
Z A P I S N I K 

 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 11. ožujka 2014. 
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Samir Župančić, Miroslav Jocić, Jasna Stojaković, 
Mario Koški, Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Martina Stanković 
i Ivan Novak , izabrani vjećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Zlatko Štulac, načelnik Policijske postaje Valpovo, Ivo Zelić, načelnik 
Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika,  Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela, Renata Pilgermayer, stručni suradnika za komunalne i stambene poslove, 
Ana Egredžija, zapisničar i Davor Runje, direktor HRV-a. 
 
NENAZOČAN: Miroslav Marić.   
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno dvanaeset izabranih vijećnika kao i da je vijećnik Miroslav 
Marić opravdano nenazočan. Potom je pozdravio sve nazočne i predložio slijedeći    
 

D n e v n i  r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća PP Valpovo  o stanju sigurnosti na području Općine 

Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2013. godine.  
3. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci. 
4. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“. 
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Petrijevci za 2013. godinu. 
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za području Općine Petrijevci za 2013. godinu. 
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje Općine Petrijevci za 2014.godinu.  
8. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda. 
9. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Petrijevci. 
     10.   Različito.      
 

 Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. 
 

Točka 2. 
Gospodin Zlatko Štulac podnio je Izvješće Policijske postaje Valpovo o stanju sigurnosti 
na području Općine Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2013. godine. 
Tom prilikom je naglasio da je tijekom 2013 godine došlo do povećanja kaznenih dijela s 
obzirom da je na području Općine Petrijevci evidentiran i razriješen jedan slučaj teškog 
ubojstva , dok se ostalo odnosi na teške krađe posebno u području vikend naselja.  
Izvršenom komparacijom za razdoblje I-XII mjesec 2012/2013. razvidno je da je na 
području Općine Petrijevci tijekom 2013. godine počinjeno 13 kaznenih dijela više, kao i 
da je evidentiran veći broj prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (za 



3 prekršaja), i veći broj prekršaja iz ostalih Zakona ( za 3 prekršaja). Također je  povećan 
broj poduzetih represivnih mjera u prometu koji je u materijalima prikazan za cjelokupno 
područje djelovanja PP Valpovo. Tijekom 2013. na području Općine Petrijevci 
evidentiran je jedan  pokušaj samoubojstva, jedna nesreća na radu s posljedicom teške 
tjelesne ozljede i pet požara. Napomenuo je da se PP Valpovo nalazi u pilot projektu, što 
znači da u ophodnji sudjeluje desetak osoba, da su ophodnje prisutne iz čega je već vidljiv 
pozitivan rezultat.  
U raspravi koja je potom uslijedila, a u kojoj su sudjelovali vijećnici Miroslav Jocić, Ivan 
Zečević i Ivan Novak, ukazivano je na nepoštivanje brzine vozila koja prolaze kroz 
naselje, kao i na potrebu češćeg kontroliranja brzine i prolaska kamiona tegljača ulicom 
Matije Gupca. 
Gospodin Zlatko Štulac je obećao u skoro vrijeme poslati kontrolu, ali je problem zbog 
nedostatka opreme za mjerenje brzine. 
Na kraju je gospodin Ivan Vrbanić zahvalio na izlaganju Izvješća i isto dao na glasovanje 
kojom prilikom je Izvješće Policijske postaje Valpovo o stanju sigurnosti na području 
Općine Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2013. godine jednoglasno usvojeno i nalazi se 
u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 3. 
Gospodin Ivo Zelić predložio je donošenje Odluke o osnivanju Odbora za obilježavanje 
Dana Općine Petrijevci na rok od četiri godine. Za članove Odbora predložio je slijedeće: 
predsjednika Općinskog vijeća (Ivan Vrbanić) i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 
(Miroslav Marić), načelnik Općine Petrijevci (Ivo Zelić) i zamjenik načelnika (Đuro 
Petnjarić), predsjednici Mjesnih odbora (Zvonko Gubica i Nikola Čordaš), ravnatelj OŠ-e 
(Zdenka Vukadin), predsjednik ili predstavnik Savjeta mladih (Matija Reiter), Višnja 
Gubica (vanjski suradnik) i predstavnici uprave Milka Furlan, Renata Pilgermayer i Ana 
Egredžija. Vijećnik Ivica Walz predložio je da se u Odbor uključi i predstavnik opozicije. 
Njegov prijedlog je bio Zdenko Marukić, što je jednoglasno usvojeno. 
Odluka o osnivanju Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci donesena je 
jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 4. 
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića, jednoglasno je 
donesena Odluka o osnivanju Odbora „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“ za čije su 
članove imenovani: predsjednik Općinskog vijeća (Ivan Vrbanić) i zamjenik predsjednika 
Općinskog vijeća (Miroslav Marić), načelnik Općine Petrijevci (Ivo Zelić) i zamjenik 
načelnika (Đuro Petnjarić), vijećnici (Ivan Zečević i Samir Župnčić) predsjednik Mjesnog 
odbora Petrijevci (Zvonko Gubica) i predsjednik Mjesnog odbora Satnica (Nikola 
Čordaš), ravnatelj OŠ-e (Zdenka Vukadin), članovi KUU „N.Š.Zrinski“ (Martina 
Stanković, Snježana Jung, Đuro Tačković i Renata Štajnbrikner, vanjski suradnici (Višnja 
Gubica, Josip Bronzović, Josip