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SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I.
II.
III.

Str.

PROGRAM RADA Općinskog vijeća Općine Petlovac za 2019. godinu
ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
vijećnika s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Petlovac u 2019. godini
ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u
kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robizonski smještaj na
području Općine Petlovac
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

2.
7.
9.

Str.

ODLUKA o sufinanciranju vodovodnih priključaka na vodoopskrbnu
mrežu u svim naseljima na području Općine Petlovac u 2019. godini
ODLUKA o prihvaćanju Ponude tvrtke Inspekt-ing d.o.o. za
osposobljavanje osobe na stručnom osposobljavanju za rad na siguran
način, zaštitu od požara i rad s računalom
ODLUKA o utvrđivanju datuma zaprimanju ulaznih računa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac
ODLUKA o prihvaćanju Ponude Ureda ovlaštenog inženjera geodezije
Zoran Marčec inž. geod. radi izrade geodetskog elaborata
ODLUKA o prihvaćanju Ponude tvrtke Promjer d.o.o. za izvođenje
elektroinstalacijskih i vodoinstalaterskih radova unutar zgrade LD
„Fazan“
ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava NK-u „Luč“ za
organiziranje manifestacije „Kobasijada“
ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava DVD-u B. P. Selo za
redovan rad u 2019. godini
ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava DVD-u Novi Bezdan za
redovan rad u 2019. godini
ODLUKA o prihvaćanju Ponude tvrtke Kvaka j.d.o.o.
radi nabave i montaže PVC stolarije u Domu kulture u B. P. Selu
ODLUKA o prihvaćanju Ponude tvrtke VS-Projekti j.d.o.o. radi
usluge prijave projekta na natječaj
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
izvršnim tijelom - načelnikom, Osječkobaranjskom
županijom,
relevantnim
institucijama, političkim strankama, te svim
drugim osobama za koje procjeni da suradnja
može dati određene rezultate od interesa za
Općinu Petlovac.
Ostvarujući svoju funkciju nadzora
ukupnog materijalnog i financijskog poslovanja
Općine Petlovac, poduzimat će se sve mjere i
aktivnosti za zakonito i ispravno trošenje
proračunskih sredstava.

I.
Na temelju članka 90. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Petlovac ("Službeni glasnik Općine
Petlovac", broj 17/09 i 3/13), Općinsko vijeće
Općine Petlovac na svojoj 14. sjednici, održanoj
25. siječnja 2019. g. donijelo je
PROGRAM RADA
Općinskog vijeća Općine Petlovac za 2019.
godinu
I.
Ovim Programom rada okvirno se
utvrđuje aktivnosti Općinskog vijeća za
2019.godinu, vezano za ostvarenje njegovih
zadaća iz samoupravnog djelokruga propisanih
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Statutom Općine Petlovac i drugim
propisima, a osobito u odnosu na poslove
lokalnog značaja, kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana (uređenje naselja i
stanovanja, urbanističko planiranje, briga o
djeci, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje,
komunalna i gospodarska i druga djelatnost)

IV.
Općinsko vijeće
će svoje djelovanje
nastojati što vjerodostojnije približiti građanima
putem medija, web stranice i drugih oblika
informiranja.
V.
Svoju djelatnost obavljat će po načelu
javnosti, te se zalagati za provedbu Zakona o
pravu na pristup informacijama i na drugi način
svoj rad i akte učiniti dostupnim javnosti.
Općinsko vijeće će u 2019.godini
raspravljati i odlučivati o prijedlozima općih
akata podnesenih od načelnika, vijećnika ili
drugih predlagatelja, sukladno posebnim
propisima, kako slijedi:

II.
U okviru samoupravnog djelokruga,
Općinsko vijeće će tijekom godine pratiti i
odlučivati o pitanjima daljnjeg razvoja i
unapređenja
lokalne
samouprave,
te
normativno regulirati pravna, ekonomska i
druga pitanja, bitna za kvalitetno i efikasno
izvršavanje svih zadaća koje Zakon stavlja pred
lokalnu samoupravu.

