlovcu i Baranjskom Petrovom Selu, Luču, Novom Bezdanu, Torjancima i Novom Nevesinju,
korisnicima grobnih mjesta s pravom ukopa u smislu članka 12. Odluke o upravljanju grobljima na području Općine
Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ br: 4/10), utvrđuju se visine naknada iz članka 1. ove Odluke kako
slijedi:
R.
BR.
1.

OPIS USLUGE
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta

VISINA
NAKNADE
0,00 kn

2.

Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta – do 1,20 m

10,00 kn

4.

Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta – do 2,40 m

30,00 kn

3.
5.

Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta – do 1,60 m
Ostale usluge u svezi ukopa

20,00 kn

0,00 kn

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom odlukom koristiti će se isključivo za uređenje i održavanje
groblja na području Općine Petlovac sukladno članku 23. Odluke o upravljanju grobljima na području Općine
Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ br: 4/10).
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Članka 5.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu (Upravi groblja) da, sukladno članku 15. Odluke o upravljanju
grobljima na području Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ br: 4/10), ustroji grobni očevidnik i
registar umrlih osoba, temeljem kojeg će se utvrditi broj korisnika grobnog mjesta kojima će se donijeti Rješenja iz
članka 2. ove Odluke.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petlovac”, a počinje
se primjenjivati od 01. siječnja 2012. godine.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-3
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

TOČKA 162. Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i
članka 26. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, br. 14/09), Općinsko vijeće Općine Petlovac,
na svojoj 22. sjednici održanoj 19. svibnja 2011.g. donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
na području Općine Petlovac
Članak 1.
U Odluci o upravljanju grobljima na području Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“
br: 4/10), u članku 12. ispred dosadašnjeg stavka 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„ Članom obitelji iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i
njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi
izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je korisnik grobnog mjesta dužan po zakonu
uzdržavati te osoba koja s korisnikom grobnog mjesta živi u izvanbračnoj zajednici.”
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-4
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

TOČKA 163. Temeljem članka 7. i 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine Petlovac ("Službeni glasnik Općine Petlovac ", broj: 4/10) i članka 26. Statuta Općine Petlovac ("Službeni
glasnik Općine Petlovac ", broj: 14/09), Općinsko vijeće Općine Petlovac, na 22. sjednici, održanoj dana 19.
svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

o kupnji nekretnine u svrhu stvaranja preduvjeta za regulaciju
pristupnog puta za 13 pristupnih čestica
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Članak 1.
U svrhu stvaranja imovinsko-pravnih preduvjeta za regulaciju pristupnog puta za 13 pristupnih čestica,
Općina Petlovac otkupit će nekretninu uknjiženu kao k.č. br. 117/2, površine 25.896 m², u naravi - oranica
grobljanska poljana, upisanu u zk. ul. broj 466 u k.o. Petlovac, vlasništvo Pongrac Josipa iz Petlovca, Ulica Rade
Končara 60.
Članak 2.
Kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke se utvrđuje temeljem Uvjerenja Porezne uprave
o utvrđenoj prosječnoj tržnoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 3,00 kn/m2, odnosno za površinu
od 25,896 m2 u ukupnom iznosu 77.688,00 kn (Slovima: sedamdesetsedamtisućašestoosamdesetosamkuna).

Članak 3.
Međusobna prava i obveze glede kupoporodaje nekretnine iz članka 1. ove Odluke između Općine Petlovac,
kao kupca i Pongrac Josipa, kao prodavatelja, urediti će se posebnim kupoprodajnim ugovorom, za sklapanje kojeg
se, u ime Općine Petlovac, ovlašćuje Općinski Načelnik.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-5
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

TOČKA 164. Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 26. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac“, 14/09), Općinsko vijeće Općine Petlovac na 22. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011.g. donosi

ODLUKU

o nerazvrstanim cestama na području Općine Petlovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i
financiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Petlovac, te poslovi nadzora na tim cestama.
Članak 2.
Nerazvrstana je cesta javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je
pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine Petlovac čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge
nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.
Nerazvrstane se ceste koriste na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost
sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.
Članak 3.
Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju što nije razvrstana u javnu
cestu.
Seoskim putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili
više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.
Poljski je put površina što se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem
broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove odluke, smatraju se površine za promet
u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih
objekata što se koriste i za javni promet i slično.
-

Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
donji i gornji stroj (trup);
cestovni objekti (mostovi, propusti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi,
potporni i obložni zidovi);
pješačke i biciklističke staze;
nogostup;
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zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a
najmanje jedan metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste;
priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu;
sustav za odvodnju oborinske vode;
prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna);
odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;
oprema (odbojnici, zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, detektori, satovi za parkiranje,
telekomunikacijski uređaji i sl.);
zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m
II. ODRŽAVANJE

Članak 5.
Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg
donosi Općinsko vijeće Općine Petlovac.
Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi redovnog održavanja, koji
obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim
površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih
površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 6.
Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta su:
- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih
elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice;
- izrada asfaltnog tepiha;
- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine;
- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka;
Članak 7.
Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa
posebnim zakonom.
III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

Članak 8.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o
gradnji i prostornih planova.
Pored radova utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, može
organizirati obavljanje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstani cesta na svom području:
- ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta ( izvršenje radova u naravi, osobni rad, materija,
prijevozničke usluge),
- dobrovoljnim radom građana putem mjesnih odbora,
- na drugi način u skladu sa zakonskim propisima.
Ako pravna ili fizička osoba za vlastite potrebe samostalno ili putem drugog izvoditelja vrši radove na
održavanju, rekonstrukciji ili građenju nerazvrstanih cesta, dužna je prethodno ishoditi suglasnost Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Petlovac.
Po završetku radova iz stavka 3. ovog članka pravna odnosno fizička osoba dužna je obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel.
Članak 9.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:
- građevinsko i drugo projektiranje,
- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
- stručnu ocjenu studija i projekata,
- otkup zemljišta i objekata,
- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.
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Članak 10.
Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu s odrednicama Prostornog plana
uređenja Općine.
IV. ZAŠTITA

Članak 11.
Prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da ne ugrožava
sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.
Članak 12.
Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta
koje
graniči
s
nerazvrstanom
cestom
na
način
propisan
ovom
odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava prilaz ili
priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu
popraviti će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika
zemljišta.
Članak 13.
Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi
postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Članak 14.
Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Jedinstvenog
upravnog odjela Općine.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i zaštita
mjesta rada.
U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.
Članak 15.
Iznimno od članka 14. stavka 1. ove odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacija i
uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz dojavu u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac.
Pravna osoba koja održava nerazvrstane ceste u slučaju iz stavka 1. ovoga članka poduzet će sve potrebne
radnje od osiguranja odvijanja prometa do sanacije javnoprometne površine.

