Službeno glasilo Općine Petlovac
Godina: 2014.

Petlovac,

05. prosinca 2014.g.

Broj: 14/2014.
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A) AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
O D L U K A o odabiru najpovoljnije Ponude za povjeravanje obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u sezoni
2014/2015. na području Općine Petlovac
O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petlovac za razdoblje
siječanj – prosinac 2014. g.
O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji poslovnih zona u naselju
Petlovac i Baranjsko Petrovo Selo

A N A L I Z A stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petlovac u
2014. godini
S M J E R N I C E za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Petlovac za 2015. godinu
B) AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
O D L U K A o dodjeli financijske pomoći Gimnastičkom društvu "Beli Manastir" za
sufinanciranje troškova održavanja Državnog natjecanja
O D L U K A o prihvaćanju Ponude "PLANUM PROJEKT"d.o.o. Beli Manastir, K. Tomislava
51 A za nabavu usluge stručnog nadzora na objektu "Stara škola" u B. P. Selu
O D L U K A o prihvaćanju Ponude " ESTATE" d.o.o. za projektiranje i promet
nekretninama iz Osijeka, Kapucinska 24/III, za nabavu usluge izrade projektne
dokumentacije "UREĐENJE OKOLIŠA JEZERA U PETLOVCU"
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "ZADRAVAEC" d.o.o. iz Branjin Vrha za
nabavu radova na IZRADI PLATOA NA MJESNOM GROBLJU u naselju Torjanci
O D L U K A o sufinanciranju troškova nabavke odjevnih predmeta
za potrebe DVD-u Petlovac
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "DUX SPORT" d.o.o. iz Strmeca Samoborskog
za nabavu strunjača "Tatami Dojo"
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke „INŽENJERSKO PROJEKTNI BIRO“ d.o.o. o
nabavi usluge prikupljanja potrebnih podataka, usklađenje za prostorno-planskom
dokumentacijom i izradu preliminarnog idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda na
području Općine Petlovac
O D L U K A o sufinanciranju troškova užine učenicama Osnovne škole "Šećerana"
MATEI PINTAR i KRISTINI PINTAR iz Luča, V. Nazora 14
O D L U K A o sufinanciranju troškova užine učenici Osnovne škole "Šećerana"
HELENI MEHINOVIĆ iz Petlovca, R. Končara 77
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "GRAVIA" d.o.o. iz Osijeka, za nabavu
naknadnih radova na popravku ceste u Ulici J. Moora u Novom Bezdanu
O D L U K A o dodjeli financijske pomoći „Udruzi umirovljenika Općine Petlovac“
O D L U K A o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola koji pohađaju školu
u Osijeku u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "RASADNIK MILIĆ" Donji Miholjac
za nabavu sadnica pitomog kestena
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "GRAFING OFFSET & DIGITAL PRINT"
za uslugu tiska Likovne monografije
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O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "PLANUM PROJEKT" d.o.o. Beli Manastir
za nabavu usluga stručnog nadzora na popravku nerazvrstane ceste u
Ulici J. Moora u Novom Bezdanu
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "PLANUM PROJEKT" d.o.o. iz Belog
Manastira, za nabavu usluga stručnog nadzora radova na rekonstrukciji nogostupa
na području Općine Petlovac
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "PLANUM PROJEKT" d.o.o. iz Belog
Manastira, za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije u svrhu legalizacije
zgrada na području Općine Petlovac
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "NOBILIS" iz Antunovca za nabavu prometne
signalizacije i natpisa ulica na području Općine Petlovac
O D L U K A o prihvaćanju Ponude Tvrtke "ELKO" iz Branjin Vrha za nabavu dodatnih
radova izvođenja javne rasvjete na Mjesnom groblju Petlovac
AKT POVJERENSTVA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA U SEZONI 2014/2015.G.
Z A K L J U Č A K o prijedlogu odabira Ponude za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u sezoni 2014/2015.
na području Općine Petlovac
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TOČKA 293. Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12) i te članka 22. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine petlovac“, broj 20/12), Općinsko vijeće Općine Petlovac, na 11. sjednici, održanoj 05. prosinca
2014.g. donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije Ponude za povjeravanje obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
u zimskim uvjetima u sezoni 2014/2015. na području Općine Petlovac
1. Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u
sezoni 2014/2015.g. na području Općine Petlovac, u postupku prikupljanja ponuda za
povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima na području Općine Petlovac, odabire se:
Ponuda tvrtke „ZADRAVEC“ d.o.o. iz Branjinog Vrha, S. S. Kranjčevića 2, 31300 Beli
Manastir
2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti određeni u Pozivu za prikupljanje ponuda utvrditi će se
Ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke
Obrazloženje
Općinski načelnik je dana 17. listopada 2014. godine, na web stranici Općine Petlovac, objavio Poziv
za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima na području Općine Petlovac.
Stručno Povjerenstvo u postupku prikupljanja ponuda utvrdilo je slijedeće:
- da je do isteka roka za predaju ponuda, odnosno do 31. listopada 2014.g., zaprimljena jedna ponuda,
i to:
Ponuda tvrtke „ZADRAVEC“ d.o.o. iz Branjinog Vrha, S. S. Kranjčevića 2, 31301 Branjin
Vrh.
Otvaranje ponude, obavljeno je 5. studenog 2014.g. u 12,00 sati , te je konstatirano da je zaprimljena
ponuda kako slijedi:
ponuda tvrtke „ZADRAVEC“ d.o.o. iz Branjinog Vrha sa cijenom ponude (bez troškova PDVa) od 640,00 kuna, odnosno ukupnom cijenom ponude (sa troškovima PDV-a) od 800,00
kuna.
Konstatirano je da zaprimljena ponuda sadrži tražene dokaze o sposobnosti ponuditelja, kao i
potrebne izjave i priloge sukladno Pozivu za prikupljanje ponuda, odnosno da je zaprimljena ponude
kompletna, prihvatljiva i da je u skladu sa svim kriterijima objavljenim u Pozivu za prikupljanje ponuda.
Nadalje, u postupku je utvrđeno da ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje komunalnih poslova na
osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i financijskim pokazateljima poslovanja iste
tvrtke, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim Pozivom za prikupljanje ponuda, pobliže
će se utvrditi Ugovorom povjeravanju komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12).
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od
dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a
može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne pomoći.
Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane Odluke, te primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo.
KLASA: 363-02/14-03/01
URBROJ: 2100/07-01-14-9
Petlovac, 05. prosinca 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
Predsjednik
Drago Mavrin,v.r.
TOČKA 294. Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13), i članka 26. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, br. 14/09, 1/10 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Petlovac na 11. sjednici, održanoj
05. prosinca 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petlovac
za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Petlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine („Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 12/14),
iza članka 1. dodaje se novi članak 2. koji glasi:
„Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada
i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola, odnosno u
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.“
Članak 2.
Dosadašnji članak 2. koji postaje članak 3. , mijenja se i glasi:
„Članak 3.
U Proračunu Općine Petlovac za 2014. godinu osigurano je 5.500,00 kn koje se, razmjerno broju
članova, raspoređuje političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću, kako slijedi:
Za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine:

