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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I.
Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 8.
stavak 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne
novine", broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), te članka 7.
stavak 2. i članka 12. stavak 4. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine", broj: 76/93,
29/97, 47/99 i 35/08), kao i članka 26. Statuta
Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18), Općinsko
vijeće Općine Petlovac na 17. sjednici održanoj
dana 20. rujna 2019. godine, donijelo je

Članak 2.
Naziv ustanove je JAVNA PROFESIONALNA
VATROGASNA POSTROJBA BARANJA (u
daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba).

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Javna
profesionalna vatrogasna postrojba Baranja

Članak 4.
Djelatnost vatrogasne postrojbe je:
 sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera
zaštite od požara i eksplozija,
 gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom,
 pružanje tehničke pomoći u nezgodama i
opasnim situacijama, te obavljanje i drugih
poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama,
 održavanje i servisiranje vatrogasnih
aparata za gašenje požara,
 održavanje
vatrogasne
tehnike
za
dobrovoljna vatrogasna društva,
 usluge ispumpavanja vode,
 usluge prijevoza vode za domaćinstva,
fizičke i pravne osobe,
 ostali
poslovi
utvrđeni
zakonskim
propisima.

Skraćeni naziv Vatrogasne postrojbe je:
VATROGASNA POSTROJBA BARANJA
Članak 3.
Sjedište Javne profesionalne vatrogasne
postrojbe Baranja je u Belom Manastiru,
Vladana Desnice 2, 31 300 Beli Manastir.

Članak 1.
Ovom Odlukom o osnivanju javne ustanove
"Javna profesionalna vatrogasna postrojba
Baranja" (u daljnjem tekstu: Odluka), osniva se
javna
ustanova
„Javna
profesionalna
vatrogasna postrojba Baranja“.
Javna ustanova iz st. 1. ovoga članka osniva se
radi provođenja preventivnih mjera zaštite od
požara i eksplozija, gašenja požara i
spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u
nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja
drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.
Osnivači javne ustanove "Javna profesionalna
vatrogasna postrojba Baranja" su:
 Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53,
31300 Beli Manastir, OIB: 39912056947,
 Općina Draž, Braće Radić 58, 31305 Draž,
OIB: 49476502319,
 Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303
Popovac, OIB: 67824103582,
 Općina Petlovac, R. Končara 31, 31321
Petlovac, OIB: 56100739225,
 Općina Jagodnjak, B. Kidriča 100, 31324
Jagodnjak, OIB: 43219618605,
 Općina Darda, Sv. I. Krstitelja 89, 31326
Darda, OIB: 34375615619,
 Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske
Republike 3, 31309 Kneževi Vinogradi,
OIB: 35938293122.

Vatrogasna postrojba djelatnost iz stavka 1.
ovoga članka obavlja kao javnu službu.
Vatrogasna
postrojba
može
obavljati
vatrogasnu djelatnost i na području drugih
jedinica
lokalne
samouprave
temeljem
posebnog
ugovora
zaključenog
s
tim
jedinicama, sukladno Zakonu o vatrogastvu, ne
umanjujući pri tome svoju operativnu
sposobnost na području osnivača.
Članak 5.
Tijela vatrogasne postrojbe su:
- Upravno vijeće i
- Zapovjednik.
Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno
vijeće od 9 (devet) članova.
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Članove Upravnog vijeća imenuju:
 Grad Beli Manastir .........................2 člana,
 Općina Draž.....................................1 člana,
 Općina Popovac ...............................1 člana,
 Općina Petlovac ...............................1 člana,
 Općina Jagodnjak ............................1 člana,
 Općina Darda ..................................1 člana,
 Općina Kn. Vinogradi......................1 člana,
 Zaposlenici Vatrogasne postrojbe iz reda
zaposlenika u Vatrogasnoj postrojbi ......... 1
člana.
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Članak 7.
Vatrogasnom postrojbom rukovodi ravnatelj,
koji se po odredbama Zakona o vatrogastvu
naziva zapovjednik (u daljnjem tekstu:
Zapovjednik).
Za Zapovjednika može se imenovati osoba koja
ispunjava uvjete propisane zakonom.
Zapovjednika imenuje i razrješava, na temelju
javnog natječaja, Upravno vijeće
Vatrogasne postrojbe uz suglasnost većine
osnivača.
Mandat Zapovjednika traje četiri godine, s time
da ista osoba može biti ponovno imenovana za
Zapovjednika.

Predsjednika Upravnog vijeća izabiru članovi
vijeća.
Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme
od četiri godine.
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati
ako je na sjednici nazočno najmanje 6 (šest)
članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova
prisutnih članova Upravnog vijeća.

Članak 8.
Zapovjednik:
 predstavlja i zastupa Vatrogasnu
postrojbu,
 organizira i vodi rad i poslovanje
Vatrogasne postrojbe,
 poduzima sve pravne radnje u ime i za
račun Vatrogasne postrojbe,
 odgovoran je za zakonitost rada
Vatrogasne postrojbe.

Članak 6.
Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe:
1. donosi, uz prethodnu suglasnost osnivača,
Statut Vatrogasne postrojbe,
2. donosi, na prijedlog Zapovjednika opće akte
Vatrogasne postrojbe (Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i Pravilnik o radu, Pravilnik o
plaćama djelatnika, godišnji obračun i druge
opće akte), ako zakonom nije propisano
drugačije,
3. donosi, na prijedlog Zapovjednika, Program
rada i Financijski plan, uz prethodnu
suglasnost osnivača, te nadzire njegovo
izvršenje,
4. donosi, na prijedlog Zapovjednika Godišnji
obračun i
5. donosi odluke i obavlja druge poslove
određene zakonom i Statutom.
U slučaju promjene djelatnosti, odluku o
promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz
suglasnost osnivača.
Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti
podnosi se istovremeno nadležnim tijelima svih
osnivača, koji su dužni o zahtjevu odlučiti u
roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Smatra se da je prethodna suglasnost osnivača
dana, kada svoju suglasnost daju nadležna
tijela većine osnivača.
Ukoliko se nadležno tijelo osnivača ne očituje u
roku iz st. 3. ovoga članka, također se smatra
da je suglasnost dana.

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima
zamjenika, koji ga zamjenjuje u odsutnosti.
Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava
Upravno vijeće, iz reda djelatnika Vatrogasne
postrojbe, uz suglasnost većine osnivača.
Članak 9.
Javna
ustanova
Javna
profesionalna
vatrogasna postrojba Baranja koristit će
prostore i prostorije, te vozila i opremu koji se
nalaze u Belom Manastiru, V. Desnice 2, koje
je do sada koristila JPVP Grada Belog
Manastira, kao njen pravni slijednik.
Javna profesionalna vatrogasna postrojba
Baranja ima tri ispostave u Dardi, Dražu i
Kneževim Vinogradima.
Jedinice lokalne samouprave ili dobrovoljna
vatrogasna društva s područja na kojima se
nalaze ispostave, dužne su osigurati adekvatan
prostor i vozilo na korištenje JPVP Baranja.
Ispostave iz st. 2. ovoga članka moraju krenuti
s radom u roku od 6 mjeseci od potpisivanja
Sporazuma o osnivanju JPVP Baranja, na
način da u svakoj ispostavi radi najmanje jedna
osoba.
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samo uz prethodnu suglasnost Upravnog
vijeća, a veće od 100.000,00 kn uz prethodnu
suglasnost osnivača.
Prethodna suglasnost daje se na način utvrđen
člankom 6. stavcima 3., 4. i 5. ove Odluke.

Članak 10.
Sredstva za financiranje redovne djelatnosti
Javne profesionalne vatrogasne postrojbe
Baranja osigurat će osnivači u svom Proračunu
i to:
1.
za minimalni standard za
decentralizirano
financiranje
redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
sukladno pozitivnim važećim propisima,
2. iznad minimalnog standarda prema
udjelima kako slijedi:
 Grad Beli
Manastir.................................................31%
 Općina
Draž........................................................15%
 Općina
Popovac.....................................................6%
 Općina
Petlovac...................................................7%
 Općina
Jagodnjak.................................................6%
 Općina
Darda.....................................................20%
 Općina Kneževi Vinogradi.....................15%

Članak 14.
Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima,
radi davanja prethodne suglasnosti dostaviti
Prijedlog
programa
rada
i
Prijedlog
financijskog plana za narednu godinu u
zakonom propisanom roku.
Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima
dostaviti izvješće o radu, odnosno izvršenju
Programa rada i Godišnji obračun za proteklu
godinu zakonski propisanom roku.
Članak 15.
Osnivači su suglasni da je osnivanje
Vatrogasne postrojbe i obavljanje vatrogasne
djelatnosti od njihovog posebnog interesa, te da
će međusobne odnose koji za njih proizlaze
rješavati sporazumno i s ciljem unapređenja
vatrogasne djelatnosti.
Svaki od osnivača može istupiti iz Vatrogasne
postrojbe i osnovati javnu ustanovu – javnu
vatrogasnu postrojbu za obavljanje vatrogasne
djelatnosti, ali prethodno mora u primjerenom
roku (najkasnije tri mjeseca prije istupanja) o
tome izvijestiti ostale osnivače i to na način da
se
novom
ustroju
pristupi
početkom
proračunske godine.
Prava i obveze osnivača prilikom istupanja
utvrđuju se posebnim Sporazumom, s tim da se
s danom istupanja obračunava razlika (u korist
ili na teret osnivača koji istupa) između
vrijednosti sredstava sufinanciranja utrošenih
za nabavu opreme i preuzete opreme prilikom
istupanja, te obveze prema zaposlenicima
Vatrogasne postrojbe.

Članak 11.
Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari
vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu, mogu
se koristiti samo za materijalne troškove,
investicijsku izgradnju i nabavku opreme i
sredstava za vatrogasnu intervenciju.
Odluku o načinu korištenja sredstava iz
prethodnoga stavka donosi Upravno vijeće.
Članak 12.
Možebitni gubitak u poslovanju pokriva se
prvenstveno iz sredstava pričuve, koju je
Vatrogasna postrojba dužna formirati.
Ako sredstva pričuve nisu dostatna, gubitak
Vatrogasne postrojbe podmiruju osnivači iz
vlastitih sredstava proračuna, u % koji je
jednak % učešća sufinanciranja svakog
pojedinog osnivača u odnosu na ukupni iznos
sufinanciranja od strane svih osnivača.

Članak 16.
Temeljem ove Odluke ovlašćuje se načelnik
Općine Petlovac da s gradom i općinama –
osnivačima iz ove Odluke zaključi Sporazum o
osnivanju javne ustanove "Javna profesionalna
vatrogasna postrojba Baranja".
Članak 17.
Nadležna tijela osnivača imenovat će članove
Upravnog vijeća u roku 30 dana od dana
potpisivanja Sporazuma o osnivanju javne

Članak 13.
Zapovjednik vatrogasne postrojbe može
stjecati, opterećivati ili otuđivati imovinu
pojedinačne vrijednosti veće od 50.000,00 kn,
6
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ustanove "Javna profesionalna vatrogasna
postrojba Baranja".
Upravno vijeće dužno je u roku od tri mjeseca
od imenovanja donijeti Statut Javne
profesionalne vatrogasne postrojbe Baranja i
započeti postupak za izbor i imenovanje
Zapovjednika.
Do
imenovanje
zapovjednika
Javne
profesionalne vatrogasne postrojbe Baranja, za
vršitelja dužnosti zapovjednika imenuje se
zapovjednik dosadašnje Javne profesionalne
vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira
Goran Bartolić, koji će biti odgovoran za
provedbu Sporazuma, te se ovlašćuje
da
podnese zahtjev Ministarstvu unutarnjih
poslova RH za ocjenu sukladnosti sa zakonom
Sporazuma o osnivanju JPVP Baranja i da
izvrši potrebne radnje za upis navedenog
Sporazuma i drugih potrebnih podataka u
Registar ustanova kod nadležnog Trgovačkog
suda, kao i sve druge potrebne radnje za
početak rada vatrogasne postrojbe Baranja.
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Članak 2.
Usvaja se Plan zaštite od požara Općine
Petlovac u predloženom tekstu.
Članak 3.
Tekstovi akata iz članka 1. i članka 2.
ove Odluke izrađeni su od strane tvrtke IN
KONZALTING d. o. o. iz Slavonskog Broda,
zakonom ovlaštene pravne osobe za izradu
akata i dokumenata iz područja zaštite i
spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara i
na koje je akte ishođeno pozitivno, prethodno
mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova,
Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda
civilne zaštite Osijek, Službe inspekcijskih
poslova.
Članak 4.
Ova Odluka i akti iz članka 1. i 2. ove
Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 214-02/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-18
Petlovac, 20. rujna 2019. g.

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Petlovac".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

KLASA: 214-02/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-17
Petlovac, 20. rujna 2019. g.

III.
Temeljem članka 26. Statuta Općine
Petlovac(„Službeni glasnik Općine Petlovac“,
broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18 ), Općinsko vijeće
Općine Petlovac na svojoj 17. sjednici održanoj
dana 20. rujna 2019., godine, donosi slijedeću:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.
II.
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ broj 92/10) te članka 26.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18 ),
Općinsko vijeće Općine Petlovac na svojoj 17.
sjednici održanoj dana 20. rujna 2019., godine,
donosi
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije Općine Petlovac
i Plana zaštite od požara Općine Petlovac

ODLUKU
o davanju suglasnosti na zaključenje aneksa
ugovora o prijenosu prava i obveza po svim
oblicima raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
koji su ranije sklopljeni s društvima iz
koncerna Agrokor d.d.

Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije Općine Petlovac
u predloženom tekstu.
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Članak 1.
Daje se suglasnost načelniku Općine
Petlovac, na zaključenje Aneksa ugovora o
prijenosu prava i obveza po svim oblicima
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske koji su ranije
sklopljeni s društvima iz koncerna Agrokor d.d.

-

-

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

-

KLASA: 320-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-12
Petlovac, 20. rujna 2019. g.