Članak 16.
Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste
vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog
vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, privremeno će se zabraniti sav promet
nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.
Članak 17.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanja nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom
u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture,
postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi
(trokut preglednosti)
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture,
naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovoga članka ne ukloni raslinje, naprave i
ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret vlasnika, odnosno
korisnika ili posjednika zemljišta.
-

Članak 18.
Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:
privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Petlovac,
izvoditi bilo kakove radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste,
bez suglasnosti Upravnog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petlovac,
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uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine – osim oborinskih voda koje
se mogu dovoditi u cestovni jarak,
- vući po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,
- izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
- nanositi na cestu blato,
- dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
- okretati traktore s plugovima i drugim poljoprivrednim oruđima na cesti,
- paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj
blizini,
- neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
- graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
- izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti
sigurnost prometa,
- parkirati vozilo izvan za to određenih površina,
- svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste.
Ako netko radnjom zabranjenom u stavku 1. ovog članka učini bilo kakovu štetu na nerazvrstanoj cesti
dužan je istu sanirati o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti, komunalni redar utvrditi će rješenjem rokove i
način sanacije.
Ukoliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz stavka 2. sanaciju nerazvrstane ceste izvršiti će se po
drugom izvršitelju, a na teret počinitelja štete.
Počinitelj štete dužan je podmiriti troškove sanacije nerazvrstane ceste iz stavka 2. i 3. u roku 15 dana od
dana ispostave računa.
-

Članak 19.
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su čistiti i održavati
odvodne jarke i pješačke staze pokraj zemljišta, te prilaze s nerazvrstanih cesta na to zemljište.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se:
- održavanje u ispravnom i protočnom stanju,
- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i drugih sastojaka koji onemogućuju normalno otjecanje vode),
- košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
- čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza,
- izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza min. profila Ø 40 cm,
- odvoz mulja, otpadaka i trave na za to određena mjesta.
Članak 20.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su također:
- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste,
- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost,
prozračivanje i sušenje ceste,
- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine uz nerazvrstane ceste.

Članak 21.
Ako vlasnici odnosno korisnici ne postupe sukladno članku 19. i 20. ove Odluke, komunalni redar će narediti
rješenjem izvršenje ove obveze, a ako ne postupe po rješenju isto će biti izvršeno na trošak vlasnika odnosno
korisnika zemljišta.
Članak 22.
Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim, odnosno
katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.
Nerazvrstanim cestama koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o
prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj
uporabi.
Prijedlog za ukidanje svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi općinski
načelnik.
O prijedlogu odlučuje mjesno nadležni općinski sud.
Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite
nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja
cestama kao javnim dobrom.
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Članak 23.
Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi se u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Evidencija se vodi na osnovi odredaba propisa o javnim cestama.
V. NADZOR

Članak 24.
Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke provode ovlašteni službenik Jedinstvenog upravnog odjela komunalni redar, u okviru svog djelokruga.

Članak 25.
Komunalni redar je ovlašten i dužan narediti:
- uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena
sigurnost prometa ili stabilnost ceste;
- uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost ili vijek trajanja
objekta;
- privremenu obustavu radova što se izvode suprotno odredbama ove odluke, suprotno uvjetima iz
suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti, te suprotno tehničkim propisima, standardima i normativima s
područja cestovne infrastrukture;
- privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne može odvijati promet za koji je
namijenjena;
- uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji sprječavaju odvijanje prometa po nerazvrstanoj cesti;
- vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje;
- prestanak i uklanjanje drugoga ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.

Članak 26.
Pravne osobe i građani, poslovi kojih su podvrgnuti nadzoru ovlaštenog službenika Jedinstvenog upravnog
odjela dužni su, na njegov zahtjev i u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za
obavljanje nadzora.
Članak 27.
Pravne i fizičke osobe dužne su ovlaštenom službeniku omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati
osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.
Članak 28.
Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život
i zdravlje ljudi ili imovine.
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.
Novčanom kaznom (globom), u iznosu od 1.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- ne održava priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu (članak 12. stavak 1. Odluke);
- obavlja bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti (članak 14. stavak 1. Odluke);
- ne postupi u skladu sa člankom 17. Odluke;
- se ne pridržava bilo koje zabrane iz članka 18. Odluke;
- postupa protivno članku 19. stavku 1. Odluke;
- postupa protivno članku 20. Odluke.
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka.
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 30.
Za prekršaje iz članka 29. stavka 1. ove odluke prekršitelju se može naplatiti globa u iznosu od 100,00 kuna,
na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
Članak 31.
Postupak po članku 29. i 30. ove Odluke pokreće i provodi komunalni redar.
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
“Sastavni dio ove Odluke je popis postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Petlovac”

Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-6
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

TOČKA 165. Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 i
38/09) i članka 26. Statuta Općine Petlovac ("Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj: 14/09),Općinsko vijeće Općine
Petlovac na svojoj 22. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011.g. donijelo je

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac

Plan).

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac (u daljnjem tekstu:

Izrada ovog Plana temelji se na odredbama članaka 78. - 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
("Narodne novine", br. 76/07i 38/09).
Članka 2.
Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana je Općina Petlovac.
-

Članak 3.
Razlog za izradu Izmjena i dopuna Plana je
usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09),
usklađenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije koje su stupile na snagu
29. 06. 2010.
usklađenje plana s novim propisima iz domene zaštite okoliša i zaštite prirode,
usklađenje plana s novim propisima iz domene gospodarenja otpadom,
usklađenje plana s novim propisima iz domene zaštite i spašavanja,
usklađenje plana s potrebama i propisima vezano na izgradnju građevina za potrebe obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti (stambeno-gospodarski sklopovi, farme i sl.),
redefiniranje granica građevinskog područja na mjestima gdje za to postoje opravdani razlozi ili interesi
građana,
Članak 4.
Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Općine Petlovac.

