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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I.
Na temelju članka 20. st. 7. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima" iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014-2020 („Narodne novine br.
48/18) 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 15. sjednici održanoj dana 10.
travnja 2019. godine, donosi

Strateški cilj 2.: Razvoj i unaprjeđenje
infrastrukture, prostorno planiranje i zaštita
okoliša, Prioritet 1.: Unaprjeđenje javne
infrastrukture,
Mjera
1.:
Unaprjeđenje
komunalne
infrastrukture („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ broj 6/16).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Gradnja pješačke staze, uređenje zelenih
površina i ugradnja
komunalne opreme u naselju Petlovac“

KLASA: 302-01/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-5
Petlovac, 10. travnja 2019. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom, načelniku Općine Petlovac,
daje se suglasnost za provedbu ulaganja na
području Općine Petlovac, za projekt „Gradnja
pješačke staze, uređenje zelenih površina i
ugradnja komunalne opreme u naselju
Petlovac“ u svrhu prijave na Natječaj LAG-a
Baranja za provedbu Mjere 3.1.1. „Potpora za
ulaganja u društvenu infrastrukturu i
proširenje lokalnih temeljnih usluga“ sukladan tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz
Programa
ruralnog
razvoja
Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te
ostvarivanja bespovratne potpore.

II.
Na temelju članka 20. st. 7. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima" iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014-2020 („Narodne novine br.
48/18) 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 15. sjednici održanoj dana 10.
travnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Rekonstrukcija i opremanje Društvenog
doma
u Baranjskom Petrovom Selu“

Članak 2.
U skladu s člankom 20. stavkom 7. Pravilnika
o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ („Narodne
novine
br.
48/18)
Prilog
„Opis
projekta/operacije“ čini sastavni dio ove
Odluke.

Članak 1.
Ovom Odlukom, načelniku Općine Petlovac,
daje se suglasnost za provedbu ulaganja na
području Općine Petlovac, za projekt
„Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma
u Baranjskom Petrovom Selu“ u svrhu prijave
na Natječaj LAG-a Baranja za provedbu Mjere
3.1.1. „Potpora za ulaganja u društvenu
infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih
usluga“ - sukladan tipu operacije 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili

Članak 3.
Projekt iz članka 1. Ove Odluke je u skladu sa
Strateškim razvojnim programom Općine
Petlovac za razdoblje 2015. – 2020.godine:
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proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne
aktivnosti
te
povezanu
infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
te ostvarivanja bespovratne potpore.

nja otpadom Općine Petlovac za 2018. godinu.

Članak 2.
U skladu s člankom 20. stavkom 7. Pravilnika
o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ („Narodne
novine
br.
48/18)
Prilog
„Opis
projekta/operacije“ čini sastavni dio ove
Odluke.

III.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpado
m biti će dostavljeno Osječko-baranjskoj župan
iji.

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o prove
dbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petlo
vac za 2018. godinu.

IV.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.

Članak 3.
Projekt iz članka 1. Ove Odluke je u skladu sa
Strateškim razvojnim programom Općine
Petlovac za razdoblje 2015. – 2020.godine:
Strateški cilj 2.: Razvoj i unaprjeđenje
infrastrukture, prostorno planiranje i zaštita
okoliša, Prioritet 1.: Unaprjeđenje društvene
infrastrukture,
Mjera 3.: Adaptacija i rekonstrukcija ostale
društvene infrastrukture („Službeni glasnik
Općine Petlovac“ broj 6/16).

KLASA: 351-01/18-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-8
Petlovac, 10. travnja 2019. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 36.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac” br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18),
načelnik Općine Petlovac podnosi

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

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Petlovac za 2018. godinu

KLASA: 302-01/19-01/07
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 10. travnja 2019. g.

UVOD

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

Općinsko vijeće Općine Petlovac je na svojoj 6.
sjednici dana 21. prosinca 2017. godine usvojilo
Plan gospodarenja otpadom Općine Petlovac za
razdoblje 2017.-2022. godine izrađen od tvrtke
Jaić Consulting d.o.o. iz Bjelovara.

III.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13, 73/17 I 14/19) 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 svojoj 15.
sjednici, održanoj dana 10. travnja 2019.
godine, donijelo je slijedeći

Plan je objavljen u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“ broj 9/2017 od 31. prosinca
2017. godine.
Na predmetni Plan ishođena je prethodna
suglasnost Upravnog odjela za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječkobaranjske županije KLASA: 351-01/17-02/242,
URBROJ: 2158/1-01-14/05-17-2 od 15. prosinca
2017. godine.

ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodare
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prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla,
plastike, tekstila i problematičnog otpada te
krupnog (glomaznog) otpada) na području
Općine Petlovac

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj
94/13., 73/17. i 14/19) propisano je da 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.

Također, nakon mjere naložene dana 2.
listopada 2018. godine prilikom inspekcijskog
nadzora Ministarstva zaštite okoliša i
energetike, Uprava za inspekcijske poslove,
Područne jedinice Osijek, Općinsko vijeće
Općine Petlovac na svojoj 12. sjednici održanoj
dana 7. prosinca 2018. godine donijelo je
Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području Općine
Petlovac.
Predmetnom Odlukom određuju se
mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog
u okoliš te način njihova provođenja na
području Općine Petlovac

1. OBUHVAĆENOST STANOVNIŠTVA O
ORGANIZIRANIM
SKUPLJANJEM
I
ODVOZOM KOMUNALNOG OTPADA
Obuhvaćenost stanovništva organiziranjem
skupljanjem i odvozom otpada.
Ukupna površina Općine Petlovac iznosi 93
km², a sastavljena je od naselja: Petlovac,
Baranjsko Petrovo Selo, Luč, Novi Bezdan,
Torjanci, Novo Nevesinje, Širine i Zeleno polje.
Općina ima 2405 stanovnika, a gustoća
naseljenosti po jedinici površine iznosi 26
stanovnika na km2.
Naselja Petlovac, Baranjsko Petrovo Selo, Luč,
Novi Bezdan, Torjanci, Novo Nevesinje i Širine,
uključena su u sustav organiziranog
prikupljanja i uklanjanja komunalnog otpada
koji se odvozi na odlagalište u Beli Manastir.
Prikupljanje otpada na području Općine
Petlovac vrši Baranjska čistoća d.o.o. iz Belog
Manastira na odlagalište komunalnog otpada u
Belom Manastiru. Broj kućanstva obuhvaćen
odvozom otpada u 2018. godini je bio 720.

Odlaganje otpada na odlagalište i način
rada odlagališta provodi se u skladu s
Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalište otpada („Narodne novine“ broj
117/07, 111/11, 17/13 i 62/13).
2.1.Komunalni otpad
Komunalni otpad je otpad od kućanstava, te
otpad iz proizvodnje i uslužne djelatnosti, ako
je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz
kućanstva.
Komunalni otpad se odlaže u kante i vreće, te
vozilima tvrtke „Baranjska čistoća“ d.o.o. Beli
Manastir, odvoze izvan područja Općine.
Skupljanje i odvoz vrši se redovito, jednom
tjedno.
Dva puta godišnje, tvrtka „Baranjska čistoća“
d.o.o. iz Belog Manastira organizira odvoz
glomaznog otpada u svim naseljima s područja
Općine Petlovac.
Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje
komunalnog otpada nastalog na području
Općine Petlovac, nalazi se na području Grada
Belog Manastira.
Općina Petlovac je suosnivač tvrtke „Baranjska
čistoća“ d.o.o. Beli Manastir, zajedno sa još
sedam općina i gradom Belim Manastirom.
Otpad prihvatljiv za odlaganje, uključujući i
građevinski, odlaže se na „Gradsko odlagalište“

2. NAČIN GOSPODARENJA OTPADOM:
Sukladno članku 30. stavku 8. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19), Općinsko
vijeće Općine Petlovac usvojilo je dana 31.
siječnja 2018. godine na svojoj 7. sjednici
Odluku o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada i usluge
povezane s tom javnom uslugom za područje
Općine Petlovac.
Predmetnom Odlukom propisuje se
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog
otpada
i
biorazgradivog
komunalnog otpada i usluga povezanih s
javnom
uslugom
(usluga
odvojenog
5
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komunalnog
otpada
Beli
Manastir,
smještenom na k.č.br. 3058, 3059, 3053/2,
3459, 3373, 3060/2 i 3060/1 u k.o. Beli
Manastir.
Zemljište na kojem se nalazi odlagalište u
vlasništvu je Grada Belog Manastira.
Gradsko odlagalište ima priključak na javnu
cestu, ogradu i protupožarni pojas, opremljeno
je uređajima – 2 aparata za gašenje požara i
hidrantskom mrežom. Uz navedeno je
instaliran i videonadzor Gradskog odlagališta
koje je u cijelosti pokriveno. Također je
izgrađena još jedna kaseta u sklopu proširenja
odlagališta. Početak odlaganja miješanog
komunalnog otpada u istu je započeo sredinom
2015. godine.
Odlagalištem upravlja „Baranjska čistoća“
d.o.o. na temelju Dozvole, od 9. svibnja 2017.
godine, sa sjedištem u Belom Manastiru, Ulica
Republike 11.
Odlagalište je u cijelosti ograđeno, te postoji i
čuvarska služba, a otpad se na toj lokaciji
razgrće, nabija i pokriva.
Općina
Petlovac,
kontinuirano
pored
nadležnog inspekcijskog nadzora, vrši i sama
nadzor nad obavljanjem poslova vezanih uz
skupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.
Prema podacima tvrtke „Baranjska čistoća“ iz
Belog Manastira tijekom 2018. godine sa
područja Općine Petlovac od 720 kućanstava
sakupljeno je i odloženo miješanog komunalnog
otpada na odlagalište u Belom Manastiru
367,27 t.