-
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uvjetima
korištenja
javnih
parkirališta i drugih površina javne
namjene za parkiranje vozila,
održavanju
čistoće
i čuvanju
površina javne namjene,
prikupljanju, odvozu i postupanju sa
prikupljenim komunalnim otpadom,
uklanjanju snijega i leda, sanitarno
– komunalne mjere,
uklanjanju
protupravno
postavljenih predmeta,
mjerama za provođenje komunalnog
reda
kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.
Pod površinama javne namjene u smislu
ove Odluke smatra se svaka površina čije je
korištenje namijenjeno svima i pod jednakim
uvjetima.
Pod površinama iz stavka 1. ovog
članka, u smislu ove Odluke, razumijevaju se:
1. javne zelene površine (parkovi, šumice,
šetališta, drvoredi, skupine ili pojedinačna
stabla, živice, grmlja, cvjetnjaci, travnjaci,
dječja igrališta, posude s ukrasnim biljem
na površinama javne namjene, zelene
površine uz javne građevine, uz javno
prometne površine, ako nisu sastavni dio
nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice,
uz stambene, poslovne i druge građevine,
kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog
oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim
dijelovima prirode,
javni sportski i
rekreacijski prostori, javni objekti i slične
površine koje su uređene i koriste se kao
javne zelene površine i slično)
2. javno-prometne površine na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima:
trgovi, pločnici, prečaci, šetališta, pješačke
i biciklističke staze, pješačke zone, mostovi,
nogostupi, javni prolazi, mostovi, ako nisu
sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,
3. javna parkirališta, stajališta javnog
prijevoza i slične površine koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi,
4. površine uz i unutar područja groblja, koje
nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno
posebnim propisima (pješačke i zelene
površine), spomen područja – spomenike
kulture, zaštićene kulturne objekte,
5. neuređene površine javne namjene čije
stavljanje u funkciju je u pripremi ili tijeku,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.
IV.
Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine»,
68/18, 110/18) i članka 26. Statuta Općine
Petlovac(„Službeni glasnik Općine Petlovac“
br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18) Općinsko vijeće
Općine Petlovac na 17. sjednici održanoj 20.
rujna 2019. godine donijelo je
O D L U KU
o komunalnom redu Općine Petlovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuje komunalni
red i mjere za njegovo provođenje na području
Općine Petlovac
Komunalni red propisan ovom Odlukom
obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na
području Općine Petlovac, ako zakonom ili
drugim propisom nije drugačije određeno.
Članak 2.
Ovom su Odlukom naročito propisane
odredbe o:
- uređenju naselja,
- načinu uređenja i korištenja
površina javne namjene i zemljišta u
vlasništvu Općine Petlovac (u
daljnjem
tekstu:
Općina)
za
gospodarske i druge svrhe,
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6. površine na kojima se sukladno zakonu
kojim se uređuje komunalno gospodarstvo
pružaju
usluge
obavljanja
prometa
živežnim
namirnicama
i
drugim
proizvodima, tržnice na malo i slični
prostori.
U slučaju spora o tome što se smatra
površinom javne namjene, odluku donosi
Općinski načelnik ( u daljnjem tekstu:
Načelnik).
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urednima, čistima te u stanju funkcionalne
sposobnosti.
II. UREĐENJE NASELJA
Članak 6.
Pod uređenjem naselja, u smislu ove
Odluke, razumijeva se:
- uređenje
vanjskih
dijelova
zgrada,
okućnica,
dvorišni
zgrada i ograda u vlasništvu
fizičkih ili pravnih osoba u dijelu
koji je vidljiv sa površina javne
namjene,
- određivanje
uvjeta
za
postavljanje tendi, reklama,
plakata, spomen – ploča na
građevinama i druge urbane
opreme
te
klimatizacijskih
uređaja,
dimovodnih,
zajedničkih antenskih sustava i
drugih uređaja na zgradama koji
se prema posebnim propisima
grade bez građevinske dozvole i
glavnog projekta.

Članak 4.
Pod zemljištem iz članka 2. stavka 1.
podstavka 2. ove Odluke smatra se zemljište
unutar i izvan građevinskog područja, koje je
izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno
za građenje građevina i uređenje površina
javne namjene, a nalazi se unutar granica
Općine Petlovac.
Članak 5.
Pod predmetima, u smislu ove Odluke,
smatraju se pokretne stvari koje se mogu
premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im
se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji
nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u
podlogu.
Pod predmetima iz stavka 1. ovog
članka, smatraju se naročito:
1. reklamni
i
oglasni
predmeti
(transparenti,
reklamna
zastava,
reklamni
naziv,
reklamni
pano,
reklamni
logo,
reklamna
tenda,
reklamni ormarić, reklamna vitrina,
reklamni uređaj, reklamni stup,
reklamna ograda, reklama na zaštitnoj
ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom
platnu građevinske skele, oglasni pano,
oglasni stup i oglasni ormarić),
2. privremeni objekti (kiosk, montažni
objekt, pokretna naprava, ugostiteljska
terasa, štand, ograda),
3. predmeti za prikupljanje otpada,
kontejner
za
smješta
uređaja
infrastrukture, mjerna postaja i javne
sanitarije,
4. objekti i predmeti na stajalištu javnog
gradskog prijevoza,
5. oprema dječjeg igrališta,
6. spomenik, spomen – ploča, skulptura i
slični predmeti.
Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz
stavka 2. ovog članka dužni su iste održavati

1. Uređenje vanjskih dijelova građevina
Članak 7.
Vlasnici ili korisnici građevnih objekata
u obvezi su vanjske dijelove građevina
(pročelja, balkone, terase, ulazna vrata,
prozore, podrumske otvore, žljebove i drugo)
održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju,
te moraju biti uredni i čisti.
Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade
mora biti postavljena i osigurana na način da
se spriječi pad posude, te izlijevanje vode na
prolaznike kod zalijevanja cvijeća.
Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita
zgrade moraju biti postavljeni tako da ne
ometaju
pješački promet i smanjuju
preglednost u cestovnom prometu.
Članak 8.
Sve naprave (reklame, klima uređaji,
tende i drugo) na vanjskim dijelovima
građevine koje su van gabarita te građevine, a
građevina graniči s javnom površinom mogu se
postavljati samo uz suglasnost Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Petlovac ( u nastavku:
Jedinstveni upravni odjel) i na način naveden
u suglasnosti.
9
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Za postavljanje naprava (reklama,
klima uređaja i drugog) na vanjske dijelove
građevina pod zaštitom Ministarstva kulture
potrebna je i suglasnost Ministarstva kulture.
Klima uređaji postavljeni na vanjski dio
građevine moraju biti ugrađeni na način da se
kondenzat ne ispušta na javnu površinu, osim
ako je to nužno, ali samo uz suglasnost JUO.
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dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš
zgade, uključujući i ogradu prema površini
javne namjene, koja ne smije ometati
korištenje javno prometne površine.
Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1.
ovoga članka mora biti uređena.
Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz
stavka 1. ovog članka, dužan je podrezivati
zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim
granama prelazi na javno prometnu površinu
tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i
vozila, preglednost prometne signalizacije i
javne rasvjete.

Članak 9.
Imena naselja, ulica i trgova moraju biti
označena s natpisnom pločom.
O postavljaju i održavaju natpisnih
ploča brine Općina Petlovac.

3. Javna rasvjeta
Članak 10.
Vlasnici građevina u Općini Petlovac u
obvezi su nabaviti i građevinu obilježiti kućnim
brojem.
Brojeve građevina, na zahtjev vlasnika
građevine ili po službenoj dužnosti određuje
upravno tijelo određeno posebnim propisom.
Pločica s brojem građevine postavlja se
na građevini tako da je vidljiva s ulice, odnosno
površine javne namjene od koje se pristupa
građevini.

Članak 14.
Javno prometne površine, pješačke i
druge staze na površinama javne namjene u
pravilu moraju imati javnu rasvjetu.
Javnu rasvjetu održava fizička ili
pravna osoba kojoj Općina Petlovac povjeri
obavljanje tog posla.
Članak 15.
Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje
rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.
Na rasvjetne stupove mogu se
postavljati oglasi, obavijesti, reklame i drugo
samo uz odobrenje i u skladu s odobrenjem
Jedinstvenog upravnog odjela i Hrvatske
elektroprivrede.

2. Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih
površina
Članak 11.
Ograde uz površine javne namjene ne
smiju biti izvedene od bodljikave žice, te ne
smiju prelaziti regulacionu liniju čestice.
Bodljikava žica, šiljci i slično mogu se
iznimno postaviti kao dopuna postojeće ograde
i to tako da ne smetaju prolaznicima i da po
svom položaju ne predstavljaju opasnost od
ozljeda kod normalnog prolaza.
Ograde uz javno prometne površine u
obavezi su održavati u urednom i ispravnom
stanju vlasnici ili korisnici.

4. Reklame, natpisi, izlozi, zaštitne naprave i
plakati
Članak 16.
Na području Općine Petlovac uz
površine javne namjene uz odobrenje
Jedinstvenog upravnog odjela i na način
naveden u odobrenju Jedinstvenog upravnog
odjela mogu se postavljati reklame, reklamne
konstrukcije, reklamne ploče, reklamni panoi,
zastave, ormarići, plakati, transparenti i drugi
prigodni natpisi, oglasni stupovi, oglasni
ormarići, oglasni panoi i drugi objekti koji služe
informiranju i reklamiranju, te drugi predmeti
kao jarboli za zastave, tende, zaštitne naprave
na izlozima i putokazi koji se ne smatraju
prometnim znakom ( u nastavku: reklame i
predmeti).
Reklame i predmeti postavljeni na
površinama
javne namjene
uz
javne

Članak 12.
Vlasnici ili korisnici vrtova, voćnjaka,
vinograda i drugih sličnih površina ispred
građevina, kao i neizgrađena građevna
zemljišta uz površine javne namjene dužni su
iste održavati na način koji omogućava sigurno
kretanje pješaka i vozila.
Članak 13.
Vlasnik i korisnik stambene zgrade,
poslovnog prostora i građevinskog zemljišta,
10
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prometnice na području Općine Petlovac ne
smiju svojim oblikom i položajem zatvarati
vidik, sprečavati redovan promet, ugrožavati
sigurnost prolaznika i vozača, te umanjivati
vidljivost prometnih znakova.
Reklame i predmete zabranjeno je
prljati, oštećivati i uništavati, a dotrajale treba
obnoviti, odnosno zamijeniti ili ukloniti.
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suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela
samo na oglasnim pločama, stupovima i
ormarićima određenim za tu namjenu, a koje
su otvorenog tipa.
Na oglasnim pločama, stupovima i
ormarićima zatvorenog tipa plakati se
postavljaju na način da se isti dostave JUO.
Plakate postavljene izvan mjesta
navedenih u prethodnom stavku uklonit će
Općina Petlovac na trošak osobe koja ih je
postavila.
Oglasne ploče, stupove i ormariće
održava Općina Petlovac putem pravne kojoj je
povjereno obavljanje tog posla.

Članak 17.
Zahtjev za postavljanje reklama i
predmeta podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu.
Uz zahtjev je potrebno priložiti nacrt,
tehnički opis i skicu mjesta na kojem se
reklama ili predmet postavlja, a po potrebi i
druge dokaze (kopiju katastarskog plana,
izvadak iz zemljišne knjige, statički proračun i
slično).
Ako se reklama ili predmet postavlja
unutar područja pod zaštitom Ministarstva
kulture uz zahtjev je potrebno priložiti
suglasnost
Ministarstva
kulture,
Konzervatorskog odjela u Osijeku.

Članak 20.
Zabranjuje se postavljanje plakata
vezanih uz predizbornu kampanju bez
odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, osim
na mjestima iz članka 19. stavka 1. ove Odluke.
Plakate postavljene u predizbornoj
kampanji dužne su ukloniti političke stranke,
odnosno nezavisni kandidati koji su ih postavili
odmah po završetku izbora.
U protivnom, plakate će ukloniti Općina
Petlovac putem treće osobe, a na trošak
političke
stranke,
odnosno
nezavisnog
kandidata koji ih je postavio.

Članak 18.
O zahtjevu za postavljanje reklama i
predmeta odlučuje Jedinstveni upravni odjel
rješenjem.
Postavljanje reklama i predmeta može
se dozvoliti na rok od tri godine , s tim da se taj
rok može produžiti ako pravna ili fizička osoba
podnese zahtjev za produženje istog najkasnije
8 dana prije isticanja roka.
Ako su ispunjeni svi uvjeti za
postavljanje reklama ili predmeta (posebno
urbanistički uvjeti koje Jedinstveni upravni
odjel utvrđuje po službenoj dužnosti),
rješenjem za postavljanje reklame ili predmeta
odredit će se mjesto, način postavljanja, izgled
reklame, odnosno predmeta, vrijeme na koje se
postavlja, način plaćanja i drugi uvjeti.
Istekom roka na koji je dozvoljeno
postavljanje reklame ili predmeta isti se
moraju odmah ukloniti.
U protivnom, reklamu ili predmet
uklonit će Općina Petlovac putem treće osobe
na trošak osobe kojoj je izdano rješenje za
postavku reklame ili predmeta.

Članak 21.
Natpisne ploče istaknute na pročeljima
građevina
nakon
prestanka
obavljanja
djelatnosti dužne su ukloniti pravne ili fizičke
osobe koje su ih postavile odmah po iseljenju iz
prostora.
U protivnom, natpisne ploče će ukloniti
Općina Petlovac putem treće osobe, a na trošak
pravne ili fizičke osobe koja je postavila
natpisnu ploču.
Članak 22.
Izlozi se moraju redovito uređivati,
čistiti i održavati.
5. Komunalni objekti i uređaji u javnoj uporabi
Članak 23.
O postavljanju i održavanju klupa,
košarica za smeće, nadstrešnica za korisnike
javnog prijevoza, vodoskoka, fontana, javnih
zdenaca, javnih satova, planova Općine
Petlovac sa svrhom boljeg snalaženja građana
i drugih komunalnih objekata i uređaja u

Članak 19.
Plakati, oglasi i slične obavijesti (u
nastavku: plakati) mogu se postavljati bez
11
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javnoj uporabi brine Općina Petlovac putem
pravne osobe kojoj su povjereni poslovi
održavanja.
Zabranjuje se šaranje, crtanje, prljanje
i svako drugo oštećivanje komunalnih objekata
i uređaja u javnoj uporabi.

Članak 28.
Površine javne namjene moraju se
koristiti u skladu s njihovom namjenom.
Zabranjuje se prenamjena površine
javne
namjene
bez
odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 24.
Javne telefonske govornice i poštanske
sandučiće
uz
suglasnost
Jedinstvenog
upravnog odjela mogu postavljati pravne osobe
koje obavljaju poslove telekomunikacija i
poštanske usluge.
Pravne osobe iz prethodnog stavka
dužne su telefonske govornice i poštanske
sandučiće držati uredne i u ispravnom stanju,
te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem
roku.

Članak 29.
Na površine javne namjene postavljaju
se košare za otpatke.
Mjesta za postavu košara za otpatke
određuje Jedinstveni upravni odjel.
Košare
za
otpatke
postavljaju,
održavaju i prazne fizičke ili pravne osobe
ispred svojih nekretnina, pravna osoba kojoj je
Općina povjerila obavljanje tih poslova.
Za postavljanje košara za odlaganje
otpadaka mogu se upotrijebiti stupovi, zidovi
građevina, ograde uz nogostupe, slobodno
stojeća postolja i javne zelene površine.