Članak 5.
Ocjenjuje se da važećim Planom nije na odgovarajući način osigurano optimalno korištenje postojećih
potencijala prostora, te ga je potrebno revidirati.

Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana su osiguranje uvjeta za kvalitetniji prostorni
i gospodarski razvoj područja Općine Petlovac.

Članak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana nositelj izrade osim važećeg Plana, koristiti će se postojeća
geodetska podloga, Hrvatska osnovna karta (HOK), već korišteni za izradu osnovnog Plana.
Po potrebi će se pribaviti nove katastarske podloge u digitalnom zapisu od Državne geodetske uprave.
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Članak 8.
U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana zahtijevati će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi
propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba:
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Osijek, Kapucinska 40/1,
- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, Osijek,
Europske avenije 11,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Osijek,
Kuhačeva 27
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000
Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno zemljište, Ulica
grada Vukovara 78,10000 Zagreb,
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarstvo, Ulica grada
Vukovara 78,10000 Zagreb,
- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama,
Babonićeva121, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava šumarstva, Ulica grada
Vukovara 269, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Inspekcija zaštite od požara,
eksploziva i vatrogastva, Osijek, Prolaz kod Snježne Gospe 2, 31000 Osijek,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor za granicu, Osijek, Trg
Lavoslava Ružičke 1, 31000 Osijek,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek,
- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i
razvoj, Vončina 3, 10000 Zagreb,
- Županijske ceste, Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Vijenac I. Meštrovića 14e, 31000 Osijek,
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava Osijek, Splavarska 2a,
31000 Osijek,
- Baranjski vodovod d.o.o.,Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir,
- Hrvatske šume p.o. Zagreb, Podružnica Osijek, Julija Benešića 1, 31000 Osijek,
- Hep distribucija,d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Beli Manastir, Kralj zvonimira 69, 31300 Beli
Manastir
- Vodoopskrba d.o.o. Darda, Sv. I. Krstitelja 101, 31326 Darda
- Hep-plin d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek
- Hep prijenos d.o.o. Prijenosno područje Osijek, Odjel za vođenje, Šetalište kardinala F. Šepera 1a,
31000 Osijek
- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb,
- Hrvatski telekom d.d., T-com, Sektor za regionalnu mrežu/regija 4-Istok, Kardinala Stepinca 8b, 31000
Osijek,
- OT-Optima telekom d.o.o., Regija istok, Lorenza Jagera 2, 31000 Osijek,
- T-mobile Hrvatska d.o.o., Sektor za planiranje i izgradnju radijskih pristupnih mreže, Ulica grada
Vukovara 23/4, 10000 Zagreb,
Vipnet d.o.o., Odjel izgradnje, Ulica Hrvatske Republike 43, 31000 Osijek,
- Tele 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

-

Članak 9.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:
dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) – u
roku 30 dana,
izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopune plana za potrebe prethodne rasprave - 15 dana po isteku roka za
dostavu zahtjeva,
izrada Prijedloga Izmjene i dopune plana za potrebe javne rasprave - 20 dana od prihvaćanja izvješća o
prethodnoj raspravi,
javni uvid trajat će 15 dana,
izrada izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i
primjedbi
izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopune Plana – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o
javnoj raspravi
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dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima – u roku od 30 dana
izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – u roku od 15 dana po isteku roka za dobivanje
mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima
suglasnost Župana na Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana – u roku od 30 dana
donošenje Izmjena i dopuna Plana na predstavničkom tijelu 30 dana.

Članak 10.
Tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana nema zabrane izdavanja akata kojim se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje.
Članak 11.
Financiranje izrade plana osigurati će se iz Proračuna Općine Petlovac.

Članak 12.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su
navedeni u članku 8. ove Odluke.
Uz dostavu Odluke upućuje se i poziv za dostavom Zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Plana.
Rok dostave određen je člankom 9. ove Odluke.
Ukoliko tijelo i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se
da ih nemaju.
U tom će se slučaju u izradi Izmjena i dopuna plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana
određuju važeći propisi i dokumenti.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Upravi za inspekcijske poslove – Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska Ulica 25, 10000 Zagreb.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-7
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

TOČKA 166. Na temelju članka 20. st. 1. i st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” br. 28/10), i članka 25. i 26. alineja 3. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik Općine Petlovac”
broj 14/09) Općinsko vijeće Općine Petlovac, na svojoj 22. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011.g. jednoglasno je
donijelo

ODLUKU

o ne prihvaćanju Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u JUO Općine Petlovac od strane predlagatelja Općinskog načelnika

I.
Ne prihvaća se Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO
Općine Petlovac od strane predlagatelja Općinskog načelnika.

Obrazloženje

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Petlovac i
Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Petlovac, od strane
predlagatelja općinskog načelnika, nije u skladu s člankom 20. st. 1. i st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10).
Sukladno članku 10. st. 1 i st. 2., članka 20. st. 1., te članka 9. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10), Općinsko vijeće i općinski načelnik, na 17. sjednici Općinskog
vijeća, održane 24. rujna 2010.g., nisu se uspjeli usaglasiti u svezi prijedloga općinskog načelnika o osnovici i o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Petlovac, te se u tom slučaju, primjenjuje
članak 20. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
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Dana 29. rujna 2010.g., općinski načelnik donosi Odluku o osnovici i koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika JUO Općine Petlovac (objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petlovac” broj 3/10), što
je sukladno članku 20. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Temeljem uvida u Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine, utvrđeno je, da je isti, od strane općinskog
načelnika donijet 28. siječnja 2011.g., i objavljen u „Službenom glasniku Općine Petlovac” broj 8/2010., dakle, nije
donijet u zakonskom roku, sukladno članku 32. st. 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 32. st. 1. u navedenoj Uredbi glasi: „Pravilnici o unutarnjem redu usklađeni s odredbama ove
Uredbe bit će doneseni u roku 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe“, što znači, da je ista Uredba stupila na
snagu 24. lipnja 2010.g., pa prema tome, općinski načelnik je trebao Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine
Petlovac, donijeti najkasnije do 24. rujna 2010.g.
II.
Sukladno navedenom Obrazloženju u Odluci, Općinsko vijeće Općine Petlovac t r a ž i od Ureda državne
uprave Osječko-baranjske županije i Ministarstva uprave Obvezujuće mišljenje glede Pravilnika o unutarnjem redu
JUO Općine Petlovac (“Službeni glasnik Općine Petlovac” broj 8/10) donesen od strane općinskog načelnika, kao i o
pravovaljanosti Prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Petlovac,
i o Prijedlogu Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Petlovac.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Petlovac”.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-8
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