Broj 03/2019

Općina Petlovac osigurala je javnu uslugu
prikupljanja
biorazgradivog
komunalnog
otpada na način da je u centrima naselja
Petlovac, Baranjsko Petrovo Selo, Luč, Torjanci
i
Novi
Bezdan
postavila
kontejnere
namijenjena
odvojenom
prikupljanju
biorazgradivog komunalnog otpada.
Općina Petlovac osigurala je javnu uslugu
prikupljanja tekstilnog otpada na način da je u
centrima naselja Petlovac, Baranjsko Petrovo
Selo, Luč, Torjanci i Novi Bezdan postavila
kontejnere
namijenjena
odvojenom
prikupljanju tekstilnog otpada.
Na području Općine Petlovac nema odlagališta
za
zbrinjavanje,
odnosno
odlaganje
komunalnog otpada.
Način obračuna troškova gospodarenja
otpadom je po volumenu posude, gdje je
osnovna obračunska jedinica kanta volumena
120 l.
Komunalni otpad odlaže se i u velike
kontejnere koji su postavljeni izvan naselja,
kao i na grobljima, te se isto vozilima tvrtke
“Baranjska čistoća” d.o.o. odvoze izvan
područja Općine Petlovac.
U Općini Petlovac, niti u njezinom širem
okruženju ne postoje građevine za skladištenje
i recikliranje korisnog otpada ili građevine za
termičku obradu nekorisnog otpada.
Na području Općine Petlovac postoje ne postoje
divlje deponije.
U naseljima Općine odvojeno skupljanje otpada
čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti vrši se
samo u segmentu glomaznog otpada koja se
skupljaju u svim naseljima, dva puta godišnje.
Na području Općine Petlovac ne postoji
kanalizacijski sustav.

2.2.Posebne kategorije otpada:
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
skuplja se odvojeno i predaje ovlaštenim
oporabiteljima, te je 2018. godine u Općini
Petlovac skupljeno 18,14 t ambalaže od papira
i kartona („DS Smith Unijapapir“ Osijek,
„Folding“ Osijek), plastike 17,64 t („DS Smith
Unijapapir“, „Folding“ Osijek), metala 0,94
(„Lava promet“ Beli Manastir), elektroničkog
otpada 0,50 t („Metal zec“ Osijek), glomaznog
otpada 1,15 t („Eko flor“ Osijek).
Intenziviran je redoviti odvoz razvrstanog
otpada, sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.
94/13, 73/17 i 14/19).
Tijekom 2018. godine Općina Petlovac predala
je na odlaganje 32,46 t, miješanog komunalnog
otpada.

Reciklažno dvorište za sva naselja s područja
Općine Petlovac, a sukladno Sporazumu o
korištenju reciklažnog dvorišta u Belom
Manastiru KLASA: 351-01/16-01/02, URBROJ:
2100/01-01-03-17-4 od 30. siječnja 2017.
godine, nalazi se na Gradskom odlagalištu
komunalnog otpada u Belom Manastiru, Ulica
Bartoka Bele 26, Beli Manastir.
3. OPREMA REALIZIRANA DO KRAJA 2018.
GODINE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE
OTPADA:
Općina Petlovac u 2018. godini nije nabavljala
novu komunalnu opremu obzirom da je u 2015.
6
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godini nabavila komunalnu opremu koja i dalje
zadovoljava potrebe Općine Petlovac.
Općina Petlovac je u prvoj polovici 2015. godine
nabavila komunalnu opremu- kante i
kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada.
Nabavljeno je 6 komada kontejnera sa
skupljanje ambalaže od papira i kartona, 6
komada kontejnera za skupljanje staklene
ambalaže, 6 komada kontejnera za skupljanje
ambalaže od plastike, 800 komada kanti za
skupljanje ambalaže od papira i kartona, 800
komada kanti za skupljanje ambalaže od
plastike, 800 komada za skupljanje staklene
ambalaže, 800 komada kanti za skupljanje
metalnog otpada, 3 komada kanti prilagođenih
izgledom za djecu (žaba, medo i delfin).
Nabava kanti i kontejnera sufinancirana je
sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i
energetske učinkovitosti.
Ukupna vrijednost nabave iznosila je
766.697,50 kn, Fond je sufinancirao nabavu
komunalne opreme- kante i kontejneri iznosom
od 581.358,00 kn dok je Općina Petlovac
sudjelovala s iznosom od 185.339,50 kn.
Skupljanje zelenog otpada sa kompostiranjem,
postupkom
izdvajanja
biorazgradive
komponente radi smanjenja količine plina koji
se oslobađa, te isto tako sustav zelenih otoka,
još uvijek se ne provodi na području Općine
Petlovac.
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6. ZAKLJUČAK
Općina Petlovac u 2017. godini usvojila je novi
Plan gospodarenja otpadom Općine Petlovac za
razdoblje 2017.-2022. godine.
U
narednom
razdoblju
očekujemo
intenziviranje aktivnosti oko zaštite okoliša i
načina zbrinjavanja otpada.
Potrebno je još intenzivnije raditi na edukaciji
pravnih i fizičkih osoba, kako bi se do kraja
proveo
program
cjelovitog
sustava
gospodarenja otpadom.
Potrebno je stvarati prostorne mogućnosti za
uspostavu eko otoka, kako bi se smanjila
količina otpada namijenjena konačnom
zbrinjavanju na odlagalištu otpada.
KLASA: 351-01/18-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 29. ožujka 2019.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
IV.
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 68/18) i članka 26. Statuta
Općine Petlovac (Službeni glasnik broj 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine
Petlovac na svojoj 15. sjednici, održanoj dana
10. travnja 2019. godine, donijelo je

4. STANJE ODLAGALIŠTA

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

Divlja deponije koje su postojale na području
Općine Petlovac sanirane su tijekom 2010.
godine uz sufinanciranje Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Tijekom siječnja 2016. godine uočeno je divlje
odlagalište na lokaciji k.č. 549 u k.o. Baranjsko
Petrovo Selo te je isto odmah sanirano.

I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u
Općini Petlovac (na dalje: Općina) u kojima se
naplaćuje
komunalna
naknada,
svrha
komunalne naknade, područje zona u Općini,
koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene
(Kn), rok plaćanja komunalne naknade,
nekretnine važne za Općinu koje se u
potpunosti ili djelomično oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade, obveznici i
obveze plaćanja komunalne naknade, obračun
komunalne naknade, uvjeti zbog kojih se u
pojedinačnim slučajevima može odobriti
potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze

5. UTROŠENA FINANCIJSKA SREDSTVA U
2017. GODINI
Na području Općine Petlovac, u 2018. godini,
nije bilo utrošenih sredstava za sanaciju divljih
deponija i odlagališta građevinskog otpada, a u
Proračunu Općine Petlovac za 2019. godinu
planirana sredstva za sanaciju divljih deponija
i odlagališta građevinskog otpada iznose
20.000,00 kuna.

7
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plaćanja komunalne naknade te rješenje o
komunalnoj naknadi.
II.

Broj 03/2019

potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim
građevinskim zemljištem smatra se i zemljište
na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.
Komunalna
naknada
prihod
je
proračuna Općine, a plaća se za održavanje
komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada koristi se za
sljedeće:
- Financiranje održavanja i građenje
komunalne infrastrukture
- Financiranje građenja i održavanja
objekata
predškolskog,
školskog,
zdravstvenog i socijalnog sadržaja,
javnih građevina sportske i kulturne
namjene, te poboljšanja energetske
učinkovitosti zgrada u vlasništvu
Općine, ako se time ne dovodi u pitanje
mogućnost održavanja i građenja
komunalne infrastrukture.

III.

OBVEZNICI
PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik
odnosno korisnik nekretnine iz članka 2. ove
Odluke.
Korisnik nekretnine iz prethodnog
stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu
u sljedećim slučajevima:
- ako je na njega obveza plaćanja te
naknade prenesena pisanim ugovorom;
- ako nekretninu koristi bez pravne
osnove ili
- ako se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje
komunalne naknade ako je obveza plaćanja te
naknade prenesena na korisnika nekretnine
pisanim ugovorom.

Članak 3.
Komunalna naknada na području
Općine Petlovac plaća se za:
1. stambeni prostor,
2. garažni prostor,
3. poslovni prostor,
4. građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti,
5. neizgrađeno građevinsko zemljište,
dakle za nekretnine koje se nalaze na području
na kojem se najmanje obavljaju komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno
najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom
električnom mrežom i vodom prema mjesnim
prilikama te čini sastavni dio infrastrukture
Općine.
Građevinskim zemljištem koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti smatra se
zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica
građevinskog područja , a na kojemu se obavlja
poslovna djelatnost.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem
smatra se zemljište koje se nalazi unutar
granica građevinskog područja na kojemu se, u
skladu s propisima kojima se uređuje prostorno
uređenje i gradnja, mogu graditi zgrade
stambene ili poslovne namjene, a na kojemu
nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji
privremena građevina za čiju izgradnju nije

IV.