6. Parkirališta
Članak 25.
Parkirališta
moraju
biti
održavana, te propisno označena.

Članak 30.
Nogostupe ispred poslovnih građevina i
objekata svakodnevno su dužne čistiti fizičke
ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost u tim
građevinama i objektima.
Nogostupe koji se nalaze ispred
stambenih građevina i građevnih zemljišta
obvezni su čistiti vlasnici ili korisnici
građevina i zemljišta, odnosno pravna osoba
koja upravlja građevinom najmanje jednom
tjedno, a obvezno poslije svake košnje trave.
Zabranjuje
se
svako
oštećivanje
nogostupa.
Svaka pravna ili fizička osoba koja
ošteti nogostup dužna je isto popraviti –
sanirati u roku 30 dana, u protivnom će isto
učiniti Općina na trošak počinitelja.
Kada fizička ili pravna osoba vrši
popravak – sanaciju nogostupa dužna je isto
obaviti uz prethodnu suglasnost – odobrenje
Općine, koja će utvrditi način saniranja.
Zelene površine javne namjene ispred
stambenih i poslovnih objekata, uključujući i
oborinske kanale dužne su kositi i držati u
čistom, urednom i propusnom stanju fizičke i
pravne osobe vlasnici, odnosno korisnici tih
objekata.

stalno

7. Dječja igrališta
Članak 26.
Dječja igrališta i njihova oprema moraju
se održavati u urednom i ispravnom stanju.
O ispravnosti istih dužan je voditi
vlasnik opreme.
Ako opremu dječjeg igrališta na javnu
površinu postavlja pravna ili fizička osoba (ne
Općina), ista je dužna za postavljanje tražiti
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.
III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE
POVRŠINA JAVNE NAMJENE
Članak 27.
Površine javne namjene na području
Općine Petlovac moraju se redovno održavati i
čistiti
sukladno
Programu
održavanja
komunalne infrastrukture i ostalim aktima
kojima se određuje održavanje površina javne
namjene.
Površine javne namjene održava
pravna osoba kojoj su od strane Općine
povjereni
poslovi
održavanja
sukladno
zakonskim propisima, te fizičke i pravne osobe
sukladno ovoj Odluci.

Članak 31.
Zabranjuje se ispuštanje oborinskih i
krovnih voda na površinu nogostupa.
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Vlasnici zemljišta i građevina dužni su
riješiti odvodnju oborinskih i krovnih voda na
način da se oborinske i krovne vode ispuštaju
na njihovo privatno zemljište, a gdje to nije
moguće, oborinske i krovne vode mogu se
ispuštati u cestovnu kanalizaciju ili u cestovne
jarke.
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parkiralištima, kolnim ulazima i svim
drugim mjestima za koje je zabrana
propisana odredbama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama,
7. ispuštanje otpadnih voda i gnojnica, te
obavljanje drugih radnji koje dovode do
zagađivanja,
8. bacanje reklamnih i drugih letaka iz
zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela,
9. loženje vatre i paljenje otpada i obavljanje
bilo kakvih radnji koje dovode do
onečišćavanja i devastiranja površina javne
namjene, oštećivanja klupa, ograda,
stupova, stupića, uređaja za rekreaciju,
opreme javne rasvjete, košara za otpatke i
svih drugih objekata, uređaja i opreme koja
je postavljena na površinama javne
namjene ili čini sastavni dio površine javne
namjene.

Članak 32.
Vozila koja sudjeluju u prometu ne
smiju onečišćivati javno-prometne površine.
Vozila koja prevoze tekući ili sitni
materijal moraju imati ispravne sanduke iz
kojih se materijal ne može prosipati niti
istjecati.
Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu,
piljevinu, lišće i slično moraju se prekriti
ceradom ili zaštitnom mrežom ili na drugi
odgovarajući način osigurati da se materijal ne
prosipa po javno prometnim površinama.
Poljoprivredni strojevi – traktori i druga
teretna vozila koja izlaskom s poljskog puta
iznesu na prometnu površinu zemlju – blato,
dužna su odmah po izlasku, odnosno
onečišćenju, isto ukloniti s prometne površine,
bilo ručno ili pranjem mlazom vode.

Članak 34.
Pravna osoba koja upravlja ili gospodari
javnim sportskim, rekreacijskim i drugim
sličnim objektima, park šumama, spomen
područjima, grobljima i drugim sličnim
prostorima obvezna je održavati javnu zelenu
površinu unutar tih prostora, te se brinuti za
njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 33.
Na javnim prometnim površinama
zabranjuje se:
1. ostavljanje, nanošenje ili bacanje otpadaka,
odnosno onečišćavanje na bilo koji
drugi način,
2. izvođenje bilo kakvih radova (odlaganje
građevnog i raznog otpadnog materijala,
postavljanje predmeta, naprava, strojeva,
prekopavanje - bušenje površine javne
namjene i izvođenje drugih radova) bez
odobrenja
ili
protivno
odobrenju
Jedinstvenog upravnog odjela,
3. držanje, izlaganje i prodaja robe,
postavljanje pokretnih naprava, reklama i
svih
ostalih predmeta, bez odobrenja ili protivno
odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela,
4. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge
posude za otpad,
5. popravak, servisiranje i pranje vozila,
6. ostavljanje vozila bez registarskih tablica,
neregistriranih
vozila,
teretnih
prikolica, drugih priključnih vozila,
karamboliranih vozila i olupina vozila na
površinama
javne
namjene,
na

Članak 35.
Grane stabala, ukrasne živice i drugo
zelenilo koje zaklanja prometne znakove,
ometa sigurnost ili vidljivost u prometu,
oštećuje građevine i infrastrukturu, smeta
rasvjeti površine javne namjene i redovitom
odvozu komunalnog otpada moraju se redovito
održavati.
Održavanje i obrezivanje grana stabala,
ukrasnih živica i drugog zelenila iz stavka 1.
ovog članka obavlja vlasnik, odnosno fizička ili
pravna osoba kojoj je vlasnik povjerio
obavljanje tih poslova.
Ako grane stabala, ukrasne živice i
drugo zelenilo koje zaklanja prometne znakove,
ometa sigurnost ili vidljivost u prometu,
oštećuje građevinu i infrastrukturu, smeta
rasvjeti površine javne namjene i redovitom
odvozu komunalnog otpada ne oreže vlasnik,
potrebne radove izvršit će pravna kojoj je
Općina Petlovac povjerila obavljanje tog posla
na trošak vlasnika.
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Članak 36.
Na javno zelenim površinama ne smiju
se, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela
obavljati bilo kakvi radovi, osim interventnih i
radova redovitog održavanja.
Ako Jedinstveni upravni odjel dozvoli
izvođenje radova na javno zelenoj površini u
odobrenju će navesti način saniranja javnih
zelenih površina.
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10. sjedenje na naslonu klupe, držanje nogu
na sjedalici, kao i svako drugo
nenamjensko korištenje javne zelene
površine i
11. izvođenje svih ostalih radnji koje dovode
do onečišćavanja i devastiranja javnih
zelenih površina, oštećivanja klupa,
ograda, stupova, stupića, uređaja za
rekreaciju,opreme
javne
rasvjete,
košara za otpatke i svih drugih
objekata, uređaja i opreme koja je
postavljena
na
javnim
zelenim
površinama ili čini sastavni dio javne
zelene površine.

Članak 37.
Na
javno
zelenim
površinama
zabranjuje se:
1. uništavanje i oštećivanje biljnog
materijala ( guljenje kore, zarezivanje,
zasijecanje,
savijanje,
trganje,
zabadanje noževa, zabijanje čavala,
stavljanje plakata ili drugog na stabla,
prekidanje korijena stabla, gaženje), te
sva druga uništavanja i onečišćivanja
drveća, grmlja, živica i drugog biljnog
materijala,
2. sadnja i uklanjanje drveća, grmlja i
drugih
nasada
bez
odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela,
3. ostavljanje, nanošenje ili bacanje
otpadaka, odnosno onečišćavanje javne
zelene površine na bilo koji drugi način,
4. držanje, izlaganje i prodaja robe,
postavljanje
pokretnih
naprava,
reklama i svih ostalih predmeta bez
odobrenja ili protivno odobrenju
Jedinstvenog upravnog odjela,
5. ostavljanje vozila bez registarskih
tablica, odnosno neregistriranih vozila,
teretnih prikolica, drugih priključnih
vozila, karamboliranih vozila i olupina
vozila na javnim zelenim površinama,
kao i na površinama koje su bile zelene
površine, a uslijed protupravnog
parkiranja su uništene (zemljane
površine bez postavljenog znaka
dozvoljeno parkiranje),
6. popravak, servisiranje i pranje vozila,
7. ispuštanje otpadnih voda i gnojnica, te
obavljanje drugih radnji koje dovode do
zagađivanja,
8. bacanje reklamnih i drugih letaka iz
zrakoplova ili na drugi način bez
odobrenja
Jedinstvenog
upravnog
odjela,
9. loženje vatre i paljenje otpada,

Članak 38.
U slučaju oštećenja površina javne
namjene, opreme i uređaja počinitelj štete
dužan je nadoknaditi štetu Općini Petlovac.
U protivnom, šteta će se nadoknaditi
provođenjem odgovarajućeg postupka.
IV. ZAUZIMANJE
NAMJENE

POVRŠINA

JAVNE

Članak 39.
Zahtjev za zauzimanje površine javne
namjene za sve namjene zauzimanja (za
držanje,
postavljanje
i
prodaju
robe,
postavljanje pokretnih naprava, održavanje
prezentacija
sa
svrhom
reklamiranja
određenih proizvoda ili prodaje robe,
prekopavanje i bušenje površina javne
namjene, istovara, smještaja i utovara
građevinskog materijala, popravak vanjskih
dijelova građevina, održavanje javnih skupova
i manifestacija, održavanje obuka auto škola,
održavanje auto sajmova, prodaju iz pokretne
prodavaonice, postavljanje svih vrsta plakata
(osim onih koji se postavljaju na oglasnim
pločama, stupovima i ormarićima određenim
za tu namjenu), postavljanje reklama i
predmeta iz članka 12. stavka 1. ove odluke i
za
sve druge
namjene)
podnosi
se
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Jedinstveni upravni odjel sukladno
odredbama ove odluke i posebnih propisa o
zahtjevu za zauzimanje površine javne
namjene odlučuje donošenjem rješenja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog
članka Jedinstveni upravni odjel za održavanje
manifestacija kojima je pokrovitelj Općina

14

26. rujna 2019.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PETLOVAC

Broj 06/2019

Petlovac izdaje suglasnost za održavanje
manifestacije.
Rješenjem
kojim
se
odobrava
zauzimanje površine javne namjene određuje
se svrha zauzimanja površine javne namjene,
mjesto i način zauzimanja površine javne
namjene, površina zauzimanja, vremensko
razdoblje zauzimanja površine, potrebne mjere
sigurnosti, obveza vraćanja površine u
prvobitno stanje, način plaćanja, te ostale
obveze određene ovom Odlukom i posebnim
propisima.
Javna površina može se privremeno
zaposjesti radi istovara drva, ugljena i sličnog
materijala za cijepanje i piljenje drva, u kojem
slučaju se isti ima ukloniti s površine javne
namjene u roku 7 dana.
Javna površina može se privremeno
zaposjesti radi istovara i utovara robe na način
da se ne ometa promet te se odložene stvari
moraju odmah ukloniti.
Zabranjuje se zauzimanje površina
javne namjene bez odobrenja ili protivno
odobrenju, odnosno bez suglasnosti ili protivno
suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog
otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz
kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz
ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan
otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali
(kao što je papir, staklo i dr.).
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad
nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i
sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim
proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede,
šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži
biološki razgradiv otpad.
Pod
komunalnim
otpadom
podrazumijeva se i reciklabilni komunalni
otpad koji čine otpadna plastika, otpadni metal
i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge
vrste otpada koje su namijenjene recikliranju
(npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.) te
krupni (glomazni) komunalni otpad koji
podrazumijeva predmet ili tvar koju zbog
zapremine i /ili mase neprikladno prikupljati u
sklopu
usluge
prikupljanja
miješanog
komunalnog otpada.

Članak 40.
Pokretnim napravama smatraju se
štandovi, klupe, kolica za prodaju raznih
artikala, automati za prodaju sladoleda,
napitaka, cigareta i slično, hladnjaci za
sladoled,
ambulantne,
ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za
pečenje plodina, drvena spremišta za priručni
alat i materijal, naprave za čišćenje obuće, vage
za vaganje ljudi, pozornice i slične naprave,
stolovi, stolice, pokretne naprave i druge
naprave koje se postavljaju u svrhu
organiziranja
otvorenih
terasa
ispred
ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, šatori
u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost,
djelatnost cirkusa, luna parkovi, zabavne
radnje, automobili kao lutrijski zgodici i drugo.
Mjesta za postavljanje pokretnih
naprava, ljetnih terasa i kioska propisana su
posebnim odlukama.

Članak 42.
Način
gospodarenja
komunalnim
otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja
otpadnog papira, metala, stakla, plastike,
tekstila, problematičnog otpada i krupnog
(glomaznog) otpada i drugo, određuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 43.
Na području Općine Petlovac javnu
uslugu prikupljanja miješanog komunalnog
otpada
i
prikupljanja
biorazgradivog
komunalnog otpada te odvojeno prikupljanja
otpadnog papira, metala, stakla, plastike,
tekstila, problematičnog otpada i krupnog
(glomaznog) otpada, kao davatelj usluge,
obavlja pravna osoba kojoj je Općina Petlovac
povjerila obavljanje predmetne javne usluge.
Davatelj usluge javnu uslugu
iz
prethodnog
stavka
obavlja
sukladno
zakonskim i podzakonskim propisima o
gospodarenju otpadom.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE
SA SKUPLJENIM OTPADOM
Članak 41.
Komunalni otpad je otpad nastao u
kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu
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26. rujna 2019.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PETLOVAC

Članak 44.
Problematični otpad je opasni otpad koji
uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad
koji je po svojstvima, sastavu i količini
usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno
nastaje
u
kućanstvu
pri
čemu
se
problematičnim otpadom smatra sve dok se
nalazi kod proizvođača tog otpada.
Problematični otpad iz stavka 1. ovog
članka predaje se davatelju usluge u reciklažno
dvorište i isti nije dozvoljeno ispuštati u sustav
odvodnje otpadnih voda, ostavljati na
površinama javne namjene, ili ga odlagati u
spremnike
za
odlaganje
miješanog
komunalnog
otpada,
biorazgradivog
komunalnog
otpada
i
reciklabilnog
komunalnog otpada.
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Površine javne namjene uz drvorede ne
smiju se posipati sa solju i drugim kemijskim
sredstvima.
Članak 47.
Snijeg s krovova građevina može se
deponirati na javnu površinu isključivo ako ne
postoji mogućnost da se smjesti u dvorište
građevine, ali tako da ostane osiguran prolaz
pješacima i vozilima.
VII SANITARNO KOMUNALNE
UREĐENJA NASELJA

MJERE

1. Držanje životinja
Članak 48.
Držanjem
životinja
unutar
građevinskog područja naselja Općine Petlovac
nije dopušteno ugrožavanje higijenskih,
sanitarnih i drugih uvjeta života u naseljenim
mjestima. Vlasnik životinja je dužan:
1. držati
životinje
održavanjem
odgovarajućih higijenskih i sanitarnih
uvjeta te na taj način spriječiti
prekomjeran smrad i druge štetne
imisije;
2. osigurati septičku jamu za fekalije;
3. osigurati da oborinske vode ne raznose
fekalije te smetište na susjedne čestice;
4. držati životinje na način da ne prelaze u
tuđa dvorišta, vrtove i javne ili
poljoprivredne površine te nanose štetu
drugima.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 45.
Snijeg i led uklanjaju se s površina
javne namjene i krovova građevina uz javno
prometne površine.
Snijeg i led s krovova građevina uz
površine javne namjene uklanja se čim postoji
mogućnost da se odrone i ugroze sigurnost
prometa.
Snijeg i led s površina javne namjene i
krovišta građevina dužni su uklanjati i čistiti:
s nerazvrstanih cesta pravna osoba kojoj je
Općina Petlovac povjerila obavljanje tih
poslova, u skladu s ugovorom o povjeravanju
tog posla i Planom zimske službe,
- s nogostupa ispred stambenih i
poslovnih građevina i s krovišta
stambenih i poslovnih građevina
vlasnici i korisnici građevina, odnosno
pravna osoba koja upravlja građevinom,
- s ostalih površina (parkovi, dječja
igrališta, groblja i drugo) pravna osoba
kojoj je Općina Petlovac povjerila
obavljanje tih poslova, odnosno osobe
kojima
su
objekti
predani
na
upravljanje.