TOČKA 167. Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), a sukladno članku 10. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“ 14/09) Općinsko vijeće Općine Petlovac, na 22. sjednici održanoj 19. svibnja 2011.
godine,. donijelo je

ODLUKU

o sklapanju Povelje o suradnji Općine Petlovac
(Hrvatska) i Samouprave Beremend (Mađarska)

Članak 1.
Općinsko vijeće utvrđuje da je između Općine Petlovac i Samouprave Beremend započeta intenzivna
suradnja, posebno na području kulture, zaštite okoliša i turizma.
Općinsko vijeće daje suglasnost da se između Općine Petlovac (Hrvatska) i Samouprave Beremend
(Mađarska) sklopi Povelja o suradnji.
Članak 2.
Povelja o suradnji između Općine Petlovac (Hrvatska) i Samouprave Beremend (Mađarska), na hrvatskom i
mađarskom jeziku, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Petlovac da potpiše Povelju o suradnji.

Članak. 4
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-9
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.
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TOČKA 168. Na temelju članka 11. stavka 4. i 5. Zakona o otpadu ( „Narodne novine“ br. 178/04, 153/05, 111/06,
110/07, 60/08 i 87/09) i članka 26 Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09),
Općinsko vijeće Općine Petlovac na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 19. svibnja 2011.g. donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
I.
U s v a j a se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petlovac za 2010. godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
II.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petlovac za 2010.g. objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-10
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petlovac za 2010. godinu
1. U V O D
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Petlovac prihvaćen je 04. ožujka 2008 godine, a u skladu je s Planom
gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije i Zakonom o otpadu.
Plan je prihvatilo Općinsko Vijeće, a sukladno istom i članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
otpadu, jednom godišnje, Načelnik je u obvezi podnijeti Općinskom Vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o
provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

2. OBVEZE IZ POSTOJEĆE I NOVE ZAKONSKE REGULATIVE
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o otpadu država je
odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, županije i Grad Zagreb odgovorni su za
gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za
gospodarenje komunalnim otpadom.
Troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju se prema kriteriju količine i svojstva otpada, uz primjenu
načela „onečiščivač plaća“.
Troškovi gospodarenja otpadom moraju obuhvatiti:
1. troškove odvojenog skupljanja otpada,
2. troškove prijevoza otpada,
3. troškove drugih mjera gospodarenja otpadom koje nisu pokrivene prihodom ostvarenim prometom
otpada,
4. procijenjene troškove uklanjanja otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš i
5. troškove oporabe i/ili zbrinjavanja otpada koji obuhvaćaju troškove projektiranja i gradnje građevina za
oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, troškove rada građevina za oporabu i/ili zbrinjavanja otpada, njihova naknadnog
održavanja i gradnje nove građevine koja će se koristiti nakon prestanka rada postojeće.
Stupanjem na snagu Strategije i Plana gospodarenja otpadom RH te posebnih pravilnika o postupanju s
određenim grupama otpada, od posebne je važnosti za Hrvatsku, jer se njima pokreću promjene koje će, postupno
rješavati postojeće probleme, unapređivati sustav i usmjeravati RH prema održivom gospodarenju otpadom.
Plan gospodarenja otpadom sadrži:
- mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
- mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
- popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
- redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
- izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.
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3. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
3.1. Obuhvaćenost stanovništva organiziranjem skupljanjem i odvozom otpada
Sva naselja Općine Petlovac uključena su u sustav organiziranog prikupljanja i uklanjanja komunalnog otpada koji se
odvozi na odlagalište u Beli Manastir.
Komunalni otpad se odlaže u kante i vreće te vozilima tvrtke „Baranjska čistoća“ d.o.o., odvoze izvan područja
Općine.
Skupljanje i odvoz vrši se redovito, jednom tjedno. Dva puta godišnje, tvrtka „Baranjska čistoća“ d.o.o., organizira
odvoz glomaznog otpada u svim naseljima sa područja Općine Petlovac.
Općina Petlovac. Kontinuirano, pored nadležnog inspekcijskog nadzora, vrši i sama nadzor nad obavljanjem poslova
vezanih uz skupljanje, odvoženje i zbrinjavanje otpada.
3.2. Mjere odvojenog skupljanja otpada komunalnog otpada
U Općini Petlovac, niti u njezinom širem okruženju, ne postoje građevine za skladištenje i recikliranje korisnog
otpada ili građevine za termičku obradu nekorisnog otpada.
Postojeće lokacije odlagališta krupnog otpada su neadekvatne i treba ih sanirati i zatvoriti uz prethodno
razvrstavanje na komunalni, građevinski i glomazni otpad.
Općina Petlovac je je u 2010. godini, uz suradnju i sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost u iznosu od 70 % troškova radova, provela postupak sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada na
području Općine Petlovac.
3.3. Mjere za upravljanje i nadzor rada odlagališta komunalnog otpada
Na području Općine Petlovac nema odlagališta za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog otpada. Odlagalište
koje se koristi za zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog na području Općine Petlovac, nalazi se na području
Grada Belog Manastira.
Navedenim odlagalištem upravlja tvrtka „Baranjska čistoća“ d.o.o. iz Belog Manastira.
Općina Petlovac je suosnivač tvrtke „Baranjska čistoća“ d.o.o. Beli Manastir, zajedno sa još sedam općina i gradom
Belim Manastirom.
Zemljište na kojem se nalazi odlagalište u vlasništvu je greda Belog Manastira. Otpad se na toj lokaciji razgrće, nabija
i pokriva. Odlagalište je u cijelosti ograđeno, te postoji i čuvarska služba.
Deratizacija i dezinsekcija se provode četiri puta godišnje. Monitoring zraka, vode i buke se ne provodi.
3.4. Količine skupljenog i odloženog otpada
Količina skupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada u svim naseljima Općine Petlovac u 2010. godini
iznosi 337,72 tona.
3.5. Tijek sanacije odlagališta i smetlišta, i utrošena financijska sredstva u 2010. godini
- Otkrivanje najugroženijih dijelova okoliša, radi određivanja prioriteta sanacije,
- Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje neraspadljivog ili teško raspadljivog kućnog otpada,
- Sakupljanje i privremeno odlaganje metalnog glomaznog otpada,
- Prežanje i odvoz na preradu glomaznog otpada,
- Strojno planiranje navezenog građevinskog otpada ili njegovo odvoženje za nasipni materijal,
- Stalni monitoring nad saniranim divljim odlagalištima (radi mogućeg ponovnog odlaganja),
- Postavljanje upozorenja zabrane bacanja i odlaganja otpada na dijelovima prirodnog okoliša koji su
osobito izloženi onečišćenju
3.6. Utrošena financijska sredstva za gospodarenje otpadom
Utrošena financijska sredstva za sanaciju divljih odlagališta komunalnog otpada, na području Općine
Petlovac, u 2010. godini iznose 209.253,75 kuna, a u Proračunu Općine Petlovac za 2011. godinu planirana
sredstva za sanaciju divljih odlagališta komunalnog otpada iznose 25.000,00 kuna.
4. ZAKLJUČAK