OBVEZA
PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade
nastaje:
- danom izvršnosti uporabne dozvole,
odnosno danom početka korištenja
nekretnine koja se koristi bez uporabne
dozvole
- danom sklapanja ugovora kojim se
stječe vlasništvo ili pravo korištenja
nekretnine
- danom pravomoćnosti odluke tijela
javne vlasti kojim se stječe vlasništvo
nekretnine
- danom početka korištenja nekretnine
koja se koristi bez pravne osnove.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan
je u roku 15 dana od dana nastanka obveze
plaćanja komunalne naknade, promjene osobe
obveznika ili promjene drugih podataka bitnih
za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne
naknade (promjenu obračunske površine
nekretnine ili promjenu namjene nekretnine)
prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu
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Općine Petlovac nastanak te obveze, odnosno
promjenu tih podataka.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne
prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade u propisanom roku, dužan
je platiti komunalnu naknadu od dana
nastanka obveze.
V.

5.1. trgovine, ugostiteljski objekti,
uredi, skladišta, silosi i sl. 5,00
5.2.
pružanje ugostiteljskih usluga
građana u seljačkom domaćinstvu
2,00
5.3.
Pružanje usluga građana u
seljačkom domaćinstvu 1,50
5.4.
Ostali
turistički
sadržaji
(kampovi, sojenice, objekti za
kušanje vina, osim proizvodnje vine,
ostali sadržaji u službi turizma) 2,00
5.5. Hoteli, apartmanska naselja
3,00
5.6.
Poslovni prostori u kojima se ne
obavlja nikakva djelatnost
5.6.1. Poslovni prostori u kojima se
ne obavlja djelatnost a
nalaze
se
u
sklopu
stambenog
objekta
(isti
objekt) 1,00
5.6.2. Poslovni prostori u kojima se
ne obavlja djelatnost, a radi
se o samostojećim objektima
5,00
5.7. Objekti za smještaj žitarica i
opreme OPG i Poljoprivrednih obrta
u službi poljoprivrede (fizičke
osobe), ako služe u poslovne svrhe, a
površine su veće od 200 m², silosi i
sl.:
5.7.1. u sklopu kućanstva (na istoj
adresi) 1,50
5.7.2. različitoj
adresi
od
stambenog objekta 2,00
6. građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti 10%
koeficijenta namjene koji je određen za
poslovni prostor
7. neizgrađeno građevinsko zemljište
0,05.
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad
se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest
mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent
namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti
manji od koeficijenta namjene za stambeni
prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko
zemljište.
Za hotele, apartmanska naselja i kampove
visina godišnje komunalne naknade ne može
biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda
iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima koji
se nalaze na području Općine Petlovac.

PODRUČJA ZONA

Članak 6.
Područja zona u kojima se naplaćuje
komunalna naknada određuju se s obzirom na
uređenost
i
opremljenost
područja
komunalnom infrastrukturom.
Komunalna naknada se plaća na cijelom
području Općine Petlovac, a ista je razvrstana
po zonama:
1. I. ZONA: Petlovac, Baranjsko Petrovo
Selo, Luč i Novi Bezdan
2. II. ZONA: Torjanci, Novo Nevesinje,
Širine i Zeleno polje.
VI.

KOEFICIJENTI ZONA
Članak 7.

Sukladno članku 6. Odluke u svrhu
određivanja komunalne naknade utvrđuju se
koeficijenti zone (Kz):
1. I. zona – koeficijent 1,00
2. II zona – koeficijent 0,90
VII.
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KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 8.

Ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se
obavlja utvrđuju se koeficijenti namjene
nekretnina (Kn) za:
1. stambeni prostor 1,00
2. stambeni i poslovni prostor koji koriste
neprofitne udruge građana 1,00
3. garažni prostor 1,00
4. poslovni prostor koji služi za
proizvodne djelatnosti 3,00
5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti
koje nisu proizvodne:
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Kod utvrđivanja površine
neizgrađenog
građevinskog zemljišta za obračun komunalne
naknade, za zemljište – katastarsku česticu,
koja je površinski veća od 1.000 m², komunalna
naknada obračunat će se na površinu od 1.000
m², a kod zemljišta – katastarskih čestica s
manjom površinom, uzet će se u obzir njena
stvarna veličina
VIII.

proračuna Općine uz uvjet da istima i
upravljaju, te nekretnine njihovi
korisnici ne daju u najam, podnajam,
zakup, podzakup ili na privremeno
korištenje;
3. koje se upotrebljavaju za djelatnosti
javnog
predškolskog,
osnovnog,
srednjeg ili visokog obrazovanja,
muzeja i drugih sličnih ustanova kojima
je osnivač Republika Hrvatska ili
Osječko-baranjska Županija;
4. koje koriste ustanove zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi kojima je
osnivač Republika Hrvatska ili Osječkobaranjska Županija;
5. koje se upotrebljavaju za djelatnost
vatrogasnih službi;
6. koje služe vjerskim zajednicama za
obavljanje njihove vjerske i obrazovne
djelatnosti;
7. građevinska zemljišta na kojima su
spomen-obilježja, spomen – područja;
8. komunalne infrastrukture u vlasništvu
Općine te pravnih osoba (tvrtki i
ustanova i dr. proračunskih korisnika)
kojima je Općina Petlovac osnivač/
suosnivač ili vlasnik;
9. sportski objekt koje Općina daje na
korištenje, upravljanje ili održavanje
vlastitim
trgovačkim
društvima,
odnosno sportskim udrugama, osim
poslovnog prostora koji se daje u zakup
ili podzakup;
10. objekti u službi poljoprivrede za
smještaj i tov stoke, za skladištenje
hrane za uzgoj te stoke, a u vlasništvu
su fizičkih osoba, OPG, obrta, te objekti
za smještaj opreme i skladištenje
žitarica površine manje od 200 m², koji
su također u vlasništvu fizičkih osoba,
OPG, obrta.

ROK PLAĆANJA

Članak 9.
Komunalna naknada za stambeni
prostor plaća se tromjesečno, dok se
komunalna naknada za poslovni i garažni
prostor te za građevinsko zemljište koje služi
za obavljanje poslovne djelatnosti plaća
mjesečno.
Rok plaćanja utvrđuje se najkasnije do 15-tog
u prvom sljedećem mjesecu za proteklo
razdoblje.
Obveznicima plaćanja komunalne naknade
dostavljaju se:
- četiri uplatnice za jednu kalendarsku
godinu (fizičke osobe)
- dvanaest računa za jednu kalendarsku
godinu (pravne osobe).
Članak 10.
Kontrolu naplate komunalne naknade
kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Petlovac na način i po postupku
propisanim zakonom kojim se utvrđuje opći
odnos između poreznih obveznika i poreznih
tijela koja primjenjuju propise o porezima i
drugim javnim davanjima, ako Zakonom o
komunalnom gospodarstvu nije propisano
drugačije.
IX.
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OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.
Od obveze plaćanja komunalne naknade
u pojedinačnim slučajevima
na temelju
zahtjeva upućenog upravnom odjelu Općine
privremeno će se osloboditi obveznici koji
primaju minimalnu zajamčenu naknadu te
ostale osobe, sukladno odredbama odredbama
općih akata Općine, temeljenih na Zakonu o
socijalnoj skrbi,
Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja
komunalne naknade iz točke 1. ovog članka

Članak 11.
Od plaćanja komunalne naknade u
potpunost se oslobađaju sljedeće nekretnine:
1. Koje su u vlasništvu ili zakupu Općine
Petlovac i ista njima upravlja;
2. u vlasništvu ili zakupu pravnih osoba
(tvrtki i ustanova i dr. proračunskih
korisnika) kojima je Općina Petlovac
osnivač/ suosnivač ili vlasnik ili
prostori čije se održavanje financira iz
10
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podnosi se i rješava u postupku utvrđivanja
prava na naknadu stanovanja isto se
primjenjuje dok se primjenjuje i utvrđeno
pravo naknade stanovanja.
Zahtjev za ishođenje rješenja o privremenom
oslobađanju od obveze plaćanja komunalne
naknade iz stavka 1. ovog članka podnosi se
svake kalendarske godine posebno do 1.ožujka
tekuće godine.

koeficijenta namjene (Kn) i
vrijednosti boda komunalne naknade
(B).
Formula za obračun komunalne naknade glasi:
KN=B x Kz x Kn x m².
Vrijednost boda jednaka je mjesečnoj visini
komunalne naknade po m² korisne površine
stambenog prostora u I. zoni Općine.
-