R.
br.
1.

NAZIV POLITIČKE STRANKE
HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA - HDZ

BROJ
VIJEĆNIČ.
MJESTA

OD TOGA
PODZASTUP.
SPOL

4

NAKNADA PO
VIJEĆNIKU
(KN)

NAKNADA ZA
PODZASTUP.
SPOL (KN)

500,00

SVEKUKUPNO
(KN)
2.000,00

2.

HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

4

3.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS

2

500,00

1.000,00

4.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE - SDP

1

500,00

500,00

5.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB

1

500,00

500,00

2

500,00

550,00

2.100,00
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Članak 3.
Dosadašnji članci 3. i 4. postaju članci 4. i 5.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 006-01/14-01/02
URBROJ: 2100/07-01-14-2
Petlovac, 05. prosinca 2014.g.

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

TOČKA 295. Na temelju članka 26. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, br. 14/09,
1/10 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Petlovac na 11. sjednici, održanoj 05. prosinca 2014. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji poslovnih zona u naselju
Petlovac i Baranjsko Petrovo Selo
Članak 1.
U Odluci o izgradnji poslovnih zona u naselju Petlovac i Baranjsko Petrovo Selo („Službeni glasnik
Općine Petlovac“ broj 2/06), u članku 2. riječi „k.č. broj 27/18 – površine 05,0000 m²“ zamjenjuju se
riječima „k.č. 27/46 – površine 10ha, 29a i 65m²“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 302-01/14-01/01
URBROJ: 2100/07-01-14-1
Petlovac, 05. prosinca 2014.g.

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

TOČKA 296. Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»,
br. 174/04, 79/07, 38/09), Općinsko vijeće Općine Petlovac, je na 11. sjednici održanoj dana 05. prosinca
2014. godine donijel

ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Petlovac u 2014. godini
I/

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za
organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
II/

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Petlovac organizira se sukladno odredbama Zakona o
zaštiti i spašavanju.
Općina Petlovac je donijela i provodi slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:
1. Osnovano je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
2. Osnovan je Stožer zaštite i spašavanja (2013);
3. Plan i procjena zaštite od požara (2010);
4. Osnovana postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Petlovac (2010);
5. Donesen Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Petlovac (2011)
6. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Općine Petlovac
(2012)
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7. Plan zaštite i spašavanja Općine Petlovac (2014)
8. Plan civilne zaštite Općine Petlovac (2014)
9. Za svaku požarnu sezonu – program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za
vrijeme žetve na području Općine Petlovac za odnosnu godinu;
10. Plan gospodarenja otpadom, i dr.
III/STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.
1.1.