SIJEČANJ - OŽUJAK
1. Prijedlog o visini paušalnog poreza po
krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski
smještaj

III.
U cilju što kvalitetnijeg ostvarenja uloge
Općine Petlovac, u okviru lokalne samouprave u
RH, Općina Petlovac će putem svog
predstavničkog tijela nastojati biti aktivan
čimbenik i ostvarivati dobru suradnju sa svojim

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: 31. siječanj 2019.

Člankom 57. Zakona o porezu na dohodak
(“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18)
propisano je da je predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave obvezno, najkasnije do 31.
siječnja 2019. godine, donijeti odluku kojom će
propisati visine paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje
ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od
1500,00 kuna.

2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka i vijećnika s liste
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Petlovac u 2019. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: siječanj - ožujak 2019.
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Temeljem članka 130.stavak 1. novog Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) utvrđuje
se obveza jedinice lokalne samouprave na
donošenje Odluke o komunalnoj naknadi iz
članka 95. stavka 1. Zakona u roku od šest
mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Člankom 7. stavka 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14,
96/16 i 70/17) propisano je da predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
Odluku o godišnjem raspoređivanju sredstava iz
Proračuna za rad političkih stranaka i vijećnika
s liste birača.

6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: siječanj - ožujak 2019.

3. Prijedlog Plana davanja koncesija Općine
Petlovac u 2019. godini.

Temeljem članka 130.stavak 1. novog Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) utvrđuje
se obveza jedinice lokalne samouprave na
donošenje Odluke o komunalnom doprinosu iz
članka 78 stavka 1. Zakona u roku od šest
mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: siječanj - ožujak 2019.

Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te
članka 29.b Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13 i
1/18) Općinski načelnik dva puta godišnje
podnosi polugodišnja izvješća Općinskom vijeću
o svom radu u prethodnom razdoblju i to
početkom i sredinom tekuće godine.

7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Petlovac za 2018. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: siječanj - ožujak 2019.

Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13 i 73/17) jedinica lokalne
samouprave dostavlja godišnje izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu
i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

4. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu
načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018.
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: siječanj - ožujak 2019.

Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te
članka 29.b Statuta Općine Petlovac („Službeni
glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13 i
1/18) Općinski načelnik dva puta godišnje
podnosi polugodišnja izvješća Općinskom vijeću
o svom radu u prethodnom razdoblju i to
početkom i sredinom tekuće godine.

TRAVANJ - LIPANJ
8. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna za 2018. godinu s pripadajućim
Programima
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
ROK RASPRAVE: travanj - lipanj 2019.

Sukladno članku 16. Pravilnika o polugodišnjem
i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN
24/13 i 102/17) općinski načelnik podnosi
predstavničkom tijelu na donošenje godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja
tekuće godine za prethodnu godinu.

5. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: siječanj - ožujak 2019.
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9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene
ugroženosti i Plana zaštite od požara za
područje Općine Petlovac
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
ROK RASPRAVE: travanj - lipanj 2019.

Sukladno članku 13. stavak 7. Zakona o zaštiti
od požara (Narodne novine Republike Hrvatske,
broj 92/10 ), Općina Petlovac dužna je uskladiti
svoju Procjenu ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara
najmanje jednom u 5 godina.
10. Prijedlog Odluke o osnivanju JPVP Baranja
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
ROK RASPRAVE: travanj - lipanj 2019.

Sukladno nacrtu Planskih dokumenata iz
područja zaštite od požara predviđeno je
osnivanje zajedničke JPVP Baranja te je stoga
potrebno na Općinskom vijeću usvojiti
predmetnu Odluku.
11. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i
dopuna PPUO Petlovac
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
ROK RASPRAVE: travanj - lipanj 2019.

Temeljem članka 86.. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17)
Općinsko vijeće pokrenulo je postupak izmjena
PPUO Petlovac donošenjem Odluke izradi II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac“ broj 9/18).
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Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te
članka 29.b
Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18) Općinski načelnik dva puta
godišnje
podnosi
polugodišnja
izvješća
Općinskom vijeću o svom radu u prethodnom
razdoblju i to početkom i sredinom tekuće
godine.