XII.
X.

ODLUKA
O
ODREĐIVANJU
VRIJEDNOSTI
BODA
KOMUNALNE NAKNADE

OBRAČUN
NAKNADE

RJEŠENJE
NAKNADI

O

KOMUNALNOJ

Članak 15.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac
sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda
komunalne naknade u postupku pokrenutom
po službenoj dužnosti.
Rješenje iz prethodnog stavka ovog
članka donosi se do 31.ožujka tekuće godine
ako se Odlukom predstavničkog tijela JLS-a
mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili
drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu
na prethodnu godinu, kao i u slučaju promjene
drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze
plaćanja komunalne naknade.
Rješenjem o komunalnoj naknadi
utvrđuje se:
- iznos komunalne naknade po m²
nekretnine
- obračunska površina nekretnine
- godišnji iznos komunalne naknade
- mjesečni iznos komunalne naknade,
odnosno iznos obroka komunalne
naknade ako se naknada ne plaća
mjesečno i
- rok za plaćanje mjesečnog iznosa
komunalne naknade, odnosno iznosa
obroka komunalne naknade ako se
naknada ne plaća mjesečno.
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se
množenjem površine nekretnine za koju se
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade
i iznosa komunalne naknade po m2 površine
nekretnine.
Rješenje o komunalnoj naknadi koje nema
propisan sadržaj, ništetno je.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i
ovršava u postupku i na način propisan
zakonom kojim se uređuje opći odnos između
poreznih obveznika i poreznih tijela koja
primjenjuju propise o porezima i drugim
javnim
davanjima,
ako
Zakonom
o

Članak 13.
Predstavničko tijelo Općine Petlovac
utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade
do kraja studenoga tekuće godine, koja se
primjenjuje od 1.siječnja sljedeće godine.
Vrijednost boda komunalne naknade
određuje se u kunama po m² korisne površine
stambenog prostora u prvoj zoni Općine, a
polazište za utvrđivanje vrijednosti boda je
procjena održavanja komunalne infrastrukture
uz uvažavanje i drugih predvidivih i
raspoloživih izvora financiranja održavanja
komunalne infrastrukture.
Ako Općinsko vijeće ne odredi
vrijednost boda komunalne naknade do kraja
studenoga tekuće godine, za obračun
komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj
godini vrijednost boda se ne mijenja.
XI.

Broj 03/2019

KOMUNALNE

Članak 14.
Komunalna naknada obračunava se po
m² površine nekretnine za koju se utvrđuje
obveza plaćanja komunalne naknade, i to:
- za stambeni, poslovni i garažni prostor
po jedinici korisne površine koja se
utvrđuje na način propisan Uredbom o
uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine (NN 40/97, 117/05)
- za građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti i
neizgrađeno građevinsko zemljište po
jedinici stvarne površine.
Iznos
komunalne naknade
po metru
kvadratnom (m2) površine nekretnine utvrđuje
se množenjem:
- koeficijenta zone (Kz),
11
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Članak 2.
Polazište za određivanje vrijednost boda
komunalne naknade (B) je procjena troškova
održavanja komunalne infrastrukture iz
programa
održavanja
komunalne
infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih
predvidivih i raspoloživih izvora financiranja
održavanja komunalne infrastrukture.

komunalnom gospodarstvu nije propisano
drugačije.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja
o njegovoj ovrsi, te rješenja o obustavi postupka
može se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje upravno
tijelo
županije
nadležno
za
poslove
komunalnog gospodarstva.
XIII.

PRIJELAZNE
ODREDBE

I

Broj 03/2019

ZAVRŠNE

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje
važiti članak 12., stavak 1. točka 1.Odluke o
komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ broj 3/01) , kojim je određena
vrijednost boda.

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o komunalnoj naknadi Općine
Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“
broj 3/01).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku Općine
Petlovac.

Članak 4.
Ova će odluka biti objavljena u Službenom
glasniku Općine Petlovac, a stupa na snagu 1.
siječnja 2020.

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-5
Petlovac, 10. travnja 2019. g.

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 10. travnja 2019. g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.

V.
Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
68/18) i članka 26. Statuta Općine Petlovac
(Službeni glasnik 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18),
Općinsko vijeće Općine Petlovac na svojoj 15.
sjednici, održanoj 10. travnja 2019.godine,
donijelo je
ODLUKU
o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade

VI.
Temeljem članka 78.Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18), te
članka 26. Statuta Općine Petlovac (Službeni
glasnik 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18), Općinsko vijeće
Općine Petlovac na svojoj 15. sjednici, održanoj
dana 10. travnja 2019. godine, donijelo je

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za izračun komunalne
naknade na području Općine Petlovac, po
četvornome metru (m²) korisne površine
stambenog prostora u prvoj zoni, određuje se u
visini od 2,40 kuna jednogodišnje razdoblje,
odnosno 0,20 kuna mjesečno kad se naknada
obračunava i plaća u obrocima.

Članak 1.
Komunalni doprinos je novčano javno
davanje koje se plaća za korištenje komunalne
infrastrukture na području Općine Petlovac
(nadalje: Općina) i položajne pogodnosti
građevinskog zemljišta u naselju prilikom
građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon
o komunalnom gospodarstvu ne propisuje
drugačije.

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Petlovac
I.
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Komunalni
doprinos
je
prihod
proračuna Općine, koji se koristi samo za
financiranje građenja i održavanja komunalne
infrastrukture.

-

-
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se gradi ili je izgrađena, izraženog u m³ s
jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa
u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.
Komunalni doprinos za otvorene bazene
i druge otvorene građevine te spremnike za
naftu i druge tekućine s pokrovom čija se visina
mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne
površine građevine koja se gradi ili je
izgrađena izražene u m² s jediničnom
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u
kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 2.
Ovom Odlukom uređuju se:
Visina komunalnog doprinosa
Područja zona za plaćanje komunalnog
doprinosa
Jedinična
vrijednost
komunalnog
doprinosa utvrđena po m³ građevine za
pojedine zone
Načini i rokovi plaćanja komunalnog
doprinosa
Uvjeti i razlozi zbog kojih se u
pojedinačnim slučajevima može odobriti
djelomično ili potpuno oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 5.
Ako se postojeća zgrada uklanja zbog
građenja nove zgrade ili kad se postojeća
zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni
doprinos se obračunava na razliku u obujmu
zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi
manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja
se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, o
čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se
utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja
komunalnog doprinosa.
Odredbe ovog članka na odgovarajući
način se primjenjuju i na obračun komunalnog
doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na
obračun komunalnog doprinosa za ozakonjenje
građevine.

Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik
zemljišta na kojem se gradi građevina ili se
nalazi
ozakonjena
građevina,
odnosno
investitor ako je na njega pisanim ugovorom
prenesena obveza plaćanja komunalnog
doprinosa.
Općina Petlovac ne plaća komunalni
doprinos na svom području.
Komunalni doprinos ne plaća se za
građenje i ozakonjenje:
1. komunalne
infrastrukture
i
vatrogasnih domova
2. vojnih građevina
3. prometne, vodne, komunikacijske i
elektroničke
komunikacijske
infrastrukture
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i
vodova
5. sportskih i dječjih igrališta
6. ograda, zidova i potpornih zidova
7. parkirališta, cesta, staza, mostića,
fontana, cisterna za vodu, septičkih
jama,
sunčanih
kolektora,
fotonaponskih modula na građevnoj
čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru
postojeće građevine ili na postojećoj
građevini, koji su namijenjeni uporabi
te građevine
8. spomenika.
Članak 4.
Komunalni
doprinos
za
zgrade
obračunava se množenjem obujma zgrade koja

II.

ZONE
ZA
PLAĆANJE
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.
U Općini Petlovac utvrđuju se područja
zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno
o pogodnosti položaja određenog područja i
stupnju opremljenosti objektima i uređajima
komunalne infrastrukture, kako slijedi:
I.
II.
III.

zona - Petlovac, Baranjsko Petrovo
Selo, Luč i Novi Bezdan;
zona – Torjanci, Novo Nevesinje,
Širine i Zeleno polje;
JEDINIČNA
VRIJEDNOST
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.
Utvrđuje se jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa po m³ građevine po
vrsti
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture
i po pojedinim zonama,
13

16. travnja 2019.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PETLOVAC

Broj 03/2019

određena u kunama po m³ građevine, kako
slijedi:
1.

2.

3.

4.

IV.

ZA STAMBENE OBJEKTE

I zona

UKUPNO za obročno plaćanje
UKUPNO za jednokratnu uplatu odobrava
se popust 50%
POSLOVNE GRAĐEVINE ZA USLUŽNE
DJELATNOSTI
UKUPNO za obročno plaćanje
UKUPNO za jednokratnu uplatu odobrava
se popust 50%
ZA POSLOVNE GRAĐEVINE U SVRHU
PROIZVODNE DJELATNOSTI
UKUPNO za obročno plaćanje
UKUPNO za jednokratnu uplatu odobrava
se popust 50%
OSTALE GRAĐEVINE-ZGRADE ZA
SPREMANJE MEHANIZACIJE I
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,
UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA, GARAŽE,
DRVARNICE, SPREMIŠTA ZA ALAT ITD.
UKUPNO za obročno plaćanje
UKUPNO za jednokratnu uplatu odobrava
se popust 50%

NAČIN
I
ROKOVI
PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA

II zona

kn/m3

5,00

4,00

kn/m3

2,50

2,00

I zona

II zona

kn/m3

15,00

12,00

kn/m3

7,50

6,00

I zona

II zona

kn/m3

5,00

4,00

kn/m3

2,50

2,00

I zona

II zona

kn/m3

1,00

0,80

kn/m3

0,50

0,40

U slučaju obročne otplate komunalnog
doprinosa, obračunava se zakonska zatezna
kamata.