Članak 49.
Na području Općine Petlovac napasanje
stoke van naseljenih mjesta te svakodnevno
gonjenje stoke radi napasanja, dopušteno je
isključivo na vlastitim poljoprivrednim
površinama.
Svakodnevno gonjenje stoke radi
napasanja kroz naseljena mjesta obavlja se na
način da se što manje onečišćuje javne površine
te ne narušavaju sanitarni i higijenski uvjeti
života u naselju.
Gonjenje stoke u naselju se mora obaviti
manje prometnim putem, a van naselja na
način da se ne gaze ili oštećuju tuđe površine.
Vlasnici stoke obvezni su otkloniti sva
onečišćenja nastala gonjenjem stoke na javnim
površinama u naseljima bez odlaganja.

Članak 46.
Javno prometne površine moraju se radi
sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja
klizanja posipati sa soli ili drugim
ogovarajućim materijalom kojim se izaziva
topljenje leda, odnosno koji sprečava klizanje.
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Ukoliko vlasnici stoke ne otklone ista
onečišćenja, može ih otkloniti Općina Petlovac
na teret vlasnika stoke.
Vlasnici stoke obvezni su osigurati
nadziranje stoke za vrijeme ispaše, kako ista
ne bi činila štete na poljima.
Vlasnicima koji tjeraju stoku na ispašu
zabranjuje se:
1. napasanje stoke na površinama u
tuđem
posjedu
bez
dopuštenja
posjednika;
2. činjenje štete u poljima gonjenjem stoke
na način da se gaze površine koje se
pripremaju za sjetvu ili zasijane
površine, odnosno da se stoka prilikom
gonjenja usput napasa na tuđim
površinama;
3. bacanje
ili
ostavljanje
uginulih
životinja.
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stupići, posude za cvijeće, građevni materijal,
skele, ogrjev i svi ostali protupravno
postavljeni predmeti) moraju se ukloniti.
Rješenje
o
uklanjanju
donosi
komunalno redarstvo na trošak vlasnika ili
korisnika predmeta ili uređaja iz prethodnog
stavka.
Ako vlasnik protupravno postavljenog
predmeta ili uređaja na objektima i
površinama javne namjene ne ukloni u
traženom roku isto će se ukloniti po trećem licu
na trošak vlasnika.
IX.
MJERE
ZA
KOMUNALNOG REDA

PROVOĐENJE

Članak 54.
Nadzor nad provedbom Odluke o
komunalnom redu provodi komunalni redar
Općine Petlovac.

2. Deratizacija
Članak 55.
U provedbi nadzora nad ovom Odlukom
komunalni redar ovlašten je:
1. zatražiti i pregledati isprave (osobna
iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog
registra i sl.) na temelju kojih se može
utvrditi identitet stranaka odnosno
zakonskog zastupnika stranke, kao i
drugih
osoba
nazočnih
prilikom
izvođenja radova,
2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi
pribavljanja dokaza o činjenicama koje
se ne mogu izravno utvrditi kao i od
drugih
osoba
nazočnih
prilikom
nadzora,
3. zatražiti od stranke pismenim putem
točne
i
potpune
podatke
i
dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
4. prikupljati
dokaze
i
utvrđivati
činjenično stranje na vizualni i drugi
odgovarajući način (fotografiranjem,
snimanjem kamerom, videozapisom i
slično),
5. obavljati i druge radnje u svrhu
provedbe nadzora,
6. rješenjem ili na drugi propisani način
narediti fizičkim i pravnim osobama
mjere za održavanje komunalnog reda
propisane ovom Odlukom odnosno
druge mjere propisane zakonom,
7. predložiti
izdavanje
obveznog
prekršajnog naloga,

Članak 50.
U svrhu zaštite zdravlja stanovništva
na području Općine Petlovac obavlja se
preventivna sustavna deratizacija.
Pod pojmom preventivne sustavne
deratizacije razumijeva se postavljanje
odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora
i drugih glodavaca.
Članak 51.
Poslove
preventivne
sustavne
deratizacije obavlja pravna osoba kojoj je
Općina Petlovac povjerio obavljanje tog posla
sukladno važećim propisima, općim i posebnim
uvjetima, odredbama ugovora i pravilima
struke.
3. Čišćenje dimnjaka
Članak 52.
Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata
i uređaja za loženje regulirano je posebnom
Odlukom.
VIII.
UKLANJANJE
PROTUPRAVNO
POSTAVLJENIH PREDMETA
Članak 53.
Protupravno postavljeni predmeti i
uređaji na objektima i površinama javne
namjene (kiosci, pokretne naprave, reklame,
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Komunalni redar ovlašten je donositi
pismene i usmene naloge u vidu rješenja za
provedbu gore navedenih radnji.

Ukoliko počinitelj štete ne plati
naknadu za učinjenu štetu, provest će se
odgovarajući sudski postupak.

Članak 56.
Fizičke i pravne osobe dužne su
komunalnom redaru omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora i pružati potrebne
obavijesti o predmetima uredovanja.
Ako komunalni redar u svom radu naiđe
na otpor može zatražiti pomoć od Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave Osječkobaranjske
i drugih tijela potrebnih za
provođenje nadzora.

XI. KAZNENE ODREDBE
Članak 61.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, a
fizička osoba novčanom kaznom od 500,00 do
2.000,00 kn:
- ako postupi protivno odredbama članka:
7., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 18., 19.,
20., 21., 22., 23., 24., 26., 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 44.,
45., 46., 47., 48., 49. i 56. ove Odluke.

Članak 57.
Komunalni redar u obavljanju poslova
iz svoje nadležnosti dužan je pridržavati se
zakona, odredaba ove odluke i drugih propisa.
Komunalni redar obavlja poslove
nadzora samostalno u ime Općine, postupa i
donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja
određenih ovom Odlukom i drugim propisima.
Poduzimanje mjera za provođenje
komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog
interesa za Općinu Petlovac.

Za prekršaj ili propuštanje radnji iz
stavka 1. ovog članka, kaznit će se novčanom
kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

X. NAKNADA ŠTETE

Članak 62.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00
do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna osoba, a fizička osoba novčanom
kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn ako:
1. komunalnom redaru ne omogući
pregled isprava (osobne iskaznice,
putovnice, izvoda iz sudskog registra i
sl.) na temelju kojih može utvrditi
identitet stranke odnosno zakonskog
zastupnika stranke, kao i drugih osoba
nazočnih prilikom nadzora (članak 55.
stavak 1. točka 1.)
2. komunalnog redara ometa u provedbi
nadzora (članak 55. stavak 1. točke 4. i
5.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna.
Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00
do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

1. Naknada štete na javnoj površini

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.
Svu štetu učinjenu na javnoj površini,
objektu i uređaju što su na njoj ili su njen
sastavni dio počinitelj je dužan nadoknaditi.

Članak 63.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o komunalnom redu
Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“, broj 10/08 i 8/11).

Članak 58.
Ako počinitelj ne postupi po rješenju
komunalnog redara (uklanjanje, čišćenje,
popravljanje, zamjena i drugo), rješenje će
izvršiti Općina Petlovac putem treće osobe, a o
trošku počinitelja.
Članak 59.
Protiv rješenja komunalnog redara
može se uložiti žalba u roku od 15 dana od dana
primitka rješenja o kojem odlučuje upravno
tijelo
županije
nadležno
za
poslove
komunalnog gospodarstva.
Žalba na rješenje uložena nadležnom
tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.
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Članak 64.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-13
Petlovac, 20. rujna 2019. g.

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-12
Petlovac, 20. rujna 2019. g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

VI.
Temeljem članka 26. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18 ), Općinsko vijeće Općine
Petlovac na svojoj 17. sjednici održanoj dana
20. rujna 2019., godine, donosi

V.
Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i
110/18) i članka 26. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj 14/09.,
1/10, 3/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine
Petlovac na svojoj 17. sjednici, održanoj dana
20. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti Općini Kneževi
Vinogradi za uknjižbu prava vlasništva
Članak 1.
Općina Petlovac, kao jedna od pravnih
sljednika bivše Općine Beli Manastir daje
suglasnost za uknjižbu prava vlasništva Općini
Kneževi Vinogradi, i to za sljedeće nekretnine:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Petlovac
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu
Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ broj 3/19), u uvodu odluke iza broja
„68/18“ dodaju se slovo i broj „ i 110/18“.

-

-

Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Utvrđuje se jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa po pojedinim zonama,
određena u kunama po m³ građevine, kako
slijedi:
I.
II.
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z.k. uložak: 228, k.o. Kneževi Vinogradi
za k.č. br. 1085/13 u naravi ULICA
RAŠIK, površine 1495 m² te
z.k. uložak: 598, k.o. Suza za k.č. br.
1158 u naravi GRADILIŠTE, površine
1957 m².

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ima se objaviti u Službenom
glasniku Općine Petlovac.

Zona – 2,50 kn/m³
Zona – 2,00 kn/m³“

KLASA: 940-01/19-01/07
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 20. rujna 2019. g.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
VII.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09, 1/10, 3/13 i
1/18), a u vezi s postupanjem po Naredbi
Ministarstva
unutarnjih
poslova,
Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda
civilne zaštite Osijek, Službe inspekcijskih
poslova KLASA: 823-02/19-01/07, URBROJ:
511-01-382-19-2 od 16. kolovoza 2019. godine,
načelnik Općine Petlovac, donosi

VIII.
Na temelju članka 16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom
planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15,
87/16 i 3/18) i članka 36. Statuta Općine
Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“,
broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18), načelnik Općine
Petlovac donosi
ODLUKU
o otpisu nenaplativog potraživanja
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se otpis se
dospjelog nenaplativog potraživanja Općine
Petlovac, na ime obveznika KATARINE
BUNTIĆ iz Luča, Matije Gupca 4, u ukupnom
iznosu od 250,00 kuna, i to po osnovi
participacije za pohađanje vrtića u Petlovcu.

ODLUKU
o dodatnoj isplati financijskih sredstava za
redovnu djelatnost DVD-a i VZ-a u 2018.
godini
Članak 1.
Ovom Odlukom, DVD-u Luč odobrava
se isplata financijskih sredstava u iznosu od
70.000,00 kn (sedamdesettisućakuna), u svrhu
podmirenja obveze Općine Petlovac utvrđene
Naredbom Ministarstva unutarnjih poslova,
Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda
civilne zaštite Osijek, Službe inspekcijskih
poslova KLASA: 823-02/19-01/07, URBROJ:
511-01-382-19-2 od 16. kolovoza 2019. godine,
za financiranje redovne djelatnosti DVD-a i
VZ-a u 2018. godini.

Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Petlovac za provedbu ove Odluke

Članak 2.
U skladu s člankom 1. ove Odluke, s
DVD-om Luč zaključit će se Aneks ugovora o
prijenosu financijskih sredstava za redovitu
djelatnost DVD-a Luč u 2018. godini.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 401-01/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 6. rujna 2019.

IX.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18), načelnik Općine Petlovac
donosi

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

ODLUKU
o utvrđivanju visine participacije roditeljima
djece predškolskog uzrasta s područja Općine
Petlovac koja pohađaju Dječji vrtić u Petlovcu
za školsku godinu 2019/2020

KLASA: 214-01/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-4
Petlovac, 5. rujna 2019.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
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Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
participacije roditeljima djece predškolskog
uzrasta s područja Općine Petlovac koja
pohađaju Dječji vrtić u Petlovcu za školsku
godinu 2019/2020.
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ODLUKU
o sufinanciranju nabave obveznih udžbenika
za učenike srednjih škola s prebivalištem na
području Općine Petlovac za školsku godinu
2019./2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se uvjeti i
način ostvarivanja prava na sufinanciranju
nabave obveznih udžbenika za učenike
srednjih škola s prebivalištem na području
Općine Petlovac za školsku godinu 2019./2020.

Članak 2.
Participacija iz članka 1. ove Odluke,
utvrđuje se u iznosu od 250,00 kuna, osim za
mjesec prosinac 2019. godine te za mjesec
siječanj 2020. godine, kada se participacija
utvrđuje u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju
roditelji, odnosno skrbnici ili zakonski
zastupnici upisanih učenika srednjih škola s
prebivalištem na području Općine Petlovac.

Članak 3.
Visina participacije utvrđena člankom
2. ove Odluke može se umanjiti ukoliko, iz
opravdanih razloga, u pojedinom mjesecu,
dijete bude spriječeno pohađati Dječji vrtić
zbog bolesti i to više od pet (5) dana u mjesecu,
na način da se naknada umanjuje za 10 kuna
po danu izostanka djeteta.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne
ostvaruju učenici:
- koji ostvaruju pravo na sve obvezne
udžbenike po temeljem Odluke o
financiranju obveznih udžbenika za
učenike srednjih škola u Republici
Hrvatskoj za školsku godinu
2019./2020. sredstvima iz Državnog
proračuna Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 69/19).
- koji ostvaruju pravo na sve obvezne
udžbenike po drugoj osnovi
- koji ponavljaju razred.

Ukoliko dijete, zbog razloga navedenog
u stavku 1. ovog članka, izostane cijeli mjesec
od pohađanja Dječjeg vrtića, naknada za taj
mjesec se ne obračunava.
Članak 4.
Podatke o prisutnosti djece, temeljem
kojih se obračunava iznos visine participacije
roditeljima djece koja pohađaju Dječji vrtić u
Petlovcu, dostavlja odgajateljica Dječjeg vrtića
za svaki pojedini mjesec.

Članak 3.
Visina
novčane
pomoći
radi
sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku
utvrđuje se u iznosima kako slijedi:
 za učenike od 1. do 4. razreda
srednjih strukovnih škola
1.000,00 kn
 za učenike od 1. do 4. razreda
srednjih škola – ekonomska,
upravni referent, gimnazija,
medicinska
1.300,00 kn

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 601-01/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 5. rujna 2019.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

Članak 4.
Za ostvarivanje prava iz ove Odluke
podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti
ispunjen Zahtjev za ostvarivanje prava na
sufinanciranje nabave školskih udžbenika za
školsku 2019/2020. godinu i priložiti:

X.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18) načelnik Općine Petlovac,
donosi
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Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

presliku osobne iskaznice oba roditelja,
skrbnika ili zakonskih zastupnika
potvrdu o redovnom školovanju/upisu u
srednju školu

Članak 5.
Obrazac Zahtjeva roditelji mogu
preuzeti
u
prostorijama
Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Petlovac.
Rok za podnošenje zahtjeva, radi
ostvarivanja prava na novčanu pomoć u kupnji
udžbenika je do 16. kolovoza 2019.godine.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva, u
iznimnim slučajevima, je do 27. rujna 2019.
godine.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
218 od 31. srpnja 2019. g. tvrtke Svjetla grada
d.o.o. Knjižara Nova iz Osijeka, Trg Ante
Starčevića 4, radi nabave dodatnog obrazovnog
materijala za potrebe učenika Osnovne škole
Zmajevac, Područna škola Novi Bezdan, u
iznosu
od
4.488,12
kn
(Slovima:
četritisućečetristoosamdesetiosamkuna
i
dvanaestlipa).