12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni
odjel
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
ROK RASPRAVE: travanj - lipanj 2019.

Temeljem članka 130.stavak 2. novog Zakona
o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
utvrđuje se obveza jedinice lokalne
samouprave na donošenje Odluke o
komunalnom doprinosu iz članka 78 stavka 1.
Zakona u roku od godinu dana od dana
stupanja na snagu Zakona.

15. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna za 2019. godinu s
pripadajućim Programima
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni
odjel
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
ROK RASPRAVE: travanj - lipanj 2019.

13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Petlovac
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni
odjel
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
ROK RASPRAVE: travanj - lipanj 2019.

Sukladno
članku
15.
Pravilnika
o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17)
općinski načelnik podnosi predstavničkom
tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o
izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće
proračunske godine.

Sukladno
odredbama
Zakona
o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine",
broj 20/18 i 115/118) Općina Petlovac
pokrenula je postupak izrade Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Petlovac te se tijekom 2019. godine,
ukoliko
Program
dobije
suglasnost
Ministarstva poljoprivrede biti će ispunjeni
uvjeti za raspisivanje javnog natječaja.

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije
Ponude za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima na području Općine
Petlovac za razdoblje od 4 (četiri) godine
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni
odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: rujan - listopad 2019.

RUJAN - LISTOPAD
14. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem
radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj
2019.

U 2019. godini ističe Ugovor o obavljanju
komunalne
djelatnosti
održavanja
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na
području Općine Petlovac potpisan 2015.
godine, na razdoblje od 4 (četiri) godine, te je u
2019. godini potrebno provesti postupak
natječaja i odabira za slijedeće razdoblje.

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni
odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: rujan - listopad 2019.

LISTOPAD - PROSINAC
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17. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Petlovac za 2019.godinu

ROK RASPRAVE:
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listopad - prosinac 2019.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15)
uz proračun jedinice lokalne samouprave,
donosi se Odluka o izvršavanju proračuna.

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni
odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: listopad - prosinac 2019.

20. Prijedlog Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Petlovac u 2019.
godini

Prema članku 7.
Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
ako se tijekom proračunske godine zbog
izvanrednih
i
nepredviđenih
okolnosti
povećavaju rashodi i izdaci, odnosno umanjenje
prihoda i primitaka. Proračun se mora
uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda,
odnosno pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom
proračunske godine Izmjenom i dopunama
Proračuna prema postupku za donošenje
Proračuna.

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni
odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: listopad - prosinac 2019.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su da u skladu sa Zakonom
o
civilnoj
zaštiti uređuju, planiraju,
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje ljudstva i materijalnih i dr. dobara
na svom području. Člankom 17. Zakona o
civilnoj zaštiti („Narodne novine“ br. 82/15)
utvrđeno je da Općinska/Gradska Vijeća,
odnosno Županijske Skupštine najmanje
jednom godišnje ili pri donošenju Proračuna
razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne
zaštite, donose smjernice za organizaciju i
razvoj istog na svom području te utvrđuju
izvore i način financiranja.

18. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine
Petlovac za 2020. godinu s pripadajućim
Programima
NOSITELJ IZRADE:Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: listopad - prosinac 2019.

Na temelju članka 6. st. 3. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15),
predstavničko tijelo JLS-e donosi Proračun za
proračunsku
godinu,
koja
odgovara
kalendarskoj godini. Sukladno članku 37. st. 4.
općinski načelnik utvrđuje Prijedlog Proračuna
i dostavlja ga Općinskom vijeću koje, prema
članku 39. mora donijeti Proračun do konca
tekuće godine za iduću proračunsku godinu, i
to u roku koji omogućuje primjenu Proračuna
sa 01. siječnja godine za koju se donosi
Proračun. U skladu s naprijed navedenim,
Općinsko vijeće će donijeti Proračun Općine
Petlovac za 2020.godinu.

21. Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Petlovac za 2020.
godinu s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje
NOSITELJ IZRADE:Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: listopad - prosinac 2019.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine 82/15) predstavničko
tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice
lokalne samouprave, u postupku donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje.

19. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Petlovac za 2019. godinu
NOSITELJ IZRADE:Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
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22. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza putnika na području Općine
Petlovac
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materijala, dužni su predlagatelju dostaviti
pripremljeni materijal najkasnije do desetog u
mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je
predviđeno razmatranje materijala.
Ukoliko to nisu u mogućnosti dužni su o tome
kao i o razlozima neizvršenja obavijestiti
predsjednika Vijeća, u roku određenom za
izvršenje obaveza utvrđenih Programom rada
Općinskog vijeća Općine Petlovac.

NOSITELJ IZRADE:Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK RASPRAVE: listopad - prosinac 2019.

U 2019. godini ističe Ugovor o obavljanju
komunalne djelatnosti prijevoza putnika na
području Općine Petlovac, potpisan 2014.
godine, na razdoblje od 5 (pet) godina, te je u
2019. godini potrebno provesti postupak
natječaja i odabira za slijedeće razdoblje.

VII.
Ovaj Program rada Općinskog vijeća može se
tijekom godine dopunjavati, a provodit će se
ovisno o potrebi.
VIII.
Program rada Općinskog vijeća
Općine
Petlovac
biti će objavljen u "Službenom
glasniku Općine Petlovac".

23. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća
Općine Petlovac za 2020. godinu
NOSITELJ IZRADE:Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Predsjednik Općinskog
vijeća
ROK RASPRAVE: listopad - prosinac 2019.

KLASA: 021-01/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 25. siječnja 2019. g.

Temeljem članka 90.. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Petlovac ("Službeni glasnik
Općine Petlovac", broj 17/09 i 3/13), u svrhu
pravodobnog izvršavanja svojih zadaća te
razvitka jačanja lokalne samouprave i političke
i financijske samostalnosti, na načelima i u
granicama državnog uređenja Općinsko vijeće
i njegova tijela rade prema Programu koji se
donosi za jednu kalendarsku godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.
II.
Temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11,
27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) 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 14.
sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine
donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i vijećnika s liste birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Petlovac u 2019. godini

24. Pitanja i prijedlozi vijećnika

Prema članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Petlovac ("Službeni glasnik Općine
Petlovac", broj 17/09 i 3/13), članovi Vijeća, u
pravilu, na svakoj sjednici Općinskog vijeća
postavljaju pitanja i daju prijedloge. Odgovori
na postavljena pitanja daju se na istoj sjednici
ili na slijedećoj sjednici Vijeća. Vijećnička
pitanja se, u pravilu postavljaju pismeno, a
mogu se i usmeno.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva
za redovito financiranje rada političkih
stranaka i vijećnika s liste birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Petlovac u 2019.

VI.
Ovim Programom rada Općinskog vijeća
Općine Petlovac utvrđeni nositelji izrade
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godini, koja su osigurana u Proračunu Općine
Petlovac.

vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više
političkih stranaka, financijska sredstva koja
se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga
članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko vijećnik s liste grupe birača u
Općinskom vijeću, nakon konstituiranja
Općinskog vijeća, postane član političke
stranke koja participira u Općinskom vijeću,
sredstva za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Općine Petlovac, ostaju tom
vijećniku, te se na njega i nadalje primjenjuju
zakonske odredbe koje se odnose na vijećnike s
liste grupe birača.

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje
iz sredstava Proračuna Općine Petlovac imaju
političke stranke i vijećnici s liste birača koji
imaju člana u Općinskom vijeću Općine
Petlovac.
Članak 3.
U Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu osigurana su sredstva za financiranje
rada političkih stranaka i vijećnika s liste
birača zastupljenih u Općinskom vijeću u
iznosu od 5.550,00 kuna.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva
koja se odnose na ovaj saziv vijeća u iznosu od
5.550,00 kuna.