CIVILNA ZAŠTITA
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09),
članaka 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Petlovac, na svojoj 3. sjednici, dana 7. listopada 2013.
godine donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Petlovac, te su u Stožer zaštite i
spašavanja imenovani:
Jelena Podnar, Baranjsko Petrovo Selo, Glavna 18, zamjenica načelnika – načelnik Stožera
Svetomir Mihajlović, Beli Manastir, Osječka 89, viši stručni savjetnik zaštite i spašavanja DUZS,
Područni ured Osijek, profesor ONO i DSZ, – član Stožera
Julijana Vurm, Kneževo, Osječka 23, zamjenik ravnatelja CK Beli Manastir – član Stožera
Daniel Časar, Šećerana, Ive Andrića 10, zamjenik zapovjednika JPVP B.Manastir–član Stožera
Darko Brnić – Levada , Darda, Sv. Ivana Krstitelja 115, „Hrvatske vode“ VGO odjel za Dunav i donju
Dravu ispostava za mali sliv „Branja“ – član Stožera
Željko Perger, B.Manastir Trg Slobode 29 B , „Baranjski vodovod“ pomoćnik voditelja za
operativne poslove - član Stožera
Vlado Gregorić, Petlovac Josipa Kraša 6 , „Baranjska čistoča“ vozač – član Stožera
Predrag Prekodravac, Osijek Vranska 18, načelnik PP B. Manstir – član Stožera
Blaženka Blažević , Baranjsko Petrovo Selo Kolodvorska 53, patron. sestra Doma zdravlja B.
Manastir- član Stožera
Ratko Putnik, B.Manastir Pejačevićeva 16, „Baranjska čistoća“ upravni pravnik- član Stožera
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Dana 11. travnja 2014. godine, u prostorijama Doma kulture u Petlovcu, održano je osposobljavanje članova
Stožera zaštite i spašavanja Općina Popovac i Petlovac. Osposobljavanje Stožera proveli su službenici
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek.
Osposobljavanje su prošli predstavnici: Crvenog križa, Hrvatskih voda, DUZS-a, načelnici stožera ZiS Općine
Popovac i Petlovac te načelnik Općine Petlovac Drago Dominić.
Sukladno odredbama članka 10. stavak 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 40/08. i 44/08.), Načelnik Općine je dana 6. prosinca 2011. godine,
donio Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj:
14/11).
Planom se utvrđuje da pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Općine Petlovac nalaže
Općinski načelnik Općine Petlovac.
1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Temeljem članka 29. stavak 1. alineja 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj:
174/04., 79/07. i 38/09.) i članka 3. stavak 1. Alineja 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine” broj: 11/07), Načelnik Općine je dana 25.
listopada 2010. godine, donio Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj: 4/10).
Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Petlovac čini tim civilne zaštite opće namjene od 33
pripadnika.
Postrojba civilne zaštite Općine Petlovac osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i
spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave
zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.
Dana 26. siječnja 2012. godine, u prostorijama Vatrogasnog doma u Petlovcu, s početkom u 16:00 sati
izvršeno je smotriranje i priopćenje RR vojnih obveznika raspoređenih u postrojbu Civilne zaštite opće
namjene Općine Petlovac. Od pozvanih 33 vojnih obveznika, odazvalo se 22 obveznika.
Dana 25. listopada 2014. godine u Bizovcu, na prostoru nekadašnje ciglane, u sklopu provedbe
nacionalnog Programa osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene, u organizaciji Državne
uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), provedeno je osposobljavanje članova civilne zaštite opće namjene
Općine Petlovac. Osposobljavanje je provedeno kroz četiri nastavna sata. Pripadnici su osim teorijskog
upoznavanja sa sustavom civilne zaštite prošli i praktično kroz slijedeće mjere: zaštita od poplava –
izgradnja „zečjeg“ nasipa, mjere spašavanja iz ruševina , evakuacija i zbrinjavanje te podizanje šatorskog
naselja. Ovaj program osposobljavanja prošlo je 18 pripadnika civilne zaštite Općine Petlovac.
Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petlovac, obavlja
Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, u suradnji s područno nadležnom upravom za obranu.
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PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

Općinsko vijeće Općine Petlovac, je na svojoj 29. sjednici, dana 24 svibnja 2012. godine, donijelo
Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine
Petlovac.
Na istoj sjednici, Općinskog vijeća usvojen je i Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Petlovac,
te Plan civilne zaštite za područje Općine Petlovac.
Sukladno Rješenju DUZS-a (KLASA: UP/I-822-02/13-02/12, URBROJ: 543-01-09-01/8-13-01) od 9.
listopada 2013. godine, a radi usklađenja nakon izmjena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 118/12), Općinsko vijeće Općine Petlovac, je na 7.
sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014.g. usvojilo usklađeni Plan zaštite i spašavanja Općine Petlovac i Plan
civilne zaštite Općine Petlovac.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih
nesreća i katastrofa, Načelnik odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristit će teklića iz sastava djelatnog
osoblja Općinske uprave.
Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici
objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti
o novim znakovima za uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno pismeno upozoriti na postojanje
obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Potreba je boljeg i učinkovitijeg upoznavanje građana putem sredstava javnog informiranja, web
stranica Općine Petlovac te kroz rad institucija Općine Petlovac.
Snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Petlovac raspolaže u slučaju pojave ugroženosti i
sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava utvrđen je
Procjenom ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Petlovac.
1.3.

SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću
mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog planiranja,
uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u
svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Petlovac je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih,
kulturnih i drugih dobara, ako ne kroz izgrađena namjenska skloništa barem kroz priručna.
Općina Petlovac nema na svom području uređena, tj. izgrađena skloništa.
2.

VATROGASTVO

Javnih vatrogasnih postrojbi na području Općine Petlovac nema.
Na području Općine Petlovac djeluju 4 Dobrovoljna vatrogasna društva, i to:
DVD Petlovac, središnja postrojba sa zonom odgovornosti područja Općine
DVD Baranjsko Petrovo Selo, sa zonom odgovornosti za naselja B. P. Selo, N. Nevesinje i Torjanci
DVD Luč, sa zonom odgovornosti za naselje Luč
DVD Novi Bezdan, sa zonom odgovornosti za naselje N. Bezdan
Za vatrogasnu zajednicu i dobrovoljna vatrogasna društva osiguravat će se sredstva u Proračunu
Općine Petlovac kao i do sada, te za nedostajuću opremu vatrogasnih društava prema njihovom planu
opremanja.
U 2014. godini potrebno je ustrojiti Dobrovoljno vatrogasno društvo u Torjancima, jer je sukladno
operativnim vremenima JPVP Grada B. Manastira, kao i DVD Petlovac, vidljivo da se ne mogu zadovoljiti
kriteriji od 15 minuta za dolazak na mjesto vatrogasne intervencije u naselju Torjanci.
Od strane JPVP Grada B. Manastira ,pokrenuta je inicijativa za potpisivanje Sporazuma o osnivanju
javne ustanove „Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira“, kojim bi se krug osnivača
postrojbe proširio na cijelu Baranju, čime bi se, između ostalog stekli uvjeti da Općina Petlovac zadovolji
kriterij operativnog vremena za dolazak na mjesto vatrogasne intervencije na svim lokacijama na području
općine.
Pretpostavka je da će, tijekom 2015.g., sporazum potpisati sve jedinice lokalne samouprave sa
područja Baranje, te će se početi primjenjivati od proračunske 2016. godine.
U području rada s članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.
U cilju jačanja spremnosti za djelovanje na području Općine Petlovac i šire, potrebno je nastaviti s
organiziranjem natjecanja i pokaznih vježbi.
Može se istaknuti da su vatrogasna društva efikasno obavila sve zadaće u prethodnoj i tekućoj godini,
što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Petlovac.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni izravni kontakti s udrugama građana od značaja za zaštitu i
spašavanje s područja Općine Petlovac (kao što je ŠRD "SOM" Petlovac, ŠRD "ŠTUKA" B. P. Selo, LD "FAZAN"
B. P. Selo, LD "VIDRA" Luč, ŠRU „GAKOVAC“ Novi Bezdan), u cilju materijalno-tehničkog i kadrovskog jačanja
udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, što bi se u okviru mogućnosti Proračuna Općine
Petlovac financiralo iz Proračuna a prema podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima
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SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, kao što je Dom zdravlja B.
Manastir, , Policijska postaja B. Manastir, Hrvatske Šume, DVD Petlovac, DVD Baranjsko Petrovo Selo, DVD
Luč, DVD Novi Bezdan, Javna vatrogasna postrojba Grada B. Manastira i dr. predstavljaju okosnicu sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Petlovac.
ZAKLJUČAK
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Petlovac u 2015. godini treba
utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.
KLASA: 810-03/14-01/03
URBROJ: 2100/07-01-14-5
Petlovac, 05. prosinca 2014.g.