Članak 8.
Komunalni doprinos obveznik plaća
jednokratno na poslovni račun Općine
Petlovac, na temelju rješenja koje donosi
upravni odjel, u roku 15 dana od dana
izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu
izdaje upravni odjel.
Komunalni doprinos obveznik može
platiti do 12 jednakih mjesečna obroka u roku
od dvije godine od dana izvršnosti rješenja o
komunalnom doprinosu, uz uvjet da ukupna
utvrđena obveza rješenjem prelazi iznos od
5.000,00 kuna, o čemu se u postupku
izjašnjava.
Kod plaćanja komunalnog doprinosa na obroke
prvi obrok ne može biti manji od 30 % ukupne
obveze, te preostali obroci ne mogu biti manji
od 300,00 kuna neto.
U slučaju obročne otplate komunalnog
doprinosa, ukoliko obveznik ne plati uzastopno
dvije rate, provest će se postupak ovrhe
sukladno
pravomoćnom
rješenju
o
komunalnom doprinosu za iznos u cijelosti.

V.

OSLOBAĐANJE
OD
PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 9.

U potpunosti
ili djelomično
od
komunalnog doprinosa mogu se osloboditi
slijedeći investitori:
- Trgovačka društva i ustanove kojih je
Općina Petlovac osnivač ili većinski
vlasnik;
- Republika Hrvatska i trgovačka
društva i ustanove kojih je Republika
Hrvatska osnivač ili većinski vlasnik;
- Osječko-baranjska Županija i trgovačka
društva i ustanove kojih je Osječkobaranjska Županija osnivač ili većinski
vlasnik;
- Vjerske zajednice, kulturne, društvene i
športske udruge s sjedištem na
području Općine Petlovac, a koje su
korisnici proračuna Općine, ako grade
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objekte za javnu vjersku, kulturnu,
društvenu i športsku aktivnost;
svi ostali investitori koji grade objekte i
uređaje komunalne infrastrukture
(ceste, vodovodi, objekti električne
energije, javne govornice, plinovod i sl.);
investitori koji grade objekte u
Poslovno-poduzetničkoj zoni Petlovac;
investitori iz članka 36. Zakona o
pravima
hrvatskih
branitelja
iz
Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji (NN 174/04), kada se koriste
pravom iz članka 40. istoga Zakona;
obveznici koji su u trenutku podnošenja
zahtjeva, odnosno utvrđivanja obveze,
korisnici (uključujući i članove uže
obitelji) pomoći za uzdržavanje po
rješenju Centra za socijalnu skrb;
investitore koji grade gospodarske
objekte izvan građevinskog područja, a
koji mogu osigurati priključak na javnoprometnu
površinu
i
sami
financiraju/sufinanciraju
izgradnju
komunalne infrastrukture do svog
objekta uz suglasnost Općine, do visine
iznosa financiranja infrastrukture.

Zakonu o gradnji može graditi bez
građevinske dozvole)
- po zahtjevu stranke (u skladu s
Odlukom o komunalnom doprinosu koja
je na snazi u vrijeme podnošenja
zahtjeva stranke za donošenje tog
rješenja).
Ako je Općina, u skladu sa Zakonom o
prostornom uređenju, sklopila ugovor kojim se
obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti
potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog
doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu
donosi se i u skladu s tim ugovorom. Ugovara
se plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu
stvarnih troškova sukladno odredbama Zakona
o komunalnom gospodarstvu. Obveznik
plaćanja komunalnog doprinosa mora provesti
postupak javne nabave u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi i dužan je o pokretanju postupka
obavijestiti upravni odjel, te uključiti njegova
predstavnika u postupak javne nabave.
Postupak javne nabave može provesti i Općina.
U slučaju da su troškovi izgradnje objekta
komunalne infrastrukture manji od utvrđenog
iznosa komunalnog doprinosa, obveznik je
dužan platiti njegovu razliku.
Odluku
o
financiranju
komunalne
infrastrukture, sukladno svojim ovlastima
donosi izvršno, odnosno predstavničko tijelo.

Članak 10.
U slučajevima oslobođenja od plaćanja
komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke,
sredstva potrebna za izgradnju objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
namijenjena toj svrsi osigurat će se u
proračunu Općine iz sredstava poreznih
prihoda.
VI.

RJEŠENJE
DOPRINOSU

O
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Članak 12.
Rješenje o komunalnom doprinosu
sadržava:
- podatke o obvezniku komunalnog
doprinosa
- iznos sredstava komunalnog doprinosa
koji je obveznik dužan platiti
- obvezu, način i rokove plaćanja
komunalnog doprinosa i
- prikaz načina obračuna komunalnog
doprinosa za građevinu koja se gradi ili
je izgrađena, s iskazom obujma,
odnosno površine građevine ili jedinične
vrijednosti komunalnog doprinosa.
Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema
sadržaj propisan prethodnim stavkom ovoga
članka, ništetno je.

KOMUNALNOM

Članak 11.
Rješenje o utvrđivanju obveze plaćanja
komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni
upravni odjel (upravno tijelo) u upravnom
postupku pokrenutom:
- po službenoj dužnosti (u sladu s
Odlukom o komunalnom doprinosu koja
je na snazi na dan pravomoćnosti
građevinske dozvole, pravomoćnosti
rješenja o izvedenom stanju, odnosno
koja je na snazi na dan donošenja
rješenja o komunalnom doprinosu ako
se radi o građevini koja se prama

Članak 13.
Rješenje o komunalnom doprinosu
donosi se i ovršava u postupku i na način
propisan Općim poreznim zakonom, ako
15
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Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije
propisano drugačije.
Protiv
rješenja
o
komunalnom
doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o
njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili
poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju
zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o
obustavi postupka, može se izjaviti žalba, o
kojoj odlučuje nadležno upravno tijelo
Županije.
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Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog
rješenja o komunalnom doprinosu
Članak 16.
Upravni odjel poništit će po zahtjevu
obveznika
komunalnog
doprinosa
ili
investitora, ovršno odnosno pravomoćno
rješenje o komunalnom doprinosu, ako je
građevinska dozvola, drugi akt za građenje
oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili
suglasnosti investitora.
Rješenjem o poništenju rješenja o
komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka
ovog članka odredit će se i povrat komunalnog
doprinosa u roku najdulje do dvije godine od
dana izvršnosti rješenja o komunalnom
doprinosu.
Pri povratu iz prethodnog stavka ovog
članka obveznik odnosno investitor nemaju
pravo na kamatu.

Članak 14.
Rješenje o komunalnom doprinosu
donosi se po pravomoćnosti građevinske
dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju,
a u slučaju građenja građevina koje se prema
posebnim propisima grade bez građevinske
dozvole, nakon prijave početka građenja ili
nakon početka građenja.
Iznimno od prethodnog članka, rješenje
o komunalnom doprinosu za skladište i
građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se
po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno
nakon što se građevina te namjene počela
koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.
Uporabna dozvola za skladište ili
građevinu namijenjenu proizvodnji mora biti
dostavljena na području Općine Petlovac,
dostavlja se na znanje Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine.

Uračunavanje kao plaćenog dijela komunalnog
doprinosa
Članak 17.
Komunalni doprinos plaćen je za
građenje građevine na temelju građevinske
dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji
je prestao vrijediti jer građenje nije započeto ili
koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost
investitora, pa će stoga upravni odjel uračunati
komunalni
doprinos kao plaćeni dio
komunalnog doprinosa na istom ili drugom
zemljištu na području Općine ako to zatraži
obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.
Obveznik
komunalnog
doprinosa
odnosno investitor nema pravo na kamatu za
uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se
uračunava kao plaćeni dio komunalnog
doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili
drugom zemljištu.

Izmjena ovršnog odnosno
pravomoćnog
rješenja o komunalnom doprinosu
Članak 15.
Ako je izmijenjena građevinska dozvola,
drugi akt za građenje ili glavni projekat na
način koji utječe na obračun komunalnog
doprinosa, upravni odjel po službenoj dužnosti
ili po zahtjevu obveznika komunalnog
doprinosa ili investitora izmijenit će ovršno
odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom
doprinosu.
Rješenjem o izmjeni rješenja o
komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka
ovog članka obračunat će se komunalni
doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili
povrat razlike komunalnog doprinosa prema
Odluci o komunalnom doprinosu, prema kojoj
je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.
U slučaju povrata iz prethodnog stavka
ovog članka, obveznik odnosno investitor
nemaju pravo na kamatu.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Postupci pokrenuti po zahtjevu stranke prije
stupanja na snagu ove Odluke, kao i postupci
pokrenuti po službenoj dužnosti za koje je
građevinska dozvola pravomoćna, odnosno
rješenje o izvedenom stanju pravomoćno prije
stupanja na snagu ove Odluke, riješit će se po
odredbama Odluke o komunalnom doprinosu
16
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Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ broj 1/13).
Postupci pokrenuti po službenoj dužnosti za
građevine za koje se prema posebnim
propisima kojima se uređuje gradnja može
graditi bez građevinske dozvole rješenje o
komunalnom doprinosu donosi se po
odredbama odluke koja je važeća na dan
izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.
VII.
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama
("Narodne novine" broj 69/17) i članka 26.
Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik
Općine Petlovac“ broj 14/09., 1/10, 3/13 i 1/18),
Općinsko vijeće Općine Petlovac je na 15.
sjednici održanoj dana 10. travnja 2019.
godine, donosi

Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu
Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine
Petlovac“ broj 1/13).