Članak 5.
Za
svakoga
izabranog
vijećnika
podzastupljenog spola, političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini od 10%
iznosa predviđenog po svakom vijećniku.
Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se iznos sredstava u visini od 500,00
kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola utvrđuje se iznos
sredstava od 550 kn.

Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki
iznos sredstava za svakog vijećnika u
Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj
stranci i vijećniku s liste birača pripadaju
sredstva razmjerno broju vijećnika u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Ukoliko pojedinom vijećniku nakon
konstituiranja Općinskog
vijeća prestane
članstvo u političkoj stranci, financijska
sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku
1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je

NAZIV
STRANKE

BROJ
VIJEĆNICA/K
A
ŽEN MUŠK
E
I

Broj 01/2019

Članak 6.
Sredstava iz članka 3. ove Odluke
raspoređuje se kako slijedi:
Hrvatski
demokrats
Hrvatska
ki savez
seljačka
Slavonije i
Lista
grupe
stranka
-–
Baranje
birača
HSS
HDSSB
UKUPNO

IZNOS
U
KUNAM
A

Hrvatska
1
3
2.050,00
demokrats
Hrvatska
ka
3
1.500,00
narodna
zajednica –
Članak 7.
stranka
HDZ
Raspoređena
sredstva iz članka 6. ove
HNS
Odluke, doznačit će se na žiro račun političkih
stranaka i poseban račun vijećnika s liste
birača.

1

1

500,00

2

1.000,00

1

500,00

10

5.550,00

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u „Službenom glasniku
općine Petlovac“.
KLASA: 021-01/19-01/03
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URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 25. siječnja 2019. g.

Broj 01/2019

Ovom Odlukom određuje se visina
paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj
jedinici u kampu te smještajnoj jedinici u
objektu za robizonski smještaj koji se nalaze na
području Općine Petlovac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

Članak 2.
Visina paušalnog poreza po krevetu,
odnosno smještajnoj jedinici određuje se na
cijelom području Općine Petlovac u iznosu od
150,00 kuna.

III.
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na
dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i
106/18) 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 14. sjednici održanoj dana 25.
siječnja 2019. godine donosi

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objave u ”Službenom glasniku Općine
Petlovac”.

ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu,
smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za robizonski smještaj na
području Općine Petlovac

KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-3
Petlovac, 25. siječnja 2019. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

Članak. 1.

9

21. prosinca 2018.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PETLOVAC

Broj 09/2018

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
IV.
Sukladno članku 48. stavak 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15 i 123/17) te članka 36. stavak 2.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac“, broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18),
načelnik Općine Petlovac donosi

sufinanciranju troškova izgradnje vodovodnih
priključaka u Općini Petlovac u 2019. godini.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke, u
iznosu od 50.000,00 kn, osigurana su u
Proračunu Općine Petlovac za 2019. godinu,
predviđena u Glavi 001050101 – Opskrba
vodom, iz Programa 1010 – Održavanje
komunalne infrastrukture, koji se provodi kroz
Aktivnost
A101015
–
Sufinanciranje
priključenja stanovništva Općine Petlovac na
vodoopskrbni sustav, na stavci rashoda 372 -

ODLUKU
o sufinanciranju vodovodnih priključaka na
vodoopskrbnu mrežu
u svim naseljima na području Općine Petlovac
u 2019. godini

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna.

Članak 1.
Ovom Odlukom o d o b r a v a se
sufinanciranje troškova izgradnje vodovodnog
priključka na vodoopskrbnu mrežu u svim
naseljima na području Općine Petlovac gdje je
izgrađena javna vodoopskrbna mreža u 2019.
godini, i to u iznosu od 1.000,00 kn (Slovima:
tisućukuna) po svakom korisniku.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.
KLASA: 325-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 2. siječnja 2019.