Članak 6.
Korisnik prava na sufinanciranje
nabave školskih udžbenika dužan je Općini
Petlovac naknaditi štetu i izvršiti povrat
sredstava ukoliko se utvrdi da pravo na
naknadu, odnosno sufinanciranje nabave
školskih udžbenika za školsku 2019/2020
godinu ostvaruje po drugom osnovu.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010801 „SOCIJALNA SKRB“
iz Programa: 1030 „SOCIJALNA POMOĆ
OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA“, Aktivnost:
A103010 „POMOĆ OBITELJIMA U NOVCU
(ŠKOLSKE KNJIGE, BOŽIĆNICA I SL.)“,
Konto: 37229 „POMOĆ OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA“.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.

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

KLASA: 602-01/19-01/05
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 18. srpnja 2019.

KLASA: 602-01/19-01/05
URBROJ: 2100/07-01-19-3
Petlovac, 01. kolovoza 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XI.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 01.
kolovoza 2019. g. donosi

XII.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 14.
kolovoza 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Svjetla grada
d.o.o. Knjižara Nova radi nabave dodatnog
obrazovnog materijala za potrebe učenika
Područne škole Novi Bezdan

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Narodne novine
d.d. radi nabave dodatnog obrazovnog
materijala za potrebe učenika Osnovne škole
Šećerana sa područja Općine Petlovac
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ODLUKU
o donošenju Programa mjera za zaštitu
pučanstva od zaraznih bolesti
na području Općine Petlovac za 2019. godinu

Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 1.
Donosi se Program mjera za zaštitu
pučanstva od zaraznih bolesti na području
Općine Petlovac za 2019. godinu izrađen i
predložen od strane Zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske Županije, a isti će se
provoditi sukladno potrebama tijekom godine,
kao i raspoloživim financijskim sredstvima
Proračuna Općine Petlovac.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
470219002076 od 13. kolovoza 2019. g. tvrtke
Narodne novine d.d. iz Zagreba, Savski gaj
XIII put br. 6, radi nabave dodatnog
obrazovnog materijala za potrebe učenika
Osnovne škole Šećerana sa područja Općine
Petlovac, u iznosu od 46.183,00 kn (Slovima:
četrdesetšesttisućastoosamdesettrikune).

Članak 2.
Tekst Programa nalazi se u prilogu i
sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010801 „SOCIJALNA SKRB“
iz Programa: 1030 „SOCIJALNA POMOĆ
OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA“, Aktivnost:
A103010 „POMOĆ OBITELJIMA U NOVCU
(ŠKOLSKE KNJIGE, BOŽIĆNICA I SL.)“,
Konto: 37229 „POMOĆ OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ima se objaviti u Službenom
glasniku Općine Petlovac.
KLASA: 501-01/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-4
Petlovac, 16. siječnja 2019.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

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

XIV.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09,
1/10 i 3/13) načelnik Općine Petlovac donosi

KLASA: 602-01/19-01/05
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 14. kolovoza 2019. g.

ODLUKU
o sufinanciranju uklanjanja ruševnih kuća na
području Općine Petlovac u 2019. godini

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način
sufinanciranja uklanjanja ruševnih kuća na
području Općine Petlovac u 2019. godini.
Članak 2.
Općina Petlovac dana 3. travnja 2017.
godine objavila je Javni poziv za sufinanciranje
uklanjanja ruševnih kuća na području Općine
Petlovac (KLASA: 363-07/17-01/05, URBROJ:
2100/07-01-17-2).
Predmetnim pozivom utvrđeni su uvjeti
za
prihvatljive
korisnike
te
iznos
sufinanciranja uklanjanja ruševnih kuća koji je

XIII.
Temeljem članka 5.stavka 2. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne
novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i
114/18) i članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18), na prijedlog Zavoda za javno
zdravstvo Osječko-baranjske Županije KLASA:
541-02/18-01/1, URBROJ: 381-18-28 od 28.
prosinca 2018. godine, načelnik Općine
Petlovac donio je
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određen u iznosu od 80% ukupnih troškova s
PDV-om, a najviše do 8.000,00 kn po korisniku.

Ciljevi vježbe: Uvježbavanje i podizanje razine
osposobljenosti operativnih snaga civilne
zaštite te drugih sudionika u sustavu civilne
zaštite s područja Općine Petlovac, postizanje
spremnosti, obučenosti, opremljenosti i
koordinacije sustava civilne zaštite u slučaju
većih
intervencija,
praktična
primjena
sredstava prve pomoći i sredstava za gašenje
požara.

Članak 3.
Utvrđuje se da će se prijave koje
pristignu tijekom 2019. godine, a koje
zadovoljavaju uvjete Javnog poziva iz članka 2.
ove Odluke, realizirati sredstvima osiguranim
u proračunu Općine Petlovac za 2019. godinu,
za koju namjenu je osigurano 80.000,00 kn.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.

Sudionici:
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Osijek
- Stožer civilne zaštite Općine Petlovac
- JPVP Beli Manastir
- DVD Petlovac
- Gradsko društvo Crvenog križa Beli
Manastir
- Općina Petlovac
- druge pravne osobe od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Petlovac.

KLASA: 363-07/17-01/05
URBROJ: 2100/07-01-19-4
Petlovac, 1. kolovoza 2019.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XV.
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona
sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj
82/15 i 118/18) i članka 36. Statuta Općine
Petlovac ("Službeni glasnik Općine Petlovac",
br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18), načelnik Općine
Petlovac donosi

Vrsta vježbe: pokazno-taktička vježba.
Financiranje vježbe: Općina Petlovac financira
organizaciju vježbe u iznosu od 1.000,00 kuna.
Članak 3.
Ostali sudionici u izvođenju vježbe
podmiruju stvarne troškove svog sudjelovanja
uz korištenje vlastitih materijalnih sredstava.

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Petlovac za 2020. godinu

Članak 4.
Obvezuju se operativne snage civilne
zaštite Općine Petlovac i pravne osobe od
interesa za sustav civilne zaštite Općine
Petlovac za sudjelovanje u vježbi u obimu i
sastavu koji će se utvrditi scenarijem vježbe.

Članak 1.
Ovim Planom vježbi civilne zaštite na
području Općine Petlovac za 2020. godinu (u
daljnjem
tekstu:
Plan)
utvrđuje
se
organiziranje i provođenje združene vježbe
operativnih snaga civilne zaštite Općine
Petlovac (u daljnjem tekstu: vježba).

Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Petlovac".

Članak 2.
Vrijeme održavanje vježbe: Druga polovina
2019. godine.

KLASA: 810-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-5
Petlovac, 28. lipnja 2019.

Organizator vježbe: Stožer civilne zaštite
Općine Petlovac, JPVP Beli Manastir, DVD
Petlovac.
Naziv vježbe:
„Petlovac 2020“

Požar

otvorenih

Broj 06/2019

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

prostora
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XVI.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 23.
srpnja 2019. g. donosi

Broj 06/2019

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XVII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 23. srpnja
2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke ZADRAVEC
d.o.o. radi rekonstrukcije nerazvrstane ceste
u Novom Nevesinju
Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

ODLUKU
o podmirenju računa tvrtke HRC d.o.o.
radi održavanja manifestacije „Ilinje“ u
Torjancima

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
201/3/2018 od 15. srpnja 2019. g. tvrtke
ZADRAVEC d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića
2, radi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u
ulici N. Tesle i Topličkoj ulici u Novom
Nevesinju prema Ugovoru o održavanju
nerazvrstanih cesta u Općini Petlovac, u iznosu
od
374.462,50
kn
(Slovima:
tristosedamdesetčetritisućečetristošezdesetidv
ijekune i pedesetlipa).

Članak 1.
O d o b r a v a s e podmirenje računa br.
213/1/2 od 19. srpnja 2019. g. tvrtke HRC d.o.o.
iz Tenja, Osječka 67, u iznosu od 3.375,18 kn
(Slovima: tritisućetristosedamdesetipetkuna i
osamnaestlipa) radi održavanja manifestacije
„Ilinje“ u Torjancima.
Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu, u Glavi: 0010603 „TURIZAM“ iz
Programa:
1020
„RAZVOJ
POLJOPRIVREDE,
GOSPODARSTVA
I
TURIZMA“
Aktivnost:
A102035
„MANIFESTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE
Konto: 38129 „OSTALE TEKUĆE DONACIJE
U NARAVI“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010501 „KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“ iz
Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: A101003
„POPRAVAK NERAZVRSTANIH CESTA NA
PODRUČJU OPĆINE PETLOVAC“, Konto:
32329 „OSTALE USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA“.

KLASA: 402-07/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 24. srpnja 2018.g.

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

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

KLASA: 302-01/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-11
Petlovac, 23. srpnja 2019. g.
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XVIII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 26. srpnja
2019. g. donosi

Broj 06/2019

načelnik Općine Petlovac, dana 01. kolovoza
2019. g. donosi
ODLUKU
o podmirenju računa tvrtke HRC d.o.o.
radi proslave Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti
Članak 1.
O d o b r a v a s e podmirenje računa br.
220/1/2 od 26. srpnja 2019. g. tvrtke HRC d.o.o.
iz Tenja, Osječka 67, u iznosu od 994,70 kn
(Slovima:
devetstodevedesetičetrikune
i
sedamdesetlipa) radi proslave Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti.

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Župi Sv. Lovre
iz B. P. Sela u svrhu obnove kipova anđela u
crkvi Sv. Lovro
Članak 1.
Župi Sv. Lovre iz B. P. Sela, o d o b r a v a s e
dodjela financijskih sredstva u iznosu od
5.000,00 kn (Slovima: pettisućakuna) u svrhu
obnove kipova anđela u crkvi Sv. Lovro.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu, u Glavi: 0010303 „MO LUČ“ iz
Programa: 1004
„FUNKCIONIRANJE
MJESNIH ODBORA“ Aktivnost: A100401
„RASHODI
ZA
FUNKCIONIRANJE
MJESNIH
ODBORA“
Konto:
32931
„REPREZENTACIJA“.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu, u Glavi: 0010803 „RELIGIJA“ iz
Programa:
1024 „TEKUĆE POMOĆI
VJERSKIM ZAJEDNICAMA“, Aktivnost:
A102401 „RASHODI FUNKCIONIRANJA“,
Konto: 38212 „KAPITALNE DONACIJE
VJERSKIM ZAJEDNICAMA“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 402-07/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-3
Petlovac, 01. kolovoza 2019.g.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

KLASA: 070-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 26. srpnja 2019.g.

XX.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 20. kolovoza
2019. g. donosi

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XIX.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava DVD-u B. P.
Selo za redovan rad u 2019. godini
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Članak 1.
DVD-u B. P. Selo o d o b r a v a s e dodjela
financijskih sredstava u iznosu od 2.000,00 kn
(Slovima: dvijetisućekuna) za redovan rad u
2019.godini.

Broj 06/2019

2019.
godinu,
u
Glavi:
0010502
„VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA“, iz
Programa:
1006
„PROTUPOŽARNA
ZAŠTITA“,
Aktivnost:
A100607
“TRADICIONALNO
TAKMIČENJE
SA
STARIM ŠPRICAMA“, Konto: 38119 „OSTALE
TEKUĆE DONACIJE“ i biti će doznačena na
žiro račun IBAN: HR4723400091100189000.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019.
godinu
u
Glavi:
0010502
„VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA“, iz
Programa:
1006
„PROTUPOŽARNA
ZAŠTITA“, Aktivnost: A100604 „DVD B. P.
SELO“, Konto: 38119 „OSTALE TEKUĆE
DONACIJE“ i biti će doznačeno na račun:
IBAN: HR8623400091100204691.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 214-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-24
Petlovac, 20. kolovoza 2019. g.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 20. kolovoza
2019. g. donosi

KLASA: 214-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-23
Petlovac, 20. kolovoza 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXI.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 20. kolovoza
2019. g. donosi

ODLUKU
o podmirenju računa tvrtke Užar u svrhu
nabavke zaštitne mreže za nogometne golove
u Luču
Članak 1.
O d o b r a v a s e podmirenje računa br. 138VP-1 od 07. kolovoza 2019. g. tvrtke Užar iz
Marijanaca, J. J. Strossmayera 45, u iznosu od
1.500,00 kn (Slovima: tisućupetstokuna) u
svrhu nabavke zaštitne mreže za nogometne
golove u Luču.

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava DVD-u
Petlovac u svrhu organiziranja takmičenja
starim špricama
Članak 1.
DVD-u Petlovac o d o b r a v a s e dodjela
financijskih sredstava u svrhu organiziranja
takmičenja starim špricama u iznosu od
10.000,00 kn (Slovima: desettisućakuna).

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019.
godinu,
u
Glavi:
0010503
„UPRAVLJANJE IMOVINOM“, iz Programa
1015
„ULAGANJE
U
OPREMU
U
POSLOVNIM I STAMBENIM ZGRADAMA“,
Aktivnost A101502 “ULAGANJE U OPREMU

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
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U ŠPORTSKIM OBJEKTIMA I ŠPORTSKU
OPREMU U KLUBOVIMA“, Konto: 32251
„SITNI INVENTAR“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 601-01/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 20. kolovoza 2019. g.

KLASA: 406-01/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 20. kolovoza 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXIII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 20. kolovoza
2019. g. donosi

Broj 06/2019

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXIV.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 05. rujna 2019.
g. donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza djece
predškolskog uzrasta s područja
Općine Petlovac u Dječji vrtić Petlovac za
školsku godinu 2019/2020

ODLUKU
o podmirenju računa tvrtke Hervis sport i
moda d.o.o. u svrhu nabavke lopti za djecu u
vrtiću

Članak 1.
Ovom Odlukom o d o b r a v a se sufinanciranje
troškova prijevoza djece predškolskog uzrasta
s područja Općine Petlovac u visini od 5,00
kuna po danu provedenom u Dječjem vrtiću
Petlovac, uz napomenu – da ukupni iznos ne
može biti veći od 100,00 kuna mjesečno.
Naknada iz stavka 1. ovog članka isplatit će se
počev od naknade za mjesec rujan 2019.g. sve
do završetka školske godine – do lipnja 2020.g.