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA
OPĆINE PETLOVAC ZA 2019. GODINU

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.

Davatelj koncesije
OPĆINA PETLOVAC
Rade Končara 31
31321 PETLOVAC
Matični broj: 02620219
OIB: 56100739225

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-7
Petlovac, 10. travnja 2019. g.
R.br.

0

1.

Vrsta koncesije

Tablica 1:Plan davanja koncesija: godišnji

Gospodarski
razvojni
planovi
sektora
1
2
3
Navesti puni naziv Zakonska osnova i posebni Navesti
koncesije
propisi (navesti relevantne razvojne
članke)
planove
s
kojima
je
usklađeno
davanje
koncesije
Koncesija za
obavljanje
komunalne
djelatnosti
prijevoza putnika
na području Općine
Petlovac

Broj 03/2019

Zakonska osnova za
davanje koncesije

Zakon
o
koncesijama
("Narodne novine" 69/17, čl.
8. st. 1. točka 14.), Odluka o
komunalnim djelatnostima
na području Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine
Petlovac“ br. 20/12, čl. 6. st.
1.) i Odluka o obavljanju
komunalne
djelatnosti
prijevoza
putnika
na
području Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine
Petlovac“ br. 20/12, čl. 3.)
17

-

Vrijeme
davanja
koncesije i
trajanje
4
Navesti
vrijeme
na
koje se daje
koncesija
(prema
očekivanom
trajanju
ugovora
o
koncesiji)
5 godina

Ostale
napomene
5
Navesti
ostale
napomene
vezane uz
predmetnu
koncesiju.

Planira se
dati jedna
koncesija

16. travnja 2019.
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Tablica 2: Procijenjeni očekivani ekonomski učinci (prema preliminarnim podacima, izraženo u
kunama u skladu s očekivanom vrijednošću)
R.br.
Opis očekivanih ekonomskih učinaka
Učinci na proračun
Ostale napomene
davatelja koncesije
0
1
2
3
Navesti očekivane (procijenjene) ekonomske Navesti
očekivane Navesti
ostale
učinke koncesije koja će se dati(koristeći sve (procijenjene) prihode napomene vezane
relevantne podatke, utemeljene na izračunima i od naknada za koncesije uz
predmetnu
ostalim metodama procjene vrijednosti koncesije za
vrijeme
trajanja koncesiju
koja
se
namjerava
dati)
usklađene
s koncesije
gospodarskim politikama pojedinog davatelja, a
za vrijeme korištenja koncesije
1.
Procjenjuje se da će koncesionar za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza putnika na
5.000,00 kn u 5 godina
području Općine Petlovac ostvariti godišnji
promet od 25.000,00 kn
Tablica 3: Istek danih koncesija
R.br. Naziv koncesije
ID ugovora o Koncesionar
koncesiji
0
1
2
3
Navesti puni naziv
Navesti ID
Navesti puni
koncesije
ugovora o
naziv
koncesiji
koncesionara
1.

2.

Koncesija za obavljanje
komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova
na području Općine
Petlovac
Koncesija za
poljoprivredno
zemljište

FLORIJAN
dimnjačarske
usluge

217000

Belje d.d.
24904

Kontakt podaci:
Osoba za kontaktiranje: Eugen Tomić
Telefon: 031/639-630
Telefaks: 031/747-060
Adresa e-pošte: procelnik@petlovac.hr

Datum
isteka Ostale napomene
koncesije
4
5
Navesti datum
Navesti ostale
isteka koncesije napomene vezane
na osnovu
uz predmetnu
ugovora o
koncesiju
koncesiji
7. siječnja 2024.
godine
7. prosinca 2036.
godine

-

VIII.
Na temelju odredbe članka 17. i članka 43.
Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj
16/19) 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 15. sjednici održanoj 10. travnja
2019. godine, donosi

KLASA: 363-05/18-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-3
Petlovac, 10. travnja 2019. g.

ODLUKU
o donošenju Plana djelovanja Općine Petlovac
u području prirodnih nepogoda za 2019.
godinu

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.
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Članak 1.
Donosi se Plan djelovanja Općine Petlovac u
području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

Broj 03/2019

Članak 4.
Ova Odluku stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.

Članak 2.
Plan djelovanja Općine Petlovac u području
prirodnih nepogoda za 2019. godinu čini prilog
i sastavni dio ove Odluke.

KLASA: 920-11/18-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-3
Petlovac, 10. travnja 2019. g.

Članak 3.
Načelnik Općine podnosi Općinskom vijeću
Općine Petlovac, do 31. ožujka tekuće godine,
izvješće o izvršenju Plana djelovanja za
proteklu kalendarsku godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Mavrin, v.r.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
povezane uz selektivne oblike ruralnog i lovnog
turizma, koji imaju sjedište na području Općine
i koji podnesu pravovremen Zahtjev u pisanom
obliku.
Članak 6.
Pravo na podnošenje prijave imaju samo
podnositelji koji su u cijelosti opravdali
namjensko korištenje ranije dodijeljenih
sredstava iz općinskog proračuna.

IX.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18) i Programa razvoja
poljoprivrede, načelnik Općine Petlovac donosi
ODLUKU
o dodjeli potpora za ulaganja u razvoj i
unaprjeđenje ruralnog i lovnog turizma
na području Općine Petlovac u 2019. godini

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:
- da podnositelj ima registrirano
sjedište na području Općine,
- da je podnositelj registriran za
djelatnost za koju se podnosi
Zahtjev,
- da je podnositelj prijave podmirio
sve obveze prema Općini,
- da su troškovi za koje se podnosi
prijava opravdani i vezani uz
predmet Javnog poziva,
- da su troškovi vezani uz ulaganje u
tekućoj godini za koju se podnosi
Zahtjev,
- da se mjesto ulaganja nalazi na
području Općine.

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način, iznos te
postupak odobravanja potpora u ruralnom i
lovnom turizmu na području Općine Petlovac u
2019. godini.
Članak 2.
Svrha dodjele novčanih potpora je olakšavanje
poslovanja i pomoć u razvoju i unapređenju
ruralnog i lovnog turizma prilikom izgradnje,
rekonstrukcije i adaptacije te opremanja i
uređenja objekata namijenjenih ruralnom i
lovnom turizmu.
Članak 3.
Sredstva za isplatu potpora 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,
koji se provodi kroz Aktivnost 1020A100010 –
Sufinanciranje razvoja turizma (seoskog
turizma), na stavci rashoda 382 – Kapitalne
donacije, u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna,
a isplatit će se na način da potpora iznosi
10.000,00 kuna po jednom odobrenom
Zahtjevu.

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju
podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju
ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno
koji su u postupku likvidacije.
Potpore se odobravaju temeljem
podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na
propisanom obrascu.
Članak 7.
Podnositelj Zahtjeva za dodjelu potpore mora
priložiti sljedeću dokumentaciju:
- popunjen propisan obrazac zahtjeva,
- dokaz da podnositelj prijave ima
registrirano sjedište na području
Općine,
- dokaz da je
podnositelj prijave
registriran za djelatnost za koju podnosi
prijavu,
- izjava o nepostojanju dvostrukog
financiranja,
- opis ulaganja za koji se traži potpora,
- dokaz o vlasništvu objekta, odnosno
najmu (suglasnost vlasnika objekta)

Članak 4.
Zahtjevi se podnose na temelju Javnog poziva
koji se objavljuje na oglasnim pločama te na
internetskim stranicama Općine Petlovac.
Članak 5.
Pravo na ostvarivanje isplate novčane potpore
ostvaruju
obiteljska
poljoprivredna
gospodarstva i obrti registrirani za pružanje
turističkih usluga u ruralnom i lovnom
turizmu te udruge registrirane za djelatnosti
20
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ako se ulaganje odnosi na građenje,
rekonstrukciju ili adaptaciju
preslike
ponude/predračuna
prihvatljivih troškova, odnosno preslike
računa te dokaza o uplati (ukoliko je
ulaganje izvršeno prije objavljivanja
javnog poziva)
Potvrda
Općine
o
podmirenim
obvezama
IBAN podnositelja Zahtjeva

Broj 03/2019

Članak 2.
Svrha dodjele novčane potpore iz članka 1. ove
Odluke je olakšavanje poslovanja i pomoć u
otvaranju novih subjekata malog gospodarstva
te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
smanjenjem
broja
nezaposlenih
kroz
realizaciju Programa ulaganja u razvoj
gospodarstva i Programa razvoja poljoprivrede
na području Općine Petlovac, a čime se
omogućuje povećanje zaposlenosti te stvara
pozitivno
okruženje
za
poduzetničku
inicijativu.

Članak 8.
Za podnositelja zahtjeva koji ostvaruje pravo
na isplatu novčane potpore, načelnik Općine
Petlovac donosi Odluku o dodjeli novčane
potpore te s istim sklapa Sporazum o
međusobnoj suradnji kojim će se regulirati
prava i obveze vezano uz dodjelu novčane
potpore.