Općina Petlovac ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom za područje
Općine. Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskim sredstvima.
Potrebno je još intenzivnije raditi na edukaciji i pravnih i fizičkih osoba, kako bi se do kraja proveo program
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.
Potrebno je stvarati prostorne mogućnosti za uspostavu eko otoka u svim većim središtima JLS, kako bi se smanjila
količina otpada namijenjena konačnom zbrinjavanju na odlagalištu otpada.
NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.prom.v.r.

31. svibanj 2011.g.

“Službeni glasnik Općine Petlovac”

Broj 9/11 – str.289

TOČKA 169. Na temelju članka 71. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 63. st. 1. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac“ broj 14/09), Općinsko vijeće Općine Petlovac na svojoj 22. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011.g..,
donijelo je

ODLUKU

o kontroli sveukupnog materijalnog i financijskog poslovanja
Općine Petlovac za razdoblje od 01. siječanj do 31. prosinac 2010.godine
Članak 1.
N a l a ž e se Odboru za Proračun, financije i unutarnju kontrolu Općine Petlovac, da obavi kontrolu
sveukupnog materijalnog i financijskog poslovanje Općine Petlovac za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinca
2010.godine
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 021-05/11-01/22
URBROJ: 2100/07-01-11-9
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
PREDSJEDNIK
Drago Mavrin,v.r.

B) AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

TOČKA 170. Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09),
Općinski Načelnik dana 01. travnja 2011.g. donosi slijedeću

ODLUKU

o sufinanciranju troškova odvoza kućnog otpada za osobe slabijeg imovnog stanja
sa područja Općine Petlovac
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se podmirenje troškova odvoza kućnog otpada za osobe slabijeg imovnog stanja
sa područja Općine Petlovac koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u
mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Članak 2.
Uvjete iz članka 1. ove Odluke ispunjavaju, te ostvaruju pravo na podmirenje troškova odvoza kućnog
otpada, slijedeće osobe:
1.
2.

ŠTROK ROK, Rade Končara 3, iz Petlovca
PAVLOVIĆ MARGITA, Daljok 41, iz Baranjskog Petrovog Sela

Članak 3.
Troškovi odvoza kućnog otpada podmiruju se za razdoblje travanj – prosinac 2011. godine u iznosu od
44,00 kn mjesečno.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Petlovac“

KLASA: 022-05/11-01/12
URBROJ: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 01. travnja 2011.g.

NAČELNIK
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.
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TOČKA 171. Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09),
Općinski načelnik dana 01. travnja 2011.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o sufinanciranju troškova električne energije za osobe slabijeg imovnog stanja
sa područja Općine Petlovac

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje troškova električne energije za osobe slabijeg imovnog stanja sa
područja Općine Petlovac koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u
mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Članak 2.
Uvjete iz članka 1. ove Odluke ispunjavaju, te ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova električne
energije, slijedeće osobe:

1. KOSTOLANOVIĆ VINKO, Glavna 18 , Baranjskog Petrovog Sela
2. LAUŠ MIHALJ, M. Gupca 51, iz Luča

Članak 3.
Sufinanciranje troškova električne energije podmiruje se za razdoblje siječanj – prosinac 2011.godine u
iznosu do 50% mjesečnog troška el. energije.
Korisnik je dužan donositi uplatnice za električnu energiju u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac
kako bi se mogao isplatiti odobreni iznos.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Petlovac“

KLASA: 022-05/11-01/13
URBROJ: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 01. travnja 2011.g.

NAČELNIK
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

TOČKA 172. Temeljem 36. Statuta Općine Petlovac ("Službeni glasnik Općine Petlovac", broj: 14/09), Načelnik
Općine Petlovac, 08. travnja 2011.g. donosi

ODLUKU

o sufinanciranju ljetovanja djece s područja
Općine Petlovac u odmaralištu Vila "Baranja" u Dramlju
Članak 1.
Općina Petlovac sufinancirati će ljetovanje djece s područja Općine Petlovac u odmaralištu Vila "Baranja" u
Dramlju u ljetnoj sezoni 2011. godine.

Članak 2.
Općina Petlovac snosit će troškove ljetovanja djece s područja Općine Petlovac u iznosu od 250,00 kuna
koji će uplatiti za svako dijete.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

Klasa: 022-05/11-01/11
Urbroj: 2100/07-11-01-1
Petlovac, 08. travnja 2011.g.

NAČELNIK
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.
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TOČKA 173. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac («Službeni glasnik Općine Petlovac» broj 14/09)
Općinski načelnik dana 18. travnja 2011. godine, donosi
ODLUKU
o kupnji paketa u naravi povodom uskršnjih blagdana

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se kupnja potrebnih namirnica za pakete u naravi, predujmom, temeljem
narudžbe, povodom uskršnjih blagdana za potrebe osoba slabijeg imovnog stanja na području Općine.
Članak 2.
Vrijednost paketa iz članka 1. ove Odluke se utvrđuje u ukupnom iznosu od 15.128,49 kuna, a dodijelit će
se ukupno 205 paketa.