Članak 2.
U svrhu realizacije ove Odluke, Općina
Petlovac sklopit će s trgovačkim društvom
BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Ugovor o

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

V.
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 04.
siječnja 2019. g. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude tvrtke Inspekt-ing d.o.o.
za osposobljavanje osobe na stručnom
osposobljavanju za rad na siguran način,
zaštitu od požara i rad s računalom

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e
Ponuda broj 1-19/0301-EI od 03. siječnja 2019.
g. tvrtke Inspekt-ing d.o.o. Osijek iz Osijeka,
Gundulićeva 5 za osposobljavanje osobe na
stručnom osposobljavanju za rad na siguran
način, zaštitu od požara i rad s računalom u
iznosu
od
287,50
kn
(Slovima:
dvjestoosamdesetisedamkuna i pedesetlipa).
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019. godinu, u Glavi: 00102 „JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL“ iz Programa: 1003
„FUNKCIONIRANJE
JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA“, Aktivnost: A100301
„RASHODI ZA ZAPOSLENE“, Konto: 32412
„NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA“.

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

Broj 09/2018

i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana 08.
siječnja 2019. g. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Ponude Ureda ovlaštenog
inženjera geodezije Zoran Marčec inž. geod.
radi izrade geodetskog elaborata

KLASA: 115-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 04. siječnja 2019. g.

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

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
VI.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“, broj 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18), načelnik Općine Petlovac,
dana 03. siječnja 2019 g. donosi

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e
Ponuda br. 1/G1/1 od 07. siječnja 2019. g.
Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Zoran
Marčec inž. geod. iz Belog Manastira, Kralja
Tomislava 51a, radi izrade geodetskog
elaborata evidentiranja k.č. br. 42/1 u k.o. B. P.
Selo
u iznosu od 4.850,00 kn (Slovima:
četritisućeosamstopedesetkuna).

ODLUKU
o utvrđivanju datuma zaprimanju ulaznih
računa u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Petlovac

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019.
godinu,
u
Glavi:
0010503
„UPRAVLJANJE IMOVINOM“ iz Programa:
1017
„ODRŽAVANJE POSLOVNIH I
STAMBENIH ZGRADA“ Aktivnost: A101703
„ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA“,
Konto: 32379 „OSTALE INTELEKTUALNE
USLUGE“.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se da će
Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac,
ulazne račune (fakture) sa datumom 31.
prosincem 2018. g. zaprimati, zaključno do 15.
siječnja 2019. godine, te će se isti uvrstiti u
Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječanja
2018. do 31. prosinca 2018. godine.
Članak 2.
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: 401-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 03. siječnja 2019. g.

KLASA: 361-03/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 08. siječnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

VII.
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

VIII.
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,
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3/13 i 1/18), načelnik Općine Petlovac, dana
10. siječnja 2019. g. donosi

Petlovac,

Broj 09/2018

10. siječnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

ODLUKU
o prihvaćanju Ponude tvrtke Promjer d.o.o.
za izvođenje elektroinstalacijskih i
vodoinstalaterskih radova unutar zgrade LD
„Fazan“

IX.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 6/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) 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.
siječnja 2019. g. donosi

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 A10/2018 od 06. prosinca 2018. g.
tvrtke Promjer d.o.o. iz Belog Manastira, Ivana
Mažuranića za izvođenje elektroinstalacijskih i
vodoinstalaterskih radova unutar zgrade LD
„Fazan“ iz B. P. Sela u iznosu od 86.450,00 kn
(Slovima:
osamdesetišesttisućačetristopedesetkuna).

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava NK-u „Luč“
za organiziranje manifestacije „Kobasijada“
Članak 1.
NK-u „Luč“ o d o b r a v a s e dodjela
financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 kn
(Slovima: tritisućekuna) za organiziranje
manifestacije „Kobasijada“.