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

TOČKA 297. Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»,
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i članka 26. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik Općine Petlovac
br. 14/09, 1/10 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Petlovac, je na 11. sjednici održanoj dana 05. prosinca
2014. donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Petlovac za 2015. godinu
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa a s ciljem
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, Stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a
koristeći polazišta i zaključke Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petlovac u 2014.
godini, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petlovac
za 2015. godinu.
Smjernice se odnose na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne
zaštite) Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i
spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim
financijskim sredstvima u Proračunu, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprečavanju i
otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i
spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, Stožer zaštite i spašavanja, iskazuju prioritete
materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje iz »Narodnih novina« broj 111/07), te planira
provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.
Također treba prikazati mogućnosti osiguravanja uvjeta za zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih
dobara, provođenje edukacije, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i
spašavanja.
2. VATROGASTVO
Prijedlogom Proračuna Općine Petlovac za 2015. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih društava
na području Općine u ukupnom iznosu od 124.000,00 kn.
Tijekom 2015. godine, očekuje se osnivanje javne ustanove „Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada
Belog Manastira“, kojim bi se krug osnivača postrojbe proširio na cijelu Baranju, čime bi se, između ostalog
stekli uvjeti da Općina Petlovac zadovolji kriterij operativnog vremena za dolazak na mjesto vatrogasne
intervencije na svim lokacijama na području općine.
3. SKLONIŠTA
Kako na području Općine još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite, nastojati će se
predvidjeti njihovu izgradnju kod izgradnje velikih objekata.
Za javna skloništa u vlasništvu Općine, ne predviđaju se posebne aktivnosti i projekti, osim ako to neke
izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Od udruga, koje su od interesa za zaštitu i spašavanje, na području Općine Petlovac djeluju:
- ŠRD "SOM" Petlovac,
- ŠRD "ŠTUKA" B. P. Selo,
- LD "FAZAN" B. P. Selo,
- LD "VIDRA" Luč
- ŠRU „GAKOVAC“ Novi Bezdan
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Za navedena društva, sukladno podnesenim programima i razvojnim projektima, prihvaćamo i
financiramo, samo ona koja doprinose njihovu materijalno tehničkom opremanju i osposobljavanju, te
usavršavanje kadrova što doprinosi i unapređuje sustav zaštite i spašavanja.
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture - kao sto su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i druga, te pravne osobe koje se
bave građevinskom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).
Od gore navedenih službi i javnih institucija potrebno je u cilju praćenja stanja iz ovog područja po potrebi
tražiti podatke i analizu stanja djelatnosti od značaja za sustav zaštite i spašavanja.
Većina službi i pravnih osoba, čija je redovna djelatnost i područje zaštite i spašavanja, nema sjedišta
u Općini, ali se prati njihova aktivnost, razvoj i projekti, te se zajednički sudjeluje u onima koje su od
obostranog interesa, što će činiti i ubuduće.
U narednom razdoblju potrebno je putem Stožera zaštite i spašavanja izraditi određene analize
stanja spremnosti takvih službi i pravnih osoba za djelovanje u slučaju katastrofa ili većih nesreća, kako bi se
na taj način utvrdili načini dogradnje i jačanja sustava odnosno dijela njihovih sposobnosti koje se utvrde
značajnim za zaštitu i spašavanje.
Navedene službe predstavljaju, pored civilne zaštite i vatrogastva, okosnicu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Petlovac.
IZVOD IZ PRIJEDLOGA PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. GODINI
R.BR.
1.

2.