Članak 3.
Odobrena sredstva isplatit će se na način da se iznos od 14.708,08 kuna, za 200 paketa, isplati tvrtki
METRO Cash & Carry d.o.o. iz Osijeka, Kneza Trpimira 28, a preostali iznos od 420,41 kuna, za dodatnih 5 paketa,
isplati tvrtki BILLA d.o.o. Filijala Beli Manastir, Petra Preradovica bb.
Navedena sredstva su predviđena Proračunom za 2011.g., u Glavi 01.08. – Socijalna skrb, zdravstvo i
religija, iz Programa – Socijalna pomoć obiteljima i kućanstvima, koji se provodi kroz Aktivnost – Pomoć obiteljima u
naravi, na stavci rashoda 37229 – Ostale naknade iz proračuna u naravi.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

Klasa: 022-05/11-01/14
Urbroj: 2100/07-11-01-1
Petlovac, 18. travnja 2011.g.

NAČELNIK:
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

TOČKA 174. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac («Službeni glasnik Općine Petlovac» broj 14/09)
Općinski načelnik dana 19. travnja 2011. godine, donosi
ODLUKU
o kupnji motorne kosilice SMB4

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se kupnja GGP motorne kosilice SMB4 temeljem narudžbe, za potrebe rada
komunalnih djelatnika Općine Petlovac, u svrhu kvalitetnijeg održavanja javnih površina na području Općine.
Članak 2.
Cijena motorne kosilice iz članka 1. ove Odluke se utvrđuje u iznosu od 1.193,09 kuna.

Članak 3.
Odobrena sredstva isplatit će se tvrtki METRO Cash & Carry d.o.o. iz Osijeka, Kneza Trpimira 28, na broj žiro
računa: 2360000-1500106606, predviđena Proračunom za 2011.g., u Glavi 01.05. – Komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštita okoliša, iz Programa – Održavanje komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz Aktivnost –
Održavanje zelenih površina, na stavci rashoda 42273 – oprema.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

Klasa: 022-05/11-01/15
Urbroj: 2100/07-11-01-1
Petlovac, 19. travnja 2011.g.

NAČELNIK:
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.
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TOČKA 175. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac («Službeni glasnik Općine Petlovac» broj 14/09)
Općinski načelnik dana 26. travnja 2011. g. donosi
ODLUKU
o sufinanciranju organizacije malonogometnog turnira
u Romskom naselju u Torjancima

Članak 1.
Ovom Odlukom, Romskoj zajednici u Torjancima, dodijelit će se financijska pomoć u iznosu od, 1.000,00
(tisuću) kuna, u svrhu organizacije malonogometnog turnira u Romskom naselju u Torjancima povodom proslave
dana 01. svibnja – „Međunarodnog praznika rada“.

Članak 2.
Odobrena sredstva isplatit će se Romskoj zajednici u Torjancima na broj žiro računa: 25000091102159116, predviđena Proračunom za 2011.g., u Glavi 01.04. – Nacionalne manjine, iz Programa –
Funkcioniranje nacionalnih manjina, koji se provodi kroz Aktivnost – Raskodi za romsku zajednicu u Torjancima, na
stavci rashoda 32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 022-05/11-01/16
URBROJ: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 26. travnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

TOČKA 176. Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09),
Općinski načelnik Općine Petlovac, 06. svibnja 2011.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o otpisu zakonski zastarjelih potraživanja
s osnova dugovanja komunalne naknade zaključno sa 31. 12. 2006.godine

Članak 1.
Stavlja se izvan snage Odluka o otpisu zakonski zastarjelih potraživanja s osnova dugovanja komunalne
naknade zaključno sa 31. prosincem 2006. godine, Klasa: 022-05/10-01/068, Urbroj: 2100/07-01-10-1, od 31.
prosinca 2010. godine („Službeni glasnik Općine Petlovac broj 7/10).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 022-05/11-01/17
URBROJ: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 06. svibnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.prom.v.r.

TOČKA 177. Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09),
općinski načelnik Općine Petlovac, 10. svibnja 2011.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude za pripremu projekta za mjeru 301 IPARD - „Programa
za nerazvrstane ceste“- izgradnja poljskog puta “Širine – B. P. Selo”
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Članak 1.
Temeljem Poziva za dostavu Ponude za izradu projektne dokumentacije (klasa: 363-05/11-01/01, urbroj:
2100/07-01-11-1), p r i h v a ć a se Ponuda br. 47/2011 za izradu projektne dokumentacije za izgradnju poljskog
puta „Širine – B. P. Selo“ od 20. travnja 2011.g., od tvrtke „RENCON“ d.o.o. iz Osijeka, Vijenac I. Mažuranića 8 u
iznosu od 61.500,00 kn za pripremu projekta za Mjeru 301 IPARD - „Programa za nerazvrstane ceste“.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 022-05/11-01/27
URBROJ: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 10. svibnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

TOČKA 178. Na temelju članka 12. Zakona o političkim strankama („Narodne novine“, br. 1/07) i članka 10. Odluke
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista u Općinskom vijeću Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“, br. 5/07 i 8/11), Načelnik Općine Petlovac dana 12. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Petlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom vrši se raspored sredstava osiguranih u Proračunu za 2011. godinu, političkim strankama
koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Petlovac.

Članak 2.
U Proračunu Općine Petlovac za 2011. godinu osigurano je 5.500,00 kn koje se, razmjerno broju članova,
raspoređuje političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću, kako slijedi:
Red
br.

NAZIV POLITIČKE STRANKE

BROJ
VIJEĆNIČKIH
MJESTA

NAKNADA PO
VIJEĆNIKU (KN)

SVEKUKUPNO
(KN)

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA - HDZ

6

500,00

3.000,00

500,00

1.000,00

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE - SDP

2
1

500,00

500,00

2

500,00

1.000,00

2.
4.

HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB

Članak 3.
Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačit će se na žiro račun ogranaka političkih stranaka s
područja Općine Petlovac.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 022-05/11-01/30
URBROJ: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 12. svibnja 2011.g.