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: A100005 „ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE“,
Konto:
32322
„USLUGE
TEKUĆEG
I
INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME“ u
iznosu od 60.375,00 kn, te u Glavi: 0010503
„UPRAVLJANJE IMOVINOM“ iz Programa:
1017
„ODRŽAVANJE POSLOVNIH I
STAMBENIH
ZGRADA“
Aktivnost:
A101703„ODRŽAVANJE
ŠPORTSKIH
OBJEKATA“,
Konto:
32321
„USLUGE
TEKUĆEG
I
INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA“ u iznosu od 26.075,00 kn.

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“.
KLASA: 610-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 11. siječnja 2019. g.

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

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
X.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 6/01 – vjerodostojno

KLASA: 360-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-2
12

21. prosinca 2018.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PETLOVAC

tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni
glasnik Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i
1/18) načelnik Općine Petlovac, dana 18.
siječnja 2019. g. donosi

Broj 09/2018

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava DVD-u Novi
Bezdan za redovan rad u 2019. godini
Članak 1.
DVD-u Novi Bezdan o d o b r a v a s e
dodjela financijskih sredstava u iznosu od
10.000,00 kn (Slovima: desettisućukuna) za
redovan rad u 2019.godini.

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava DVD-u B. P.
Selo za redovan rad u 2019. godini

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: A100606 „DVD NOVI
BEZDAN“, Konto: 38119 „OSTALE TEKUĆE
DONACIJE“ i biti će doznačeno na račun:
IBAN: HR6523400091100186930.

Članak 1.
DVD-u B. P. Selo o d o b r a v a s e
dodjela financijskih sredstava u iznosu od
10.000,00 kn (Slovima: desettisućukuna) za
redovan rad u 2019.godini.
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: HR86234000091100204691.

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: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 18. siječnja 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: 214-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-5
Petlovac, 18. siječnja 2019. g.

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
18. siječnja 2019. g. donosi

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XI.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 6/01 – vjerodostojno
tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 36. Statuta Općine Petlovac (“Službeni
glasnik Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i
1/18) načelnik Općine Petlovac, dana 18.
siječnja 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Ponude tvrtke Kvaka j.d.o.o.
radi nabave i montaže PVC stolarije u Domu
kulture u B. P. Selu
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 br. 19-0019 od 16. siječnja 2019. g.
tvrtke Kvaka j.d.o.o. iz B. P. Sela, Kolodvorska
26, radi nabave i montaže PVC stolarije u
Domu kulture u B. P. Selu u iznosu od 5.936,82
kn
(Slovima:
pettisućadevetstotridesetišestkuna
i
osamdesetidvijelipe).
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ODLUKU
o prihvaćanju Ponude tvrtke VS-Projekti
j.d.o.o. radi usluge prijave projekta na natječaj
Članak 1.
Naručitelj radova: OPĆINA PETLOVAC,
Petlovac, Rade Končara 31, OIB: 56100739225.
Odgovorna
osoba
Naručitelja:
MILAN
KNEŽEVIĆ, načelnik Općine Petlovac.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke
predviđena su u Proračunu Općine Petlovac za
2019.
godinu,
u
Glavi:
0010503
„UPRAVLJANJE IMOVINOM“ iz Programa:
1017
„ODRŽAVANJE POSLOVNIH I
STAMBENIH ZGRADA“ Aktivnost: A101702
„ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE“ Konto:
32242 „MATERIJALI I DIJELOVI ZA
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
POSTROJENJA I OPREME“.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e
Ponuda br. 5/19 od 25. siječnja 2019. g. tvrtke
VS-Projekti j.d.o.o. iz Belišća, A. G. Matoša 5b,
radi usluge prijave projekta na natječaj
„Energetska obnova i korištenje obnovljivih
izvora energije u zgradama javnog sektora“ u
iznosu
od
3.800,00
kn
(Slovima:
tritisućeosamstokuna).
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:
A100905
„IZRADA
PROVEDBENIH
PROJEKTA“
Konto: 32379 „OSTALE INTELEKTUALNE
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: 360-01/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 18. siječnja 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
XIII.
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 25.
siječnja 2019. g. donosi

KLASA: 361-02/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-14
Petlovac, 25. siječnja 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
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