OPIS POZICIJE
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
VATROGASTVO
Javne vatrogasne postrojbe
Vatrogasne zajednice
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Tradicionalno natjecanje
Ostali rashodi
ukupno
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Financiranje nabavke opreme
Gorska služba spašavanja
ukupno
SVEUKUPNO SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

REALIZIRANO U
2014. GODINI

PLANIRANO ZA
2015. GODINU

35.879,40
2.000,00
136.000,00
10.000,00
34.940.00
218.819.40

44.000,00
0,00
124.000,00
10.000,00
195.000,00
373.000,00

2.974,50
0,00
2.974,50
221.793,90

12.000,00
2.000,00
14.000,00
387.000,00

KLASA: 810-03/14-01/03
URBROJ: 2100/07-01-14-5
Petlovac, 05. prosinca 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETLOVAC
Predsjednik
Drago Mavrin, v.r.
B) AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
TOČKA 298. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj
14/09, 1/10 i 3/13) Općinski načelnik dana 30. listopada 2014.g., donosi:
ODLUKU
o dodjeli financijske pomoći Gimnastičkom društvu "Beli Manastir"
za sufinanciranje troškova održavanja Državnog natjecanja
Članak 1.
Gimnastičkom društvu "BELI MANASTIR" Beli Manastir, Školska 3, dodjeljuje se financijska pomoć u
iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna, u svrhu sufinanciranja troškova održavanja Državnog natjecanja,
koje će se održati u razdoblju od 07. do 09. studenog 2014.g.
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Članak 2.
Navedena sredstva u članku 2. Ove Odluke, doznačit će se Gimnastičarskom društvu "Beli
Manastir" na žiro računa broj: HR1725000091102052935 - OIB 90665504434 - MB 1535927, iz
sredstva predviđena u Proračunu za 2014.g., Razdjelu 01 – "Predstavnička i izvršna tijela i mjesna
samouprava" iz Programa –" Funkcioniranje Općinskog načelnika", koji se provodi kroz Aktivnost – "Sredstva
proračunske pričuve", na stavci Rashoda 38511 – "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve"
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 402-07/14-01/02
URBROJ: 2100/07-01-14-1
Petlovac, 30. listopada 2014.g.

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

TOČKA 299. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka
36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj 14/09, 1/10 i 3/13) Općinski načelnik
dana 31. listopada 2014.g., donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude "PLANUM PROJEKT"d.o.o. Beli Manastir, K. Tomislava 51 A
za nabavu usluge stručnog nadzora na objektu "Stara škola" u B. P. Selu
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, Općinski načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, p r i h v a ć e n a je Ponuda Tvrtke "PLANUM
PROJEKT" d.o.o iz Belog Manastira , Kralja Tomislava 51A za nabavu usluge stručnog nadzora za
građevinsko-obrtničke radove na rekonstrukciji objekta "Stara škola" u B. P. Selu u iznosu od
3.125,00 kn s PDV-om - bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2012.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – Komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštita okoliša, iz Programa –
"Izgradnja komunalne infrastrukture", koji se provodi kroz Aktivnost –"Izrada provedbenih projekata" na
stavci Rashoda 32379 –" Ostale intelektualne usluge".
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 360-01/14-01/01
URBROJ: 2100/07-01-14-9
U Petlovcu, 31. listopada 2014. g.

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

TOČKA 300. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj 14/09, 1/10 i 3/13) Općinski načelnik dana
31. listopada 2014.g., donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude " ESTATE" d.o.o. za projektiranje i promet nekretninama
iz Osijeka, Kapucinska 24/III, za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije "UREĐENJE
OKOLIŠA JEZERA U PETLOVCU"
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, Općinski načelnik Općine Petlovac.
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Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, p r i h v a ć e n a je Ponuda Tvrtke
""ESTATE" d.o.o. za projektiranje i promet nekretninama broj 23/2014. za nabavu usluge izrade
projektne dokumentacije "UREĐENJA OKOLIŠA JEZERA U PETLOVCU" u iznosu od 15.000,00 kn, bez
PDV-a - bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – "Komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštita okoliša", iz Programa –
"Izgradnja komunalne infrastrukture", koji se provodi kroz Aktivnost –"Projekti za izgradnju
akumulacijskog jezera u Petlovcu" , Stavka "Rashodi 32379 –" Ostale intelektualne usluge"
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 361-02/14-01/01
URBROJ: 2100/07-01-14-3
U Petlovcu, 31. listopada 2014. g.

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

TOČKA 301. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 31. listopada 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "ZADRAVAEC" d.o.o. iz Branjin Vrha za nabavu radova
na IZRADI PLATOA NA MJESNOM GROBLJU u naselju Torjanci
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, p r i h v a ć e n a je Ponuda
broj:
276/2014, Tvrtke „ZADRAVEC“ d.o.o. iz Branjinog Vrha, Ulica S. S. Kranjčevića 2, od 24. rujna 2014.g., u
iznosu do 8.383,56 kn s PDV-om, za nabavu radova na izradi plato na Mjesnom groblju u naselju
Torjanci - bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – "Komunalni sustav,prostorno uređenje i zaštita okoliša", Program –
"Održavanje komunalne infrastrukture", koji se provodi kroz Aktivnost –"Popravak nerazvrstanih cesta na
području Općine Petlovac."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 361-01/14-01/09
URBROJ: 2100/07-01-14-3
U Petlovcu, 31. listopada 2014. g.

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

TOČKA 302. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj 14/09,
1/10 i 3/13) Općinski načelnik dana 30. listopada 2014. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova nabavke odjevnih predmeta
za potrebe DVD-u Petlovac
Članak 1.
Ovom Odlukom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Petlovac, o d o b r a v a se financijska
pomoć u iznosu od 5.000,00 kn, u svrhu sufinanciranja troškova nabave odjevnih predmeta potrebnih
za poboljšanje uvjeta djelovanja DVD-a Petlovac .

05. prosinca 2014.g. ¸

“Službeni glasnik Općine Petlovac”

Broj 14/14 – stranica 428

Članak 2.
Sredstva za provedbu ove Odluke, predviđena su Proračunom za 2014.g, u Glavi 01.05.02 –
Vatrogastvo i civilna zaštita, iz Programa – Protupožarna zaštita, koji se provodi kroz Aktivnost –
Tradicionalno takmičenje sa starim špricama, na stavci rashoda 38119 – Ostale tekuće donacije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 214-01/14-01/17
URBROJ: 2100/07-01-14-1
Petlovac, 30. listopada 2014.g.