Članak 3.
Sredstva za isplatu potpora 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,
koji se provodi kroz Aktivnost A102021 –
Lokalni projekat razvoja malog gospodarstva potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, na
stavci rashoda 35232 – Subvencije obrtnicima,
u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna, a isplatit
će se na način da potpora iznosi 4.000,00 kuna
po jednom odobrenom Zahtjevu te kroz
Aktivnost
A102034
–
Sufinanciranje
novonastalih OPG-a, na stavci rashoda 35231
– Subvencije poljoprivrednicima, u ukupnom
iznosu od 15.000,00 kuna, a isplatit će se na
način da potpora iznosi 5.000,00 kuna po
jednom odobrenom Zahtjevu.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Petlovac“.
KLASA: 402-07/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 5. travnja 2019.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
X.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petlovac
(„Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09,
1/10, 3/13 i 1/18), Programa ulaganja u razvoj
gospodarstva
i
Programa
razvoja
poljoprivrede, načelnik Općine Petlovac donosi

Članak 4.
Zahtjevi se podnose na temelju Javnog poziva
koji se objavljuje na oglasnim pločama, te na
internetskim stranicama Općine Petlovac.
Članak 5.
Pravo na ostvarivanje isplate novčane potpore
ostvaruju
subjekti
malog
gospodarstva/obiteljska
poljoprivredna
gospodarstva, osnovani u 2019. godini, koji
imaju sjedište na području Općine Petlovac,
koji nemaju nepodmirenih obveza prema
Općini Petlovac i koji podnesu pravovremen
Zahtjev u pisanom obliku.
Uz pisani Zahtjev, ovlašteni podnositelji
Zahtjeva moraju priložiti:
 Dokaz o registraciji/upisu podnositelja
iz kojeg je vidljivo da je subjekt malog
gospodarstva/obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo osnovano u godini za koju

ODLUKU
o dodjeli potpora novoosnovanim subjektima
malog gospodarstva
te novoosnovanim obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima
na području Općine Petlovac u 2019. godini
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način, iznos te
postupak odobravanja potpora novoosnovanim
subjektima malog gospodarstva te obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima na području
Općine Petlovac u 2019. godini.
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se podnosi Zahtjev te da se sjedište
podnositelja nalazi na području Općine
Petlovac,
Izjava o nepostojanju dvostrukog
financiranja,
Potvrda „transakcija 117“ koju izdaje
nadležni
Zavod
za
mirovinsko
osiguranje,
Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika
da će novoosnovani subjekt malog
gospodarstva/obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo poslovati, na području
Općine Petlovac, najmanje godinu dana
od registracije istog,
potvrda Porezne uprave kojom dokazuje
da su podmirene obveze plaćanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
Potvrda o podmirenju obveza prema
Općini Petlovac (Potvrdu izdaje Općina
Petlovac),
Preslika osobne iskaznice ili Potvrda o
prebivalištu ovlaštene osobe subjekta
malog
gospodarstva/nositelja
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva (izdaje Policijska uprava).

Broj 03/2019

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 12.
travnja 2019. g. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Planum projekt
d.o.o. radi izrade projektno tehničke
dokumentacije i geodetske situacije
za legalizaciju objekta na k.č. 588, k.o. Luč
Članak 1.
Naručitelj usluga: 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 br.
1/2019 od 09. travnja 2019. g. tvrtke Planum
projket d.o.o iz Belog Manastira, Kralja
Tomislava 51a, radi izrade projektno tehničke
dokumentacije i geodetske situacije za
legalizaciju objekta na k.č. 588, k.o. Luč u
iznosu
od
18.750,00
kn
(Slovima:
osamnaesttisućasedastopedesetkuna).

Članak 6.
Za podnositelja zahtjeva koji ostvaruje pravo
na isplatu novčane potpore, načelnik Općine
Petlovac donosi Odluku o dodjeli novčane
potpore te s istim sklapa Sporazum o
međusobnoj suradnji kojim će se regulirati
prava i obveze vezano uz dodjelu novčane
potpore.
Članak 7.
Korisnik koji ostvari pravo na isplatu potpore
temeljem ove Odluke, ne može ostvariti pravo
na korištenje neke druge potpore iz Proračuna
Općine Petlovac tijekom 2019. godine.

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:
A101705
„LEGALIZACIJA
NEZAKONITO
IZGRAĐENIH OPĆINSKIH ZGRADA U
PROSTORU“, Konto: 32375 „GEODETSKOKATASTARSKE USLUGE“.

Članak 8.
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: 402-07/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-1
Petlovac, 12. travnja 2019.

KLASA: 361-03/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 12. travnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
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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
12. travnja 2019. g. donosi

Broj 03/2019

XIII.
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 12. travnja
2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Zadravec d.o.o.
radi izgradnje sportskog igrališta u romskom
naselju u Torjancima na k.č. br. 744, k.o.
Torjanci

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Turističkoj
zajednici Baranje u svrhu promocije
turističkih sadržaja i manifestacija

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

Članak 1.
Turističkoj zajednici Baranje iz Belog
Manastira, K. Tomislava 70, o d o b r a v a se
dodjela financijskih sredstava u iznosu od
6.250,00 kn (šesttisućadvjestopedesetkuna) u
svrhu promocije turističkih sadržaja i
manifestacija za drugi kvartal.

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
037/2/2019 od 05. travnja 2019. g. tvrtke
Zadravec d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića 2,
radi izgradnje sportskog igrališta u romskom
naselju u Torjancima na k.č. br. 744, k.o.
Torjanci u iznosu od 55.437,50 kn (Slovima:
pedesetipettisućačetristotridesetisedamkuna i
pedesetlipa).

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,
GOSPODARSTSVA I TURIZMA“ Aktivnost:
A102027
„SUFINANCIRANJE
RADA
TURISTIČKE
ZAJEDNICE
BARANJE“,
Konto: 32999 „OSTALI NESPOMENUTI
RASHODI POSLOVANJA“ i biti će doznačena
na
račun
broj:
IBAN:
HR7225000091102028956.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 00501 „KOMUNUNALNO
GOSPODARSTVO“ iz
Programa: 1010
„ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: A101013
„UREĐENJE IGRALIŠTA NA PODRUČJU
OPĆINE“, Konto: 42145 „SPORTSKI I
REKREACIJSKI TERENI“.

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: 334-01/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-4
Petlovac, 12. travnja 2019. g.

KLASA: 016-01/18-01/07
URBROJ: 2100/07-01-19-10
Petlovac, 12. travnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
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XIV.
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 15.
travnja 2019. g. donosi

XV.
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 15.
travnja 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Z-company d.o.o.
radi izrade vodovodne instalacije i fontane na
sportskom igralištu u romskom naselju
u Torjancima (k.č. br. 744, k.o. Torjanci)

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Lumar d.o.o.
radi izrade glavnog projekta plinske
instalacije za zgradu društvenog doma u B. P.
Selu i usluge stručnog nadzora nad
izgradnjom plinskog priključka i instalacije
plina

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
04/5/2019 od 12. travnja 2019. g. tvrtke Zcompany d.o.o. iz B. Manastira, Našićka 1, radi
izrade vodovodne instalacije i fontane na
sportskom igralištu u romskom naselju u
Torjancima (k.č. br. 744, k.o. Torjanci) u iznosu
od
10.522,50
kn
(Slovima:
desettisućapetstodvadesetidvijekune
i
pedesetlipa).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda br.
33/2019 od 11. travnja 2019. g. tvrtke Lumar
d.o.o. iz Belog Manastira, Nikole Tesle 21, radi
izrade glavnog projekta plinske instalacije za
zgradu društvenog doma u B. P. Selu i usluge
stručnog nadzora nad izgradnjom plinskog
priključka i instalacije plina u iznosu od
10.762,50
kn
(Slovima:
desetisućasedamstošezdesetidvijekune
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: 1009
„IZGRADNJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“ Aktivnost:
A100905
„IZRADA
PROVEDBENIH
PROJEKTA“
Konto: 32379 „OSTALE INTELEKTUALNE
USLUGE“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 10503 „UPRAVLJANJE
IMOVINOM“ iz Programa: 1015 „ULAGANJE
U OPREMU U POSLOVNIM I STAMBENIM
ZGRADAMA“,
Aktivnost:
A101502
„ULAGANJE U OPREMU U ŠPORTSKIM
OBJEKTIMA
I
ŠPORTSKU
OPREMU
KLUBOVIMA“, Konto: 42141 „ENERGETSKI
I KOMUNIKACIJSKI VODOVI“.
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: 016-01/18-01/07
URBROJ: 2100/07-01-19-13
Petlovac, 15. travnja 2019. g.

KLASA: 302-01/19-01/07
URBROJ: 2100/07-01-19-3
Petlovac, 15. travnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
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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 01. travnja
2019. g. donosi

XVI.
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 01. travnja
2019. g. donosi

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

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

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 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 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 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: 007-02/19-01/09
URBROJ: 2100/07-01-19-7
Petlovac, 01. travnja 2019. g.

KLASA: 007-02/19-01/09
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 01. travnja 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

Broj 03/2019

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.
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
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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 03. travnja
2019. g. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava KUU Novi
Bezdan za provođenje programa „Niz
manifestacija“

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava KUU Novi
Bezdan za provođenje programa „Redovan rad
KUU Novi Bezdan 2019“

Članak 1.
KUU Novi Bezdan 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 „Niz manifestacija“ sukladno
sklopljenom
Ugovoru
o
financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/03).