Članak 1.
O d o b r a v a s e podmirenje računa br.
226115 od 02. kolovoza 2019. g. tvrtke Hervis
sport i moda d.o.o. iz Zagreba, Slavonska
avenija 50, u iznosu od 619,97 kn (Slovima:
šestodevetnaestkuna i devedesetisedamlipa) u
svrhu nabavke lopti za djecu u vrtiću Cvrčak
na području Općine Petlovac.

Članak 2.
Temeljem evidencije o nazočnosti djece,
dostavljene od strane odgajateljice Dječjeg
vrtića Petlovac, izvršit će se obračun troškova
prijevoza s isplatom do 15. za prethodni mjesec.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019.
godinu,
u
Glavi:
0010701
„OBRAZOVANJE“,
iz
Programa
1026
„PREDŠKOLSKO
OBRAZOVANJE“,
Aktivnost
A102601
“MATERIJALNI
RASHODI ZA RAD VRTIĆA U PETLOVCU“,
Konto: 32219 „OSTALI MATERIJAL ZA
POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.
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KLASA: 601-01/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 05. rujna 2019. g.

Broj 06/2019

ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za školsku godinu 2019./2020.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se ZORANU
HUNJAKU
iz
Petlovca,
Beljska
9,
sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza
za dijete Luku Hunjaka, redovitog učenika 1.
srednje razreda Obrtničke škole u Osijeku, koji
za prijevoz koristi usluge prijevoznika HŽ
Putnički prijevoz d.o.o.

XXV.
Na temelju zahtjeva MEGI j.d.o.o. od 06. rujna
2019. godine i članka 36. Statuta Općine
Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“,
broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18), načelnik Općine
Petlovac, dana 06. rujna 2019. g., donosi
ODLUKU
o davanju na privremeno korištenje javnih
površina

Članak 2.
Općina Petlovac će u školskoj godini
2019./2020. sufinancirati javni prijevoz za
učenika iz članka 1. ove Odluke u iznosu od
17,5 % cijene mjesečne učeničke karte za vlak.

Članak 1.
MEGI j.d.o.o. iz Valpova, Osječka 11 (OIB
48333511679) o d o b r a v a se privremeno
korištenje javnih površina ispred društvenog
doma u romskom naselju u Torjancima za
vrijeme obilježavanje crkvenog goda Male
gospe, dana 08. rujna 2019. g.

Članak 3.
Odobrena sredstva sufinanciranja iz članka 2.
ove Odluke, isplaćivati će se mjesečno
temeljem dostavljenog dokaza o kupljenoj
mjesečnoj učeničkoj karti za pojedini mjesec.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 00107 „OBRAZOVANJE,
KULTURA I ŠPORT“ iz Programa: 1028
„SREDNJOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE“,
Aktivnost:
A102801 „SUFINANCIRANJE
PRIJEVOZA UČENIKA“, Konto: 37221
„SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA“.

Članak 2.
Na površinama i danu navedenim u članku 1.
ove Odluke, o d o b r a v a se točenje alkoholnog
i bezalkoholnog pića MEGI j.d.o.o. iz Valpova,
Osječka 11 (OIB 48333511679).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i biti će objavljena u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“

KLASA: 610-01/19-01/05
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 06. rujna 2019. g.

KLASA: 602-01/19-01/07
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 16. rujna 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXVI.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09.
1/10, 3/13 i 1/18) i zahtjeva Zorana Hunjaka iz
Petlovca, Beljska 9, od 16. rujna 2019. godine,
načelnik Općine Petlovac, donio je

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXVII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
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36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 30. srpnja
2019. g. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Romskoj
udruzi „Sara“ radi sufinanciranja organizacije
3. torjanačke fišijade

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava NK-u „Luč“
radi organizacije općinskog turnira „Dan
pobjede“

Članak 1.
Romskoj udruzi „Sara“ o d o b r a v a s
e dodjela financijskih sredstava u iznosu od
2.000,00 kn (Slovima: dvijetisućekuna) radi
sufinanciranja organizacije 3. torjanačke
fišijade.

Članak 1.
NK-u „Luč“ o d o b r a v a s e dodjela
financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 kn
(Slovima: pettisućakuna) radi organizacije
općinskog turnira „Dan pobjede“ 05. kolovoza
2019. godine.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 00104 „NACIONALNE
MANJINE“,
iz
Programa:
1005
„FUNKCIONIRANJE
NACIONALNIH
MANJINA“, Aktivnost: A100504 „RASHODI
ZA ROMSKU ZAJEDNICU U TORJANCIMA“
Konto: 32999 „OSTALI NESPOMENUTI
RASHODI POSLOVANJA“.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010603 „TURIZAM“, iz
Programa: 1020 „RAZVOJ POLJOPRIVREDE,
GOSPODARSTVA I TURIZMA“, Aktivnost:
A102035 „MANIFESTACIJE NA PODRUČJU
OPĆINE“ Konto: 38115 „TEKUĆE DONACIJE
SPORTSKIM DRUŠTVIMA“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 007-02/19-01/16
URBROJ: 2100/07-01-19-8
Petlovac, 06. kolovoza 2019. g.

KLASA: 007-02/19-01/23
URBROJ: 2100/07-01-19-8
Petlovac, 30. srpnja 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXVIII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 06. kolovoza
2019. g. donosi

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXIX.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 07. kolovoza
2019. g. donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava NK-u
„Dinamo“ radi organizacije utakmice povodom
obilježavanja dana Sv. Lovre
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Članak 1.
NK-u „Dinamo“ o d o b r a v a s e
dodjela financijskih sredstava u iznosu od
10.000,00 kn (Slovima: desettisućakuna) radi
organizacije utakmice povodom obilježavanja
dana Sv. Lovre u B. P. Selu.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010703 „ŠPORT“, iz
Programa: 1035 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA S PODRUČJA ŠPORTA“, Aktivnost:
A103502
„TEKUĆE
DONACIJE
ZA
ŠPORTSKE MANIFESTACIJE“, Konto: 38115
„TEKUĆE
DONACIJE
SPORTSKIM
DRUŠTVIMA“.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010603 „TURIZAM“, iz
Programa: 1020 „RAZVOJ POLJOPRIVREDE,
GOSPODARSTVA I TURIZMA“, Aktivnost:
A102035 „MANIFESTACIJE NA PODRUČJU
OPĆINE“ Konto: 38115 „TEKUĆE DONACIJE
SPORTSKIM DRUŠTVIMA“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 007-02/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 29. kolovoza 2019. g.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 007-02/19-01/26
URBROJ: 2100/07-01-19-9
Petlovac, 07. kolovoza 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXX.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 29. kolovoza
2019. g. donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava ŠRU „Štuka“
B. P. Selo za provođenje programa „Kup ŠRU
„Štuka““

Broj 06/2019

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXXI.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 30. kolovoza
2019. g. donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi
mladeži za njegovanje običaja Mađara „Novi
Bezdan“ za provođenje programa „Mađarska
etno-kuća“
Članak 1.
Udruzi mladeži za njegovanje običaja
Mađara „Novi Bezdan“ o d o b r a v a s e
dodjela financijskih sredstava u iznosu od
3.000,00 kn (Slovima: tritisućekuna) za
provođenje programa „Mađarska etno-kuća“
sukladno sklopljenom Ugovoru o financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/18).

Članak 1.
ŠRU „Štuka“ B.P. Selo o d o b r a v a s
e dodjela financijskih sredstava u iznosu od
5.000,00 kn (Slovima: pettisućakuna) za
provođenje programa „Kup ŠRU „Štuka““
sukladno sklopljenom Ugovoru o financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/04).

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
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2019. godinu u Glavi 0010702 „KULTURA“,
iz Programa: 1034 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA
S
PODRUČJA
KULTURE“,
Aktivnost: A103403 „TEKUĆE DONACIJE
UDRUGAMA NACIONALNIH MANJINA“
Konto:
38114
„TEKUĆE
DONACIJE
UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA“.

Broj 06/2019

UDRUGA
S
PODRUČJA
KULTURE“,
Aktivnost: A103401 „TEKUĆE DONACIJE
KULTURNIM UDRUGAMA“ Konto: 38114
„TEKUĆE
DONACIJE
UDRUGAMA
I
POLITIČKIM STRANKAMA“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 007-02/19-01/18
URBROJ: 2100/07-01-19-11
Petlovac, 30. kolovoza 2019. g.

KLASA: 007-02/19-01/18
URBROJ: 2100/07-01-19-10
Petlovac, 30. kolovoza 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XXXIII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 11. rujna 2019.
g. donosi

XXXII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 30. kolovoza
2019. g. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena
„Fijolice“ Petlovac za provođenje programa „I
godine ove 2019“

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi
mladeži za njegovanje običaja Mađara „Novi
Bezdan“za provođenje programa „Rad dječje
folklorne skupine i igraonice za djecu“

Članak 1.
Udruzi žena „Fijolice“ Petlovac o d o b r
a v a s e dodjela financijskih sredstava u
iznosu od 3.000,00 kn (Slovima: tritisućekuna)
za provođenje programa „I godine ove 2019“
sukladno sklopljenom Ugovoru o financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/09).

Članak 1.
Udruzi mladeži za njegovanje običaja
Mađara „Novi Bezdan“ o d o b r a v a s e
dodjela financijskih sredstava u iznosu od
6.000,00 kn (Slovima: šesttisućakuna) za
provođenje programa „Rad dječje folklorne
skupine i igraonice za djecu“ sukladno
sklopljenom
Ugovoru
o
financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/18).

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010702 „KULTURA“,
iz Programa: 1034 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA
S
PODRUČJA
KULTURE“,
Aktivnost: A103401 „TEKUĆE DONACIJE
KULTURNIM UDRUGAMA“ Konto: 38114
„TEKUĆE
DONACIJE
UDRUGAMA
I
POLITIČKIM STRANKAMA“.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010702 „KULTURA“,
iz Programa: 1034 „PROGRAMI I PROJEKTI
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Broj 06/2019

KLASA: 007-02/19-01/09
URBROJ: 2100/07-01-19-10
Petlovac, 11. rujna 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

KLASA: 007-02/19-01/09
URBROJ: 2100/07-01-19-9
Petlovac, 11. rujna 2019. g.

XXXV.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 11. rujna 2019.
g. donosi

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXXIV.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 11. rujna 2019.
g. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava KUD-u
„Seljačka sloga“ za provođenje programa
„Kudovci za selo“

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena
„Fijolice“ Petlovac za provođenje programa
„Fijolice za selo 2019“

Članak 1.
KUD-u „Seljačka sloga“ o d o b r a v a s
e dodjela financijskih sredstava u iznosu od
5.000,00 kn (Slovima: pettisućakuna) za
provođenje programa „Kudovci za selo“
sukladno sklopljenom Ugovoru o financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/13).

Članak 1.
Udruzi žena „Fijolice“ Petlovac o d o b r
a v a s e dodjela financijskih sredstava u
iznosu
od
2.500,00
kn
(Slovima:
dvijetisućepetstokuna)
za
provođenje
programa „Fijolice za selo 2019“ sukladno
sklopljenom
Ugovoru
o
financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/09).
Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010702 „KULTURA“,
iz Programa: 1034 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA
S
PODRUČJA
KULTURE“,
Aktivnost: A103402 „TEKUĆE DONACIJE ZA
KULTURNE MANIFESTACIJE“ Konto: 38114
„TEKUĆE
DONACIJE
UDRUGAMA
I
POLITIČKIM STRANKAMA“.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010702 „KULTURA“,
iz Programa: 1034 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA
S
PODRUČJA
KULTURE“,
Aktivnost: A103402 „TEKUĆE DONACIJE ZA
KULTURNE MANIFESTACIJE“ Konto: 38114
„TEKUĆE
DONACIJE
UDRUGAMA
I
POLITIČKIM STRANKAMA“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

KLASA: 007-02/19-01/13
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 11. rujna 2019. g.

33

26. rujna 2019.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PETLOVAC

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 11. rujna 2019.
g. donosi

XXXVI.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 11. rujna 2019.
g. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava NK-u
„Dinamo“ iz B. P. Sela za provođenje
programa „Organiziranje manifestacija“
Članak 1.
NK-u „Dinamo“ iz B. P. Sela o d o b r a
v a s e dodjela financijskih sredstava u iznosu
od 10.000,00 kn (Slovima: desettisućakuna) za
provođenje
programa
„Organiziranje
manifestacija“ sukladno sklopljenom Ugovoru
o financiranju programa/projekta za 2019.
godinu (KLASA: 007-02/19-01/26).

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava NK-u
„PETLOVAC“ iz Petlovca za provođenje
programa „Manifestacije“
Članak 1.
NK-u „PETLOVAC“ iz Petlovca o d o b
r a v a s e dodjela financijskih sredstava u
iznosu od 5.000,00 kn (Slovima: pettisućakuna)
za provođenje programa „Manifestacije“.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010703 „ŠPORT“, iz
Programa: 1035 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA S PODRUČJA ŠPORTA“, Aktivnost:
A103502
„TEKUĆE
DONACIJE
ZA
ŠPORTSKE MANIFESTACIJE“, Konto: 38115
„TEKUĆE
DONACIJE
SPORTSKIM
DRUŠTVIMA“.

Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010703 „ŠPORT“, iz
Programa: 1035 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA S PODRUČJA ŠPORTA“, Aktivnost:
A103502
„TEKUĆE
DONACIJE
ZA
ŠPORTSKE MANIFESTACIJE“, Konto: 38115
„TEKUĆE
DONACIJE
SPORTSKIM
DRUŠTVIMA“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 007-02/19-01/25
URBROJ: 2100/07-01-19-10
Petlovac, 11. rujna 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXXVII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,

Broj 06/2019

KLASA: 007-02/19-01/26
URBROJ: 2100/07-01-19-10
Petlovac, 11. rujna 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XXXVIII.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18)
načelnik Općine Petlovac, dana 11. rujna 2019.
g. donosi
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Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava ŠRU
„Gakovac“ Novi Bezdan
za provođenje programa „Redovan rad i
sudjelovanje na natjecanjima 2019“

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e Ponuda broj
0025-2019 od 8. kolovoza 2019. g stolarskog
obrta Element iz Petlovca, Josipa Kraša 22, za
nabavku namještaja za potrebe objekta
Lovačkog doma u Baranjskom Petrovom Selu,
u iznosu od 43.700,00 kn (Slovima:
četrdesettritisućesedamstokuna).

Članak 1.
ŠRU „Gakovac“ Novi Bezdan o d o b r a
v a s e dodjela financijskih sredstava u iznosu
od 4.000,00 kn (Slovima: četritisućekuna) za
provođenje programa „Redovan rad i
sudjelovanje na natjecanjima 2019“ sukladno
sklopljenom
Ugovoru
o
financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/19).
Članak 2.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu u Glavi 0010703 „ŠPORT“, iz
Programa: 1035 „PROGRAMI I PROJEKTI
UDRUGA S PODRUČJA ŠPORTA“, Aktivnost:
A103501 „TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM
UDRUGAMA“, Konto: 38115 „TEKUĆE
DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 00105 „KOMUNALNI
SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITA OKOLIŠA“ iz
Programa: 1015
„ULAGANJE U OPREMU U POSLOVNIM I
STAMBENIM
ZGRADAMA“,
Aktivnost:
A101502 „ULAGANJE U OPREMU U
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA I ŠPORTSKU
OPREMU KLUBOVIMA“ Konto: 42273
„OPREMA“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

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

KLASA: 007-02/19-01/19
URBROJ: 2100/07-01-19-9
Petlovac, 11. rujna 2019. g.