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

TOČKA 303. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 7. studenog 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "DUX SPORT" d.o.o. iz Strmeca Samoborskog
za nabavu strunjača "Tatami Dojo"
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, prihvaćena je Ponuda za nabavu 20 strunjača
Tatami Dojo, bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Prihvaća se Ponuda broj: 1167/1/5, tvrtke „DUX SPORT“ d.o.o. iz Strmeca Samoborskog, Gundulićeva
7, od 4. studeni 2014.g., u iznosu do 2.580,00 kn s PDV-om.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.g.,
predviđena u Glavi 01. 05. 03. – Upravljanje imovinom, iz Programa – Funkcioniranje Općinskog Načelnika,
koji se provodi kroz Aktivnost – Sredstva proračunske pričuve, na stavci rashoda 38511 – Nepredviđeni
rashodi do visine proračunske pričuve.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-01/49
URBROJ: 2100/07-01-14-1
U Petlovcu, 7. studeni 2014. g.

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

TOČKA 304. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11, 83/13 i
143/13) i članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13),
Općinski načelnik Općine Petlovac, dana 10. studeni 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke „INŽENJERSKO PROJEKTNI BIRO“ d.o.o. o nabavi usluge prikupljanja
potrebnih podataka, usklađenje za prostorno-planskom dokumentacijom i izradu preliminarnog
idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda na području Općine Petlovac
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja je: Drago Dominić, Općinski načelnik Općine Petlovac.
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Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, prihvaćena je Ponuda za nabavu usluge
prikupljanja potrebnih podataka, usklađenje za prostorno-planskom dokumentacijom i izradu
preliminarnog idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda na području Općine Petlovac, bez provođenja
postupka javne nabave.
Članak 3.
P r i h v a ć a se Ponuda broj: 2014-11-45, tvrtke „INŽENJERSKO PROJEKTNI BIRO“ d.o.o. iz Osijeka,
Martina Divalta 80, od 3. studeni 2014.g.,. u iznosu od 51.250,00 kn sa PDV-om.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – Komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštita okoliša, iz Programa –
Izgradnja komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz Aktivnost – Izrada projekta za izgradnju
kanalizacije u naselju Petlovac, na stavci rashoda 32379 – Ostale intelektualne usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 363-01/14-02/02
URBROJ: 2100/07-01-14-3
U Petlovcu, 10. studeni 2014. g.

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

TOČKA 305. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac («Službeni glasnik Općine Petlovac» broj 14/09,
1/10 i 3/13) Općinski načelnik, 12. studenog 2014.g. donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova užine učenicama Osnovne škole "Šećerana"
MATEI PINTAR i KRISTINI PINTAR iz Luča, V. Nazora 14
Članak 1.
Ovom Odlukom o d o b r a v a s e sufinanciranje troškova užine, učenicama Matei Pintar iz Luča,
V. Nazora 14., upisana u šesti (VI) razred, te Kristini Pintar iz Luča, V. Nazora 14., upisana u osmi (VIII)
razred Osnovne škole Šećerana, za školsku godinu 2014/2015.
Članak 2.
Određuje se sufinanciranje troškova užine, u iznosu od 06,00 kuna po danu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-01/50
URBROJ: 2100/07-01-14-1
Petlovac, 12. studeni 2014.g.
NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing. v.r.
TOČKA 306. Na temelju članka članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj
14/09, 1/10 i 3/10) Općinski načelnik 12. studenog 2014.g. donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova užine učenici Osnovne škole "Šećerana"
HELENI MEHINOVIĆ iz Petlovca, R. Končara 77
Članak 1.
Ovom Odlukom o d o b r a v a s e sufinanciranje troškova užine, učenici Heleni Mehinović iz
Petlovca, R. Končara 77, upisanoj u peti (V) razred Osnovne škole Šećerana, za školsku godinu
2014/2015.
Članak 2.
Određuje se sufinanciranje troškova užine, u iznosu od 6,00 kuna po danu.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-01/51
URBROJ: 2100/07-01-14-1
Petlovac, 12. studeni 2014.g.

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

TOČKA 307. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 17. studenog 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "GRAVIA" d.o.o. iz Osijeka,
za nabavu naknadnih radova na popravku ceste u Ulici J. Moora u Novom Bezdanu
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, p r i h v a ć e n a je Ponuda broj: 3938/2014,
Tvrtke „GRAVIA“ d.o.o. iz Osijeka, Gundulićeva 65, od 17. studenog 2014.g., u iznosu do 18.386,56 kn s
PDV-om, za nabavu naknadnih radova na popravku ceste u Ulici
J. Moora u Novom Bezdanu - bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – Komunalni sustav,prostorno uređenje i zaštita okoliša, iz Programa –
Održavanje komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz Aktivnost –"Popravak ceste u Ulici J. Moora u
Novom Bezdanu na području Općine Petlovac."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 360-01/14-01/03
URBROJ: 2100/07-01-14-8
U Petlovcu, 17. studenog 2014. g.