NAČELNIK
Drago Dominić, dipl.ing..v.r.
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TOČKA 179. Na temelju članaka 8. i 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ broj 8/11) i članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj 14/09) Općinski
Načelnik Općine Petlovac, dana 19. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU

o visini novčane naknade za dobitnike javnih priznanja Općine Petlovac u 2011. godini
Članak 1.
Visina novčane naknade za Javno priznanje - nagrada Općine Petlovac za životno djelo u 2011. godini iznosi
2.000,00 kn.
Članak 2.
Visina novčane naknade za Javno priznanje – nagrada Općine Petlovac u 2011. godini iznosi 1.000,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“

Klasa: 022-05/11-01/31
Urbroj: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

NAČELNIK
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

TOČKA 180. Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09),
Općinski načelnik Drago Dominić 19. svibnja 2011.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o podmirenju troškova komunalno-vodne naknade za osobe
slabijeg imovnog stanja s područja Općine Petlovac

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se podmirenje troškova komunalno-vodne naknade za osobe slabijeg imovnog
stanja sa područja Općine Petlovac koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu
u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.
Članak 2.
Popis osoba koje ispunjavaju uvjete iz članka 1. ove Odluke, te ostvaruju pravo na podmirenje troškova
komunalno-vodne naknade, nalazi se u privitku ove Odluke i sastavni je dio Odluke.
Članak 3.
Troškovi komunalno-vodne naknade podmiruju se za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Petlovac“

KLASA: 022-05/11-01/32
URBROJ: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 19. svibanj 2011.g.

NAČELNIK
Drago Dominić,dipl.ing.v.r.

TOČKA 181. Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac ("Službeni glasnik Općine Petlovac" br. 14/09), Općinski
Načelnik Općine Petlovac dana 19. svibnja 2011. god., donio je

RJEŠENJE

o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana Općine Petlovac
I.
Osniva se Odbor za obilježavanje Dana Općine Petlovac.
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II.
Odbor za obilježavanje Dana Općine Petlvoac ima predsjednika i 9 članova.

III.
Za predsjednika i članove Odbora za obilježavanje Dana Općine Petlovac imenuju se:
1. Drago Mavrin iz Petlovca, Z. Brkića 20 - za predsjednika
2. Dalibor Perin iz Luča, V. Nazora 88 – za zamj. predsjednika,
3. Branko Vuk, iz Petlovca, R. Končara 47– za člana
4. Pavlic Ivan iz Petlovca, R. Končara 70 – za člana
5. Palinkaš Kristian, iz N. Bezdana, A. Janoš 12 - za člana
6. Bognar Zdenko iz B. P. Sela, Glavna 43 - za člana
7. Torjanac Marko iz B. P. Sela, Kolodvorska 2 - za člana
8. Bošnjak Zlatko iz Torjanca, Ž. Tomića 23- za člana,
9. Bognar Atilla iz N. Bezdana, Jokai Mora 22 - za člana,
10. Čabrilo Milutin iz N. Nevesinja, Aleksa Šantić 18 – za člana
Općine,

IV.
Odbor za obilježavanje Dana Općine Petlovac:
- razmatra i utvrđuje aktivnosti i manifestacije Općine Petlovac u okviru Programa obilježavanja Dana

- podnosi Općinskom Načelniku Općine Petlovac na razmatranje prijedlog Programa obilježavanja Dana
Općine Petlovac.

V.
Mandat predsjednika i članova Odbora traje do završetka obavljanja svih aktivnosti vezanih za obilježavanje
Dana Općine tekuće godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku Općine Petlovac".

Klasa: 022-05/11-01/33
Urbroj: 2100/07-01-11-1
Petlovac, 19. svibnja 2011.g.

NAČELNIK:
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

TOČKA 182. Temeljem članka 9. stavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i
38/09), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011.
godini („Narodne novine“ broj 03/10) i članka 36. statuta, Načelnik Općine Petlovac, 25. svibnja 2011.g. donosi

PROGRAM AKTIVNOSTI

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za vrijeme žetve na
području Općine Petlovac za 2011. godinu
I.
Osniva se Koordinacijsko tijelo za provođenje protupožarnih mjera u predžetvenom i žetvenom razdoblju.
U koordinacijsko tijelo imenuju se:
• Predstavnici mjesnih odbora, odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD-ova)
• Predstavnik „Belje“ d.d. PJ Poljopriveda Širine
• Načelnik Općine Petlovac
• Komunalni redar Općine Petlovac
II.
Koordinacijsko tijelo utvrdit će potrebu dežurstva za vrijeme žetve po mjestima.

III.
Zadužuju se DVD-ovi i Mjesni odbori da, svaki na svom području, svu vatrogasnu opremu dovedu u stanje
tehničke ispravnosti, a ljudstvo u stanje potrebne pripravnosti.
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IV.
Preporučuje se djelatnicima IV. Policijske postaje iz Belog Manastira da osoblje raspoređeno na području
Općine Petlovac (patrolne službe), bude prisutno s pojačanom pozornošću u neposrednoj blizini žitnih polja.

V.
Traži se od lovačkih i ribolovnih društava na području Općine Petlovac da organiziraju, u suradnji sa
koordinacijskim tijelom i dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Općine Petlovac, čuvarske službe svojih
članova na površinama s kojih se skidaju ljetni usjevi, te u šumama u blizini istih površina.

VI.
Preporučuje se „Belju“ d.d. PJ Poljoprivreda Širine da od početka do završetka žetve osiguraju jedan traktor
s priključnim plugom kao i osobu koja će njime upravljati u slučaju poduzimanja mjera preoravanja žitnog polja.
VII.
Zabranjuje se i kažnjivo je svako spaljivanje smeća, biljnog otpada, slame i strništa za vrijeme žetve.

VIII.
Koordinacijsko tijelo ocijenit će potrebu organiziranja i angažiranja izviđačko preventivne ophodnje radi
pravovremenog izvještavanja i poduzimanja potrebnih mjera protupožarne zaštite.
IX.

-

Kombajni koji sudjeluju u žetvi obvezno moraju imati slijedeću opremu:
Aparat za gašenje požara „S 9kg“, ašov i lopatu, iskrolovku na ispušnoj cijevi, ako je ista okrenuta prema
dolje, karnister s vodom, poklopac na akumulatoru, i prvu pomoć.

X.
Ovaj Program aktivnosti stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“

Klasa: 214-02/11-01/01
Urbroj: 2100/07-01-11-2
Petlovac, 25. svibnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

TOČKA 183. Temeljem članka 9. stavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i
38/09), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011.
godini („Narodne novine“ broj 29/11) i članka 36. Statuta, Načelnik Općine Petlovac, 25. svibnja 2011.g. donosi

PLAN

motrenja, čuvanja i ophodnje u građevinama i na površinama
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za
vrijeme žetve na području Općine Petlovac za 2011. Godinu
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se motrenje, čuvanje i ophodnja u građevinama i na površinama za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za vrijeme žetve, te se ustrojavaju izviđačko – preventivne
ophodnje.
Članak 2.
Odredbe ovog Plana primjenjuju se na području Općine Petlovac, odnosno u naseljima Petlovac, Luč, B.P.
Selo, Novi Bezdan, Torjanci, Novo Nevesinje, te pustare: Sudaraž, Širine i Zeleno Polje.