Članak 1.
KUU 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 „Redovan rad KUU Novi Bezdan
2019“ sukladno sklopljenom Ugovoru o
financiranju programa/projekta
za 2019.
godinu (KLASA: 007-02/19-01/03).

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: 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: 007-02/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-7
Petlovac, 03. travnja 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

KLASA: 007-02/19-01/03
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 03. travnja 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 03. travnja
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)
načelnik Općine Petlovac, dana 03. travnja
2019. g. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Romskoj
udruzi „Sara“ za provođenje programa
„Svjetski dan Roma“
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Članak 1.
Romskoj udruzi „Sara“ 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 „Svjetski dan Roma“
sukladno sklopljenom Ugovoru o financiranju
programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/16).
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“.

Broj 03/2019

programa/projekta za 2019. godinu (KLASA:
007-02/19-01/24).
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.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
KLASA: 007-02/19-01/24
URBROJ: 2100/07-01-19-7
Petlovac, 02. travnja 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: 007-02/19-01/16
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 03. travnja 2019. g.

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 04. travnja
2019. g. donosi

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 02. travnja
2019. g. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Mirovnoj grupi
„Oaza“ Beli Manastir za provođenje programa
„Općina Petlovac u Baranjskom leksikonu“
Članak 1.
Mirovnoj grupi „Oaza“ Beli Manastir o d o b r a
v a s e dodjela financijskih sredstava u iznosu
od 1.000,00 kn (Slovima: tisućukuna) za
provođenje programa „Općina Petlovac u
Baranjskom leksikonu“ sukladno sklopljenom
Ugovoru o financiranju programa/projekta za
2019. godinu (KLASA: 007-02/19-01/02).
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

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava LD „Vidra“
Luč za provođenje programa „Gospodarenje
lovištem“
Članak 1.
LD „Vidra“ Luč 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 „Gospodarenje lovištem“ sukladno
sklopljenom
Ugovoru
o
financiranju
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UDRUGA
S
PODRUČJA
KULTURE“,
Aktivnost: A103401 „TEKUĆE DONACIJE
KULTURNIM UDRUGAMA“ Konto: 38114
„TEKUĆE
DONACIJE
UDRUGAMA
I
POLITIČKIM STRANKAMA“.

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

KLASA: 007-02/19-01/15
URBROJ: 2100/07-01-19-7
Petlovac, 05. travnja 2019. g.

KLASA: 007-02/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 04. travnja 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 05. travnja
2019. g. donosi

Broj 03/2019

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 11. travnja
2019. g. donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava LD „Fazan“ B.
P. Selo za provođenje programa „Redovan rad“

ODLUKU
o podmirenju računa tvrtke Pekarstvo
Kadulja d.o.o. u svrhu nabavke materijala za
manifestaciju „Petaračke buše“ u organizaciji
Udruge „Petaračke buše“

Članak 1.
LD „Fazan“ 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 „Redovan rad“ sukladno sklopljenom
Ugovoru o financiranju programa/projekta za
2019. godinu (KLASA: 007-02/19-01/08).

Članak 1.
O d o b r a v a s e podmirenje računa br. 206P1-300 I 847-P1-390 od 28. ožujka 2019. g.
tvrtke Pekarstvo Kadulja d.o.o. iz Darde, Sv.
Ivana Krstitelja 83, u ukupnom iznosu od
7.444,86
kn
(Slovima:
sedamtisućačetristočetrdesetičetirikune
i
osamdesetišestlipa)
u
svrhu
nabavke
materijala za manifestaciju „Petaračke buše“ u
organizaciji Udruge „Petaračke buše“.

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 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

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Petlovac“.
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KLASA: 007-02/19-01/08
URBROJ: 2100/07-01-19-6
Petlovac, 11. travnja 2019. g.

KLASA: 022-05/19-01/01
URBROJ: 2100/07-01-19-7
Petlovac, 03. travnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XXV.
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.
travnja 2019. g. donosi

Broj 03/2019

XXVI.
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 05.
travnja 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Pekarstvo
Kadulja d.o.o. u svrhu nabavke prehrambenih
proizvoda za poklon pakete za socijalno
ugroženo stanovništvo

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke ZADRAVEC
d.o.o. radi sanacije krovišta na zgradi stare
Općine u Petlovcu, Rade Končara 48
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
040/4/2019 od 27. ožujka 2019. g. tvrtke
ZADRAVEC d.o.o. iz B. Vrha, S. S. Kranjčevića
2, radi sanacije krovišta na zgradi stare Općine
u Petlovcu, Rade Končara 48, u iznosu od
38.225,00
kn
(Slovima:
tridesetiosamtisućadvjestodvadesetipetkuna).

Članak 2.
Ovom Odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
37 tvrtke Pekarstvo Kadulja d.o.o. iz Darde,
Sv.
I.
Krstitelja,
u svrhu nabavke
prehrambenih proizvoda za poklon pakete
povodom Uskrsa za socijalno ugroženo
stanovništvo u iznosu od 8.587,13 kn (Slovima:
osamtisućapetstoosamdesetisedamkuna
i
trinaestlipa).

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:
A101704
„ODRŽAVANJE OSTALIH NESPOMENUTIH
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA“, Konto: 32321
„USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA“.

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: A103011 „POMOĆ OBITELJIMA
U NARAVI“, Konto: 37229 „OSTALE
NAKNADE IZ PRORAČUNA 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“.
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KLASA: 406-09/19-01/10
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 05. travnja 2019. g.

KLASA: 406-09/19-01/11
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 05. travnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XXVII.
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 05.
travnja 2019. g. donosi

Broj 03/2019

XXVIII.
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
09. travnja 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Z-COMPANY
d.o.o. radi izrade dijela javne rasvjete na
ulazu u Novi Bezdan

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Z-COMPANY
d.o.o. radi adaptacije vodovodne instalacije u
domu u Novom Nevesinju i ulične slavine
u romskom naselju u Torjancima

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
17/2019 od 03. travnja 2019. g. tvrtke ZCOMPANY d.o.o. iz Belog Manastira, Našička
1, radi izrade dijela javne rasvjete na ulazu u
Novi Bezdan (ulice A. Janoša i Dravska) u
iznosu
od
11.467,50
kn
(Slovima:
jedanaesttisućačetristošezdesetisedamkuna i
pedesetlipa).

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
18/2019 od 04. travnja 2019. g. tvrtke ZCOMPANY d.o.o. iz Belog Manastira, Našička
1, radi adaptacije vodovodne instalacije u domu
u Novom Nevesinju i ulične slavine u romskom
naselju u Torjancima u iznosu od 10.568,75 kn
(Slovima: desettisućapetstošezdesetiosamkuna
i sedamdesetipetlipa).

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: A101005
„ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE“, Konto:
32322
„USLUGE
TEKUĆEG
I
INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
POSTROJENJA I OPREME“.

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: 32321 „USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA“.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.
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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: 406-09/19-01/12
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 09. travnja 2019. g.

KLASA:
406-09/19-01/13
URBROJ: 2100/07-01-19-2
U Petlovcu, 11. travnja 2019. g.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

XXIX.
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 11.
travnja 2019. g. donosi

XXX.
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.
travnja 2019. g. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Robos d.o.o.
radi popravka i zamjene dotrajalih igrala na
igralištima na području općine

ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke Estate d.o.o.
radi provođenja stručnog nadzora na izgradnji
i obnovi nogostupa u naseljima Općine
Petlovac (Torjanci i Luč)

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

Članak 1.
Naručitelj usluge: 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
br. 10/19 od 29. ožujka 2019.g. od tvrtke Robos
d.o.o. iz Darde, Bana J. Jelačića 93b, radi
popravka i zamjene dotrajalih igrala na
igralištima na području općine u iznosu od
27.125,00
kuna
(Slovima:
dvadesetisedamtisućastodvadesetipetkuna)

Članak 2.
Ovom odlukom p r i h v a ć a s e ponuda broj
12/2019 od 01. travnja 2019. g. tvrtke Estate
d.o.o. iz Osijeka, Kapucinska 25, radi
provođenja stručnog nadzora na izgradnji i
obnovi nogostupa u naseljima Općine Petlovac
(Torjanci i Luč) u iznosu od 6.250,00 kn
(Slovima: šesttisućadvjestopedesetkuna).

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: A101013 „UREĐENJE IGRALIŠTA
NA PODRUČJU OPĆINE“ Konto: 32322
„USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena
su u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu, u Glavi: 0010501 „KOMUNALNO
GOSPODARSTVO“ iz
Programa: 1009
„IZRGADNJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE“, Aktivnost: K100928
„IZGRADNJA NOGOSTUPA NA PODRUČJU
OPĆINE“,
Konto:
32379
„OSTALE
INTELEKTUALNE USLUGE“.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Petlovac“.

KLASA: 406-09/19-03/02
URBROJ: 2100/07-01-19-16
Petlovac, 01. travnja 2019. g.
NAČELNIK
Milan Knežević, v.r.

IZDAVAČ: Općina Petlovac, UREDNIK: Milan Knežević, općinski načelnik,
Grafička priprema i tisak: Jelena Mavrin, administrativni referent
31321 Petlovac, Rade Končara 31, telefon: 031/747-176, telefax: 031/747-060
List izlazi po potrebi
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