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

TOČKA 308. Na temelju članka 36. Statuta Općine Petlovac («Službeni glasnik Općine Petlovac» broj
14/09) Općinski načelnik dana 18. studenog 2014. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli financijske pomoći „Udruzi umirovljenika Općine Petlovac“
Članak 1.
Ovom Odlukom, „Udruzi umirovljenika Općine Petlovac“ iz Petlovca, dodijelit će se financijska pomoć
u iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisućakuna) u svrhu sufinanciranja kupnje paketa u naravi povodom
Božićnih blagdana umirovljenicima i osobama slabijeg imovnog stanja.
Članak 2.
Odobrena sredstva isplatit će se „Udruzi umirovljenika Općine Petlovac“, predviđena Proračunom
za 2014.g., u Razdjelu 01 – Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava, iz Programa – Funkcioniranje
Općinskog Načelnika, koji se provodi kroz Aktivnost – Sredstva proračunske pričuve, na stavci rashoda
38511 – Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-01/52
URBROJ: 2100/07-01-14-1
Petlovac, 18. studeni 2014.g.
NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.
TOČKA 309. Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09,
1/10 i 3/13), Drago Dominić, načelnik Općine Petlovac, 13. studeni 2014.g. donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola koji pohađaju školu
u Osijeku u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sa područja
Općine Petlovac koji pohađaju školu u Osijeku u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod
uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to:
da učenik ima prebivalište na području Općine Petlovac i
da barem jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području Općine Petlovac
najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva
da učenik priloži dokaz da je za mjesec za koji traži sufinanciranje prijevoza kupio mjesečnu kartu za
Osijek.
Članak 3.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Petlovac, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:
potvrda o upisu u srednju školu,
dokaz o kupovini mjesečne karte do Osijeka,
preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci).
Ukoliko učenik prekine školovanje, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Općinu Petlovac u roku
8 dana od nastale promjene.
Članak 4.
Općina Petlovac će učenicima koji zadovoljavaju gore navedene kriterije sufinancirati troškove
prijevoza, u iznosu koji nije sufinanciran temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja
troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine, (KLASA: 60203/14-08/00128, URBROJ: 533-01-14-0007) od 2. rujna 2014. godine, odnosno najviše do 200,00 kuna
neto mjesečno.
Naknada iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se počev od naknade za mjesec rujan 2014. godine,
zaključno sa mjesecom prosincem 2014.g.
Članak 6.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika
od 14. studenog 2014.g. do 21.studeni 2014. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Članak 7.
Sastavni dio ove Odluke je obrazac Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-01/53
URBROJ: 2100/07-01-14-1
Petlovac, 13. studenog 2014.g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl.ing.v.r.
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TOČKA 310. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 18. studenog 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "RASADNIK MILIĆ" Donji Miholjac
za nabavu sadnica pitomog kestena
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, prihvaćena je Ponuda za nabavu 200 sadnica
pitomog kestena, bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Prihvaća se Ponuda broj: 57/1/1, „RASADNIKA MILIĆ“ iz Donjeg Miholjca, Z. Balokovića 7, od 27.
listopada 2014.g., u iznosu do 9.975,00 kn s PDV-om.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.g.,
predviđena u Glavi 01. 05. – Komunalni sustav,prostorno uređenje i zaštita okoliša, iz Programa –
Održavanje komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz Aktivnost – Zelenilo na javnim površinama, na
stavci rashoda 32349 – Ostale komunalne usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-02/54
URBROJ: 2100/07-01-14-1
U Petlovcu, 18. studeni 2014. g.

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

TOČKA 311. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 25. studenog 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "GRAFING OFFSET & DIGITAL PRINT"
za uslugu tiska Likovne monografije
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, prihvaćena je Ponuda za nabavu usluge izrade
tiska Likovne monografije u Petlovcu, bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Prihvaća se Ponuda broj: 15948 A/2014, Tiskare „GRAFING OFFSET & DIGITAL PRINT“ iz Zagreba,
Olipska 7, od 24. studenog 2014.g., i to u nakladi od 1.000,00 kom, po cijeni od 13,15 kn po kom, u iznosu od
16.437,50 kn s PDV-om.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.g.,
predviđena u Glavi 01. 07. 02. – Kultura, iz Programa – Kulturne manifestacije na području Općine, koji se
provodi kroz Aktivnost – Monografija–središte likovne periferije, na stavci rashoda 32391 – Grafičke i
tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 612-01/14-01/01
URBROJ: 2100/07-01-14-2
U Petlovcu, 25. studeni 2014. g.

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

TOČKA 312. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 02. prosinca 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "PLANUM PROJEKT" d.o.o. Beli Manastir
za nabavu usluga stručnog nadzora na popravku nerazvrstane ceste u
Ulici J. Moora u Novom Bezdanu
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, p r i h v a ć e n a je Ponuda
broj:
154/2014 Tvrtke „PLANUM PROJEKT" d.o.o. Beli Manastir, Kralja Tomislava 51 A, od 19. studenog
2014.g., u iznosu do 1.875,00 kn s PDV-om, za nabavu usluga stručnog nadzora na popravku nerazvrstane
ceste u Ulici J. Moora u Novom Bezdanu - bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – Komunalni sustav,prostorno uređenje i zaštita okoliša, iz Programa –
Održavanje komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz Aktivnost –"Popravak ceste u Ulici J. Moora u
Novom Bezdanu na području Općine Petlovac."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 360-01/14-01/03
URBROJ: 2100/07-01-14-10
U Petlovcu, 02. prosinca 2014. g.

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

TOČKA 313. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 02. prosinca 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "PLANUM PROJEKT" d.o.o. iz Belog Manastira,
za nabavu usluga stručnog nadzora radova na rekonstrukciji nogostupa
na području Općine Petlovac
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, p r i h v a ć e n a je Ponuda
broj:
155/2014 Tvrtke „PLANUM PROJEKT“ d.o.o. Beli Manastir, Kralja Tomislava 51A, od 19. studenog
2014.g., u iznosu od 1.875,00 kn s PDV-om, za nabavu usluga stručnog nadzora radova na rekonstrukciji
nogostupa na području Općine Petlovac- bez provođenja postupka javne nabave.
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Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – Komunalni sustav,prostorno uređenje i zaštita okoliša, iz Programa –
Održavanje komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz Aktivnost –"Izgradnja nogostupa na području
Općine Petlovac."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 360-01/14-01/02
URBROJ: 2100/07-01-14-9
U Petlovcu, 02. prosinca 2014. g.