KLASA: 406-09/19-03/01
URBROJ: 2100/07-01-19-31
Petlovac, 9. kolovoza 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XXXIX.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 9.
kolovoza 2019. g. donosi

XL.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 12.
kolovoza 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Ponude stolarskog obrta
Element za nabavku namještaja za potrebe
objekta Lovačkog doma
u Baranjskom Petrovom Selu

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke ZADRAVEC
d.o.o. radi popravka betonskih staza u
naseljima Širine, Petlovac i Baranjsko Petrovo
Selo
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Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
101/4/2019 od 31. srpnja 2019. g. tvrtke
Zadravec d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića 2,
radi popravka betonskih staza u naseljima
Širine, Petlovac i Baranjsko Petrovo Selo u
iznosu
od
39.356,25
kn
(Slovima:
tridesetidevettisućatristopedesetšestkuna
i
dvadesetpetlipa).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
104/4/2019 od 07. kolovoza 2019. g. tvrtke
ZADRAVEC d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića
2, radi produbljivanja i uređenja oborinskih
kanala u naselju Petlovac prema Ugovoru o
održavanju nerazvrstanih cesta u Općini
Petlovac, u iznosu od 86.000,00 kn (Slovima:
osamdesetšesttisućakuna).

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010501 „KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“ iz
Programa: 1009
„IZGRADNJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: K100928
„IZGRADNJA NOGOSTUPA NA PODRUČJU
OPĆINE“, Konto: 32329 „OSTALE USLUGE
TEKUĆEG
I
INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010501 „KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“ iz
Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: A101014
„UREĐENJE KANALA ZA ODVODNJU
OBORINSKIH
VODA“,
Konto:
32349
„OSTALE KOMUNALNE USLUGE“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.

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

KLASA: 406-09/19-01/22
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 12. kolovoza 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/21
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 12. kolovoza 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XLII.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 12.
kolovoza 2019. g. donosi

XLI.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 12.
kolovoza 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke AGRO-HONOR
d.o.o. za popravak motorne kose Stihl FS 360

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke ZADRAVEC
d.o.o. radi produbljivanja i uređenja
oborinskih kanala u naselju Petlovac
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Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e Ponuda Servis
broj 19-000549 od 08. kolovoza 2019. g tvrtke
AGRO-HONOR d.o.o. iz Belog Manastira, K.
Tomislava 82, za popravak motorne kose Stihl
FS 360 (ser. br: 19-000549) u iznosu od
1.230,10
kn
(Slovima:
tisućudvijestotridesetkuna i desetlipa).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
107/4/2019 od 16. kolovoza 2019. g. tvrtke
ZADRAVEC d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića
2, radi popravka poljskog puta na k.č. br. 722 i
k.č. br. 727, k.o. Luč prema Ugovoru o
održavanju nerazvrstanih cesta u Općini
Petlovac, u iznosu od 76.300,00 kn (Slovima:
sedamdesetšesttisućatristokuna).

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 00105 „KOMUNALNI
SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITA OKOLIŠA“ iz
Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: A101001
„ODRŽAVANJE
ZELENIK
POVRŠINA“
Konto: 32329 „OSTALE USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010602 „POLJOPRIVREDA“
iz
Programa:
1020
„RAZVOJ
POLJOPRIVREDE,
GOSPODARSTVA
I
TURIZMA“, Aktivnost: A102006 „UREĐENJE
PUTNE MREŽE – POLJSKIH PUTEVA“,
Konto: 32329 „OSTALE USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA“.

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

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

KLASA: 406-09/19-01/4
URBROJ: 2100/07-01-19-11
Petlovac, 12. kolovoza 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/23
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 19. kolovoza 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XLIII.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 19.
kolovoza 2019. g. donosi

XLIV.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 28.
kolovoza 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke ZADRAVEC
d.o.o. radi popravka poljskog puta na k.č. br.
722 i k.č. br. 727, k.o. Luč

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Migles d.o.o.
radi nabavke materijala za održavanje zelenih
površina na području Općine Petlovac
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Članak 1.
Naručitelj roba: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 1.
Naručitelj roba: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
388 od 27. kolovoza 2019. g. tvrtke Migles
d.o.o. iz Belog Manastira, radi nabavke
materijala za održavanje zelenih površina na
području Općine Petlovac, u iznosu od 557,65
kn (Slovima: petstopedesetisedamkuna i
šezdesetipetlipa).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
389 od 27. kolovoza 2019. g. tvrtke Migles
d.o.o. iz Belog Manastira, javne radove za
uređenje igrališta NK Radnik u Novom
Bezdanu u iznosu od 728,50 kn (Slovima:
sedamstodvadesetiosamkuna i pedesetlipa).
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010501 „KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“, iz Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“ Aktivnost: A101002
„JAVNI RADOVI“ Konto: 32244 „OSTALI
MATERIJALI I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010501 „KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“, iz Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“ Aktivnost: A101002
„JAVNI RADOVI“ Konto: 32244 „OSTALI
MATERIJALI I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE“.

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

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

KLASA: 406-09/19-01/24
URBROJ: 2100/07-01-19-5
Petlovac, 28. kolovoza 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/24
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 28. kolovoza 2019. g.

XLVI.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 29.
kolovoza 2019. g. donosi

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XLV.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 28.
kolovoza 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke ZADRAVEC
d.o.o. radi čišćenja i ravnanja zemlje na k.č.
br. 194, k.o. Luč

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Migles d.o.o.
radi nabavke materijala za javne radove za
uređenje igrališta NK Radnik u Novom
Bezdanu

Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.
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Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
109/4/2014 od 21. kolovoza 2019. g. tvrtke
ZADRAVEC d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića
2, radi čišćenja i ravnanja zemlje na k.č. br.
194, k.o. Luč u iznosu od 29.700,00 kn
(Slovima: dvadesetdevettisućasedamstokuna).
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(Slovima:
četrdesetčetritisućedevetstoosamdesetisedam
kuna i pedesetlipa).
Članak 3.
Sredstva
za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019.
godinu,
u
Glavi:
0010501
„KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“,
iz
Programa:
1008 „ZAŠTITA
OKOLIŠA“
Aktivnost:
K100928
„IZGRADNJA
NOGOSTUPA NA PODRUČJU OPĆINE“
Konto: 32329 „OSTALE USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010602 „POLJOPRIVREDA“
iz
Programa:
1020
„RAZVOJ
POLJOPRIVREDE,
GOSPODARSTVA
I
TURIZMA“, Aktivnost: A102006 „UREĐENJE
PUTNE MREŽE – POLJSKIH PUTEVA“,
Konto: 32329 „OSTALE USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA“.

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

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

KLASA: 406-09/19-01/26
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 29. kolovoza 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/25
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 29. kolovoza 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XLVIII.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 13.
rujna 2019. g. donosi

XLVII.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 29.
kolovoza 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Nobilis d.o.o.
radi nabave i ugradnje prometnih znakova

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke ZADRAVEC
d.o.o. radi popravka nogostupa u ulici Rade
Končara u Petlovcu

Članak 1.
Naručitelj roba: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
300 d/2019 od 13. rujna 2019. g. tvrtke Nobilis
d.o.o. iz Antunovca, Hrvatske republike 97,
radi nabave i ugradnje prometnih znakova u
iznosu
od
11.793,75
kn
(Slovima:
jedanaesttisućasedamstodevedesetitrikune i
sedamdesetipetlipa).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
089/2/2019 od 27. kolovoza 2019. g. tvrtke
ZADRAVEC d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića
2, radi popravka nogostupa u ulici Rade
Končara u Petlovcu u iznosu od 44.987,50 kn
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IMOVINOM“ iz Programa: 1016 „ULAGANJE
U OPREMU NA JAVNIM POVRŠINAMA“,
Aktivnost: A101601 „NABAVA OPREME ZA
JAVNE POVRŠINE“, Konto: 32251 „SITNI
INVENTAR“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010503 „UPRAVLJANJE
IMOVINOM“ iz Programa: 1016 „ULAGANJE
U OPREMU NA JAVNIM POVRŠINAMA“,
Aktivnost: A101601 „NABAVA OPREME ZA
JAVNE POVRŠINE“, Konto: 32251 „SITNI
INVENTAR“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.
KLASA: 406-09/19-01/27
URBROJ: 2100/07-01-19-5
Petlovac, 13. rujna 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/27
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 13. rujna 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
L.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 17.
rujna 2019. g. donosi

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XLIX.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 13.
rujna 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude servisa „Moto“
za popravak motorne kose Stihl FS 360

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Nobilis d.o.o.
radi označavanja na kolniku natpisom
„ŠKOLA“

Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 1.
Naručitelj roba: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
47/19 od 17. rujna 2019. g servisa „Moto“. iz
Valpova, M. Gupca 48c, za popravak motorne
kose Stihl FS 360 (ser. br: 181983097) u iznosu
od
1.045,00
kn
(Slovima:tisućučetrdesetipetkuna).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
295 d/2019 od 13. rujna 2019. g. tvrtke Nobilis
d.o.o. iz Antunovca, Hrvatske republike 97,
radi označavanja na kolniku natpisom
„ŠKOLA“ u iznosu od 5.250,00 kn
(Slovima:pettisućadvjestopedesetkuna).

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010501 „KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“ iz
Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: A101001
„ODRŽAVANJE
ZELENIH
POVRŠINA“

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010503 „UPRAVLJANJE
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Konto: 32329 „OSTALE USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA“.

OPĆINE“, Konto: 38129 „OSTALE TEKUĆE
DONACIJE U NARAVI“.

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

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

KLASA: 406-09/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-14
Petlovac, 17. rujna 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/28
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 17. rujna 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

LI.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 17.
rujna 2019. g. donosi

LII.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 19.
rujna 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Kubor d.o.o.
za nabavku slikarskog materijala radi
održavanja manifestacije
Likovna kolonija Petlovac 2019. g.

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Nobilis d.o.o.
radi nabave i ugradnje turističkog prometnog
znaka
Članak 1.
Naručitelj roba: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 1.
Naručitelj roba: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
310 d/2019 od 18. rujna 2019. g. tvrtke Nobilis
d.o.o. iz Antunovca, Hrvatske republike 97,
radi nabave i ugradnje turističkog prometnog
znaka u iznosu od 856,25 kn (Slovima:
osamstopedesetišestkuna i dvadesetipetlipa).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda br. 69
od 16. rujna 2019. g. tvrtke Kubor d.o.o. iz
Osijeka, Vijenac Medvednice 6, za nabavku
slikarskog
materijala
radi
održavanja
manifestacije Likovna kolonija Petlovac 2019.
g. u iznosu od 4.257,50 kn (Slovima:
četritisućedvjestopedesetisedamkuna
i
pedesetlipa).

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010503 „UPRAVLJANJE
IMOVINOM“ iz Programa: 1016 „ULAGANJE
U OPREMU NA JAVNIM POVRŠINAMA“,
Aktivnost: A101601 „NABAVA OPREME ZA
JAVNE POVRŠINE“, Konto: 32251 „SITNI
INVENTAR“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010603 „TURIZAM“ iz
Programa:
1020
„RAZVOJ
POLJOPRIVREDE,
GOSPODARSTVA
I
TURIZMA“
Aktivnost:
A102035
„MANIFESTACIJE
NA
PODRUČJU
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.

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

KLASA: 406-09/19-01/27
URBROJ: 2100/07-01-19-8
Petlovac, 19. rujna 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/04
URBROJ: 2100/07-01-19-17
Petlovac, 23. rujna 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

LIII.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13
i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 23.
rujna 2019. g. donosi

LIV.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br.14/09,
1/10, 3/13 i 1/18) i članka 6. Odluke o dodjeli
potpora novonastalim subjektima malog
gospodarstva te novoosnovanim obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima na području
Općine Petlovac u 2019. godini KLASA: 40207/19-01/02, URBROJ: 2100/07-01-19-1 od 12.
travnja 2019. godine, načelnik Općine
Petlovac, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke AGRO-HONOR
d.o.o. za popravak motorne kose Stihl FS 360
Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

ODLUKU
o dodjeli novčane potpore novonastalim
subjektima malog gospodarstva te
novoosnovanim obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima na području Općine Petlovac
u 2019. godini

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda servis
broj 19-000667 od 23. rujna 2019. g tvrtke
AGRO-HONOR d.o.o. iz Belog Manastira, K.
Tomislava 82, za popravak motorne kose Stihl
FS 360 (ser. br: 181983117) u iznosu od 927,33
kn (Slovima: devetstodvadesetisedamkuna i
tridesetitrilipe ).

Članak 1.
Ovom odlukom o d o b r a v a se novčana
potpora
vlasniku
novonastalog subjekta
malog gospodarstva, obrta Mamin klik, Željani
Bašnec, OIB 81079021992, iz Petlovca,
Vladimira Nazora 21, u iznosu od 4.000,00 kn
(Slovima: četiritisućekuna) u svrhu ulaganja u
gospodarstvo na području Općine Petlovac u
2019. godini.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 00105 „KOMUNALNI
SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITA OKOLIŠA“ iz
Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: A101001
„ODRŽAVANJE
ZELENIH
POVRŠINA“
Konto: 32329 „OSTALE USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA“.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke
doznačit će se Željani Bašnec na žiro račun broj
IBAN HR2723900011101086737.
Članak 3.
Sredstva za isplatu potpore osigurana
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, predviđena u Glavi 00106 –
Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam, iz
Programa 1020 – Razvoj poljoprivrede,
gospodarstva i turizma.
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iznositi najviše 6.000,00 kuna, i to za ulaganja
u izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju te
opremanje i uređenje objekata namijenjenih
poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 4.
Sa korisnikom potpore iz članka 1. ove
Odluke zaključit će se Sporazum o međusobnoj
suradnji kojim će se regulirati prava i obveze
vezano uz dodjelu novčane potpore.

Budući da je nositelj obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Berislav Kuna
uz zahtjev za odobravanje novčane potpore
priložio gotovinski račun br. KK-0198/19 na
iznos od ukupno 329.166,37 forinti, odnosno u
kunskoj protuvrijednosti u iznosu od ukupno
7.537,00 kuna s PDV-om, kojim se nabavlja
žičana ograda za ograđivanje objekta u kojem
se drži stoka, odlučeno je kao u članku 1. ove
Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“
KLASA: 402-07/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-4
Petlovac, 23. srpnja 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke
doznačit će se Berislavu Kuni na žiro račun
broj IBAN HR3723400093111678956.

LV.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br.14/09,
1/10, 3/13 i 1/18) i članka 8. Odluke o dodjeli
potpora za ulaganja u poljoprivrednu
proizvodnju na području Općine Petlovac u
2019.
godini
KLASA:
402-07/19-01/03,
URBROJ: 2100/07-01-19-1 od 15. travnja 2019.
godine, načelnik Općine Petlovac, donosi

Članak 3.
Sredstva za isplatu potpore osigurana
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, predviđena u Glavi 00106 –
Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam, iz
Programa 1020 – Razvoj poljoprivrede,
gospodarstva i turizma.