Članak 3.
Općina Petlovac dijeli se na 4 (četiri) sektora u kojima će se obavljati motrenje, čuvanje i ophodnja u
građevinama i na površinama za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za vrijeme žetve.
Prvi sektor obuhvaća naselja Petlovac i pustare: Sudaraž, Širine i Zeleno Polje, odnosno katastarsku općina
Petlovac i dio katastarske općine Šumarina u kojima će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati Dobrovoljno
vatrogasno društvo Petlovac, uz pomoć tvrtke „Belje“ d.d. Poljoprivreda Širine.
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Drugi sektor obuhvaća naselje i katastarsku općinu Luč u kojem će poslove iz stavka 1. ovoga članka
obavljati Dobrovoljno vatrogasno društvo Luč.
Treći sektor obuhvaća naselja Baranjsko Petrovo Selo i Novi Bezdan, odnosno katastarsku općina Baranjsko
Petrovo Selo u kojima će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati Dobrovoljna vatrogasna društva Baranjsko
Petrovo Selo i Novi Bezdan.
Četvrti sektor obuhvaća naselja Torjanci i Novo Nevesinje, odnosno katastarsku općinu Torjanci, u kojima
će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati predstavnici mjesnih odbora Torjanci i Novo nevesinje uz pomoć
Dobrovoljnih vatrogasnih društava Baranjsko Petrovo Selo i Novi Bezdan.
Nositelj aktivnosti je Vatrogasna zajednica Baranja, Beli Manastir, a naročito u slučajevima ukoliko se ukaže
potreba za većim intervencijama, nakon dojava na broj 112 ili 93.
Članak 4.
Dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 3. ovog Plana, ustrojit će za vrijeme žetvene sezone izviđačko –
preventivne ophodnje i to u razdoblju od 21. lipnja 2011. do kraja žetvenog razdoblja.
U razdoblju navedenom u stavku 1. ovog članka, izviđačko – preventivne ophodnje dežuraju od 00:00 do
24:00 sata.
Članak 5.
Dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 3. ovog Plana, izradit će Plan rada izviđačko - preventivnih
ophodnji koji sadrži podatke o:
- Sastavu izviđačko – preventivnih ophodnji sa imenima i prezimenima osoba uključenih u ophodnje,
- Raspored dežurstava izviđačko – preventivnih ophodnji,
- Način ophodnje, te sustav dojavljivanja i uzbunjivanja u slučaju požara.
Članak 6.
Planovi iz članka 5. ovog Plana, moraju se donijeti najkasnije do 17. lipnja 2011. godine.

Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

Klasa: 214-02/11-01/01
Urbroj: 2100/07-01-11-3
Petlovac, 25. svibnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl. ing.v.r.

TOČKA 184. Temeljem članka 9. stavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07,
38/09), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011.
godini („Narodne novine“ broj 29/11) i članka 36. Statuta, Načelnik Općine Petlovac, 25. svibnja 2011.g., donosi
RJEŠENJE
o imenovanju koordinacijskog tijela za provođenje protupožarne zaštite
na području Općine Petlovac

Članak 1.
U Koordinacijsko tijelo za provođenje protupožarne zaštite na području Općine Petlovac imenuju se:
1. Drago Dominić, za predsjednika koordinacijskog tijela,
2. Zvonko Rusić, za zamjenika predsjednika,
3. Franjo Bartolić, VZ Baranja, za člana,
4. Ivan Martinić, „Belje“ „ PJ Poljoprivreda Širine“ za člana,
5. Goran Bartolić, DVD Petlovac, za člana,
6. Mario Balent, DVD Luč, za člana,
7. Marko Torjanac, DVD Baranjsko Petrovo Selo, za člana,
8. Šandor Elter, DVD Novi Bezdan, za člana,
9. Marko Šarac, Torjanci, za člana
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Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

Klasa: 214-02/11-01/01
Urbroj: 2100/07-01-11-4
Petlovac, 25. svibnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl. ing.v.r.

TOČKA 185. Temeljem članka 2. točka 6. Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ br.19/09) i članka 36. Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ br.14/09), općinski načelnik,
25. svibnja 2011.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog otpada
i ostataka biljaka nakon žetve na području Općine Petlovac

Članak 1.
Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog otpada i ostataka biljaka
nakon žetve na području Općine Petlovac u razdoblju od 21. lipnja do 31. srpnja 2011. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

Klasa: 214-02/11-01/01
Urbroj: 2100/07-01-11-5
Petlovac, 25. svibnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl. ing.v.r.

TOČKA 186. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac («Službeni glasnik Općine Petlovac» broj 14/09)
Općinski načelnik dana 31. svibnja 2011. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju tiskanja školskog lista „Sunčev osmijeh“

Članak 1.
Ovom Odlukom, Osnovnoj školi „Šećerana“ iz Šećerane, dodijelit će se financijska pomoć u iznosu od,
5.000,00 (pet tisuća) kuna, u svrhu sufinanciranja tiskanja školskog lista „Sunčev osmijeh“.

Članak 2.
Odobrena sredstva isplatit će se Osnovnoj školi „Šećerana“ na broj žiro računa: 2500009-1102044085,
predviđena u Glavi 01.07. – Obrazovanje, kultura i šport, iz Programa – Osnovno školsko obrazovanje, koji se
provodi kroz Aktivnost – Rashodi funkcioniranja osnovno školskog obrazovanja, na stavci rashoda 38119 – ostale
tekuće donacije
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.

Klasa: 022-05/11-01/35
Urbroj: 2100/07-11-01-1
Petlovac, 31. svibnja 2011.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.

31. svibanj 2011.g.

“Službeni glasnik Općine Petlovac”
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Službeni glasnik Općine Petlovac“ je službeno glasilo Općine Petlovac
Izdaje: prema potrebi Općina Petlovac, R. Končara 31, 31321 Petlovac
Za Izdavača: Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Petlovac
Uredila i tiskovno obradila: Slavica Ivković
Telefon: 031/747-070; fax: 031/747-060;
E-mail: opcina@petlovac.hr; www.petlovac.hr