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

TOČKA 314. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 02. prosinca 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "PLANUM PROJEKT" d.o.o. iz Belog Manastira,
za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije u svrhu legalizacije zgrada
na području Općine Petlovac
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, p r i h v a ć e n a je Ponuda
broj:
156/2014 Tvrtke „PLANUM PROJEKT“ d.o.o. Beli Manastir, Kralja Tomislava 51A, od 19. studenog
2014.g., u iznosu od 66.875,00 kn s PDV-om, za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije u svrhu
legalizacije zgrada na području Općine Petlovac- bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. 03 –Upravljanje imovinom, koji se provodi kroz Aktivnost –"Legalizacija
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru - geodetsko-katastarske usluge"
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 361-08/14-01/01
URBROJ: 2100/07-01-14-1
U Petlovcu, 02. prosinca 2014. g.

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

TOČKA 315. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 1. prosinca 2014.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "NOBILIS" iz Antunovca za nabavu prometne
signalizacije i natpisa ulica na području Općine Petlovac
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja: DRAGO DOMINIĆ, načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, prihvaćena je Ponuda za nabavu prometne
signalizacije i natpisa ulica, bez provođenja postupka javne nabave.
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Članak 3.
Prihvaća se Ponuda broj: 404 m.s./2014, tvrtke „NOBILIS“ iz Antunovca, Hrvatske Republike 97, od 1.
prosinca 2014.g., u iznosu do 7.118,75 kn s PDV-om.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 06. 02. – Poljoprivreda, iz Programa – Razvoj poljoprivrede, gospodarstva i
turizma, iz Programa, koji se provodi kroz Aktivnost – Smeđa signalizacija i natpisi ulica, na stavci rashoda
32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-02/55
URBROJ: 2100/07-01-14-1
U Petlovcu, 1. prosinac 2014. g.

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

TOČKA 316. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Petlovac, dana 4. prosinca 2014.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Tvrtke "ELKO" iz Branjin Vrha za nabavu dodatnih radova
izvođenja javne rasvjete na Mjesnom groblju Petlovac
Članak 1.
Naručitelj usluge: OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna osoba naručitelja je Drago Dominić, Općinski načelnik Općine Petlovac.
Članak 2.
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, prihvaćena je ponuda za nabavu dodatnih
radova izvođenja javne rasvjete na mjesnom groblju Petlovac, bez provođenja postupka javne nabave.
Članak 3.
Prihvaća se ponuda broj: 16, „ELKO“ izvođenje elektroinstalacija iz Branjinog Vrha,
Kranjčevića 1b, od 12. kolovoza 2014.g., u iznosu do 3.173,00 kn bez PDV-a.

Ulica S. S.

Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke isplatit će se iz sredstava Proračuna Općine Petlovac za 2014.
godinu, predviđena u Glavi 01. 05. – Komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštita okoliša, iz Programa –
Izgradnja komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz Aktivnost – Izgradnja javne rasvjete na groblju u
Petlovcu, na stavci rashoda 42147 – Javna rasvjeta.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 022-05/14-01/62
URBROJ: 2100/07-01-14-1
U Petlovcu, 4. prosinca 2014. g.

NAČELNIK,
Drago Dominić, dipl. ing.v.r.
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AKT POVJERENSTVA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - ODRŽAVANJE
NERAZVRSTNIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA 2014/2015.G.

TOČKA 317. Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12) i te članka 22. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac“, broj 20/12), Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuđača na pozivnom natječaju –
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine
Petlovac, na sjednici održanoj dana 5. studenog 2014.g. donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prijedlogu odabira Ponude za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u sezoni 2014/2015.
na području Općine Petlovac
I.
Stručno Povjerenstvo u postupku prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Petlovac, a temeljem
objavljenog poziva 17. listopada 2014.g. na web stranici Općine Petlovac, www.petlovac.hr , utvrdilo:
- da je do isteka roka za predaju ponuda, do 31. listopada 2014.g., zaprimljena jedna ponuda, i to:
Ponuda tvrtke „ZADRAVEC“ d.o.o. iz Branjinog Vrha, S. S. Kranjčevića 2, 31300 B. Manastir.
II.
Otvaranje ponude, obavljeno je 5. studenog 2014.g. u 12,00 sati , te je konstatirano da je zaprimljena
ponuda kako slijedi:
ponuda tvrtke „ZADRAVEC“ d.o.o. iz Branjinog Vrha sa cijenom ponude (bez troškova PDVa) od 640,00 kuna, odnosno ukupnom cijenom ponude (sa troškovima PDV-a) od 800,00
kuna,
Konstatirano je da zaprimljena ponuda sadrži tražene dokaze o sposobnosti ponuditelja, kao i
potrebne izjave i priloge sukladno Pozivu za prikupljanje ponuda, odnosno da je zaprimljena ponuda
kompletna, prihvatljiva i da je u skladu sa svim kriterijima obajvljenim u Pozivu za prikupljanje
ponuda.
III.
Slijedom navedenog utvrđuje se najpovoljnijom ponuda ponuditelja „ZADRAVEC“ d.o.o. iz
Branjinog Vrha.
IV.
Ovaj Zaključak upućuje se Općinskom vijeću Općine Petlovac na razmatranje i usvajanje.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Eugen Tomić, dip.iur. v.r.
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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: Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Petlovac
Uredila i tiskovno obradila: Slavica Ivković
Telefon: 031/747-070; fax: 031/747-060;
e-mail: opcina@petlovac.hr; www.petlovac.hr