ODLUKU
o dodjeli novčane potpore za ulaganje u
poljoprivrednu proizvodnju
na području Općine Petlovac u 2019. godini

Članak 4.
Sa korisnikom potpore iz članka 1. ove
Odluke zaključit će se Sporazum o međusobnoj
suradnji kojim će se regulirati prava i obveze
vezano uz dodjelu novčane potpore.

Članak 1.
Ovom odlukom o d o b r a v a se novčana
potpora nositelju novoosnovanog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Berislavu Kuni,
OIB 15822902364, iz Baranjskog Petrovog
Sela, Kolodvorska 2 a, u iznosu od 6.000,00 kn
(Slovima: šesttisućakuna) u svrhu ulaganja u
poljoprivrednu proizvodnju na području Općine
Petlovac u 2019. godini.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“
KLASA: 402-07/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-4
Petlovac, 9. svibnja 2019.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

Članak 2.
Iznos
potpore
za
sufinanciranje
ulaganja u infrastrukturu u svrhu razvoja
poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se na
način da se odobrava sufinanciranje 80 % od
ukupne vrijednosti utrošenih sredstava za
predmetne svrhe, pod uvjetom da potpora po
jednom poljoprivrednom gospodarstvu može

a.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br.14/09,
1/10, 3/13 i 1/18) i članka 8. Odluke o dodjeli
potpora za ulaganja u poljoprivrednu
proizvodnju na području Općine Petlovac u
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2019.
godini
KLASA:
402-07/19-01/03,
URBROJ: 2100/07-01-19-1 od 15. travnja 2019.
godine, načelnik Općine Petlovac, donosi

Programa 1020 – Razvoj
gospodarstva i turizma.
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poljoprivrede,

Članak 4.
Sa korisnikom potpore iz članka 1. ove
Odluke zaključit će se Sporazum o međusobnoj
suradnji kojim će se regulirati prava i obveze
vezano uz dodjelu novčane potpore.

ODLUKU
o dodjeli novčane potpore za ulaganje u
poljoprivrednu proizvodnju
na području Općine Petlovac u 2019. godini
Članak 1.
Ovom odlukom o d o b r a v a se novčana
potpora nositelju novoosnovanog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Blaženki Kalčić,
OIB 10254635453, iz Luča, V. Nazora 33 B, u
iznosu
od
6.000,00
kn
(Slovima:
šesttisućakuna)
u
svrhu
ulaganja
u
poljoprivrednu proizvodnju na području Općine
Petlovac u 2019. godini.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“
KLASA: 402-07/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-10
Petlovac, 22. kolovoza 2019. g.

Članak 2.
Iznos
potpore
za
sufinanciranje
ulaganja u infrastrukturu u svrhu razvoja
poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se na
način da se odobrava sufinanciranje 80 % od
ukupne vrijednosti utrošenih sredstava za
predmetne svrhe, pod uvjetom da potpora po
jednom poljoprivrednom gospodarstvu može
iznositi najviše 6.000,00 kuna, i to za ulaganja
u izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju te
opremanje i uređenje objekata namijenjenih
poljoprivrednoj proizvodnji.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
b.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br.14/09,
1/10, 3/13 i 1/18) i članka 8. Odluke o dodjeli
potpora za ulaganja u poljoprivrednu
proizvodnju na području Općine Petlovac u
2019.
godini
KLASA:
402-07/19-01/03,
URBROJ: 2100/07-01-19-1 od 15. travnja 2019.
godine, načelnik Općine Petlovac, donosi

Budući da je nositelj obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Blaženka Kalčić
uz zahtjev za odobravanje novčane potpore
priložila Ponudu br. 053/2019 u iznosu od
ukupno 7.500,00 kuna s PDV-om, za izvođenje
radova
na
uređenju
ulaza
ispred
poljoprivrednog objekta, hladnjače na k.č.
br.372/2, k.o. Luč odlučeno je kao u članku 1.
ove Odluke.

ODLUKU
o dodjeli novčane potpore za ulaganje u
poljoprivrednu proizvodnju
na području Općine Petlovac u 2019. godini
Članak 1.
Ovom odlukom o d o b r a v a se novčana
potpora nositelju novoosnovanog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Vinko Lukić,
OIB 28916163949, iz Novog Bezdana, Aranji
Janoš 49 u iznosu od 6.000,00 kn (Slovima:
šesttisućakuna)
u
svrhu
ulaganja
u
poljoprivrednu proizvodnju na području Općine
Petlovac u 2019. godini.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke
doznačit će se Blaženki Kalčić na žiro račun
broj IBAN HR8925000093120403680.
Članak 3.
Sredstva za isplatu potpore osigurana
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, predviđena u Glavi 00106 –
Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam, iz

Članak 2.
Iznos
potpore
za
sufinanciranje
ulaganja u infrastrukturu u svrhu razvoja
poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se na
način da se odobrava sufinanciranje 80 % od
ukupne vrijednosti utrošenih sredstava za
44
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predmetne svrhe, pod uvjetom da potpora po
jednom poljoprivrednom gospodarstvu može
iznositi najviše 6.000,00 kuna, i to za ulaganja
u izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju te
opremanje i uređenje objekata namijenjenih
poljoprivrednoj proizvodnji.

Programa 1020 – Razvoj
gospodarstva i turizma.
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poljoprivrede,

Članak 5.
Sa korisnikom potpore iz članka 1. ove
Odluke zaključit će se Sporazum o međusobnoj
suradnji kojim će se regulirati prava i obveze
vezano uz dodjelu novčane potpore.

Budući da je nositelj obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Vinko Lukić uz
zahtjev za odobravanje novčane potpore
priložio Ugovor o kupoprodaji sušare u iznosu
od ukupno 9.000,00 kuna s PDV-om, za sušenje
začinske paprike odlučeno je kao u članku 1.
ove Odluke.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“

Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke
doznačit će se Vinku Lukiću na žiro račun broj
IBAN HR3424070003206487022.
Članak 4.
Sredstva za isplatu potpore osigurana
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, predviđena u Glavi 00106 –
Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam, iz

KLASA: 402-07/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-13
Petlovac, 12. rujna 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

LVI.
Temeljem članka 2. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama
stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine" broj 38/88 i 75/93), načelnik Općine Petlovac dana
31. prosinca 2018. g. donosi
P L A N
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Općine Petlovac za 2019. godinu
Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2019.
godinu (u nastavku Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Općinskog načelnika,
Općinskog vijeća i JUO-a Općine Petlovac i njihovih radnih tijela.
Članak 2.
Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga
rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane
oznake predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 01. siječnja do 31.
prosinca 2019. godine, kako slijedi:
KLASIFIKACIJSKA
BROJ
OZNAKA PO
DOSJEA
OPIS DJELATNOSTI UNUTAR PODGRUPE
SADRŽAJU
004
SLOBODE, PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA
004-01
01
Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina
006
DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE
45
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006-01
007
007-01
007-02
008
008-01
012
012-02
012-03
013
013-01
014
014-01
016
016-01
017
017-01
021
021-01
021-05

022
022-05
023
023-05
024
024-01
026
026-01
032
032-01
034
034-01
035
035-01
036
036-01
038
038-01
042
042-01
043
043-01
050
050-01
053
053-01
060
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01
Društveno političke organizacije
DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
01
Općenito
01
Udruge
JAVNO INFORMIRANJE – ODNOSI S JAVNOŠĆU
01
Informiranje
USTAVNI PROPISI I STATUTI
01
Poslovnik
01
Statut
IZBORNI SUSTAV
01
Općenito
REFERENDUM I DRUGI OBLICI OSOBNOG IZJAŠNJAVANJA
01
Općenito
NACIONALNE MANJINE
01
Općenito
GRB I ZASTAVA
01
Općenito
ORGANIZACIJA I RAD OPĆINSKOG VIJEĆA
01
Općenito
01
Sjednice Općinskog vijeća
02
Sjednice Odbora, Povjerenstva i Komisija
03
Savjet mladih
ORGANIZACIJA I RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA
01
Općinski načelnik
ORGANIZACIJA I RAD ORGANA UPRAVE
01
Rad Jedinstvenog upravnog odjela
TRGOVAČKA DRUŠTVA
01
Općenito
MJESNI ODBORI
01
Općenito
INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA
01
Općenito
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
01
Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda (dugovanje)
UREDSKO POSLOVANJE
01
Općenito
ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA
01
Općenito
PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI
01
Općenito
UPRAVNI NADZOR
01
Općenito
UPRAVNA INSPEKCIJA
01
Općenito
PRITUŽBE NA RAD ORGANA TIJELA UPRAVE
01
Općenito
MOLBE, PRIJEDLOZI I POZIVI
01
Općenito
ODLIKOVANJA
46
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060-01
061
061-01
070
070-01
080
080-01
080-02
080-07
080-09
100
100-01
100-02
112
112-01
112-02
112-03
112-04
112-06
113
113-01
113-03
113-04
113-05
114
114-04
115
115-01
116
116-01
117
117-01
120
120-01
121
121-01
130
130-01
133
133-01
210
210-01
214
214-01
214-02
214-03
220
220-01
231
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01
Općenito
JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA OPĆINE
01
Općenito
VJERSKA PITANJA
01
Općenito
DUŽNOSNICI, RUKOVODEĆI I DRUGI DJELATNICI
01
Općenito
01
Dužnosnici
01
Ocjenjivanje rada službenika i namještenika
01
Punomoć
POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
01
Općenito
01
Plan prijma
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
01
Općenito
01
Rad na neodređeno vrijeme
01
Rad na određeno vrijeme
01
Ugovor o djelu
01
Stručno osposobljavanje
RADNO VRIJEME,ODMORI,DOPUSTI I BOLOVANJA
01
Općenito
01
Godišnji odmori
01
Dopusti
01
Bolovanja
RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA I ODGOVORNOST
01
Disciplinska odgovornost i postupak
ZAŠTITA NA RADU
01
Općenito
INSPEKCIJA RADA
Općenito
RADNI STAŽ
01
Općenito
STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA – PLAĆE
01
Općenito
OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
01
Općenito
TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA
01
Općenito
DRŽAVNI - STRUČNI ISPITI
01
Općenito
JAVNI RED I MIR
01
Općenito
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
01
Općenito
01
Mjere zaštite od požara i eksplozija
01
Protupožarna inspekcija
GRAĐANSKA STANJA
01
Prebivalište i boravište građana - potvrde
JAVNI SKUPOVI
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231
300
300-01
302
302-01
310
310-01
310-02
310-03
311
311-01
320
320-01
320-02
320-12
321
321-01
322
322-01
323
323-01
325
325-01
330
330-01
334
334-01
335
335-01
340
340-01
341
341-01
344
344-01
350
350-01
351
351-01
360
360-01
361
361-01
361-03
361-08
362
362-01
363
363-01
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01
Općenito
GOSPODARSKO PLANIRANJE
01
Općenito
GOSPODARSKI RAZVOJ
01
Općenito
INDUSTRIJA, RUDARSTVO I ZANATSTVO
01
Općenito
01
Elektroprivreda
01
Plinofikacija
OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
01
Općenito
POLJOPRIVREDA
01
Općenito
01
Poljoprivredno zemljište
01
Štete u poljoprivredi
ŠUMARSTVO
01
Općenito
VETERINARSTVO
01
Općenito
LOVSTVO
01
Općenito
VODOPRIVREDA
01
Općenito
UNUTARNJA TROVINA
01
Općenito
TURIZAM
01
Općenito
UGOSTITELJSTVO
01
Općenito
CESTOVNI PROMET
01
Općenito
ŽELJEZNIČKI PROMET
01
Općenito
VEZE
01
Općenito (poštanske,telefonske,telegrafske,radio-veze i dr.)
PROSTORNO UREĐENJE
01
Općenito
ZAŠTITA OKOLIŠA
01
Općenito
GRAĐEVINSKI POSLOVI
01
Općenito
IZGRADNJA OBJEKATA
01
Općenito
01
Legalizacija
01
Ostalo
GRAĐEVINSKO-URBANISTIČKA INSPEKCIJA
01
Općenito
KOMUNALNI POSLOVI
01
Općenito
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363-02
363-03
363-04
363-05
371
371-01
372
372-01
400
400-01
400-06
401
401-01
402
402-01
402-07
403
403-01
406
406-01
406-08
406-09

410
410-01
470
470-01
500
500-01
501
501-01
540
540-01
550
550-01
551
551-01
551-06

561
561-01
564
564-01
601
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01
Komunalne djelatnosti
01
Komunalna naknada
02
Komunalni doprinos
01
Komunalno redarstvo
01
Koncesije
STAMBENI ODNOSI
01
Općenito
POSLOVNI PROSTOR
01
Općenito
FINANIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI
01
Općenito
01
Proračun Općine
KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE
01
Općenito
FINANCIRANJE
01
Općenito
01
Sufinanciranje
KREDITIRANJE
01
Općenito
UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
01
Općenito
02
Financijski planovi – plan nabave
01
Inventura
01
Javna nabava do 70.000,00 kn
02
Javna nabava do 200.000,00 kn
03
Javna nabava do 500.000,00 kn
POREZI
01
Općenito
KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
01
Općenito
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
01
Općenito
MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
01
Općenito
SANITARNA INSPEKCIJA
01
Općenito
SOCIJALNA ZAŠTITA
01
Općenito
OBLICI SOCIJALNE SKRBI
01
Općenito
01
Novčane pomoći za opremu djeteta
02
Novčane pomoći za troškove stanovanja
03
Novčane pomoći za nabavu ogrjeva
04
Novčane pomoći za troškove ukopa
ZAŠTITA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA
01
Općenito
SPOMEN OBILJEŽJA
01
Općenito
PREDŠKOLSKI ODGOJ
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601-01
602
602-01
604
604-01
610
610
612
612-01
620
620-01
650
650-01
700
700-01
701
701-01
810
810-01
920
920-11
930
930
940
940-01
943
943-01
950
950-01
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01
Općenito
ŠKOLSTVO
01
Općenito
STIPENDIRANJE
01
Općenito
KULTURNE MANIFESTACIJE
01
Općenito
KULTURNE DJELATNOSTI
01
Općenito
ŠPORT
01
Općenito
INFORMACIJSKI RAČUNALNI SUSTAV
01
Općenito
PRAVOSUĐE
01
Općenito
ODVJETNIŠTVO
01
Općenito
CIVILNA ZAŠTITA
01
Općenito
HIDROMETEOROLOŠKI POSLOVI
01
Elementarna nepogoda
GEODETSKO – KATASTARSKI POSLOVI
01
Općenito
IMOVINSKO – PRAVNI POSLOVI
01
Općenito
PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA
01
Općenito
STATISTIKA
01
Općenito

Članak 3.
Ovim Planom određuje se i brojčana oznaka ustrojstvene jedinice Općine Petlovac 2100/07-01.
Članak 4.
Ovaj Plan primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine i biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 035-01/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-18-1
Petlovac, 31. prosinca 2018. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
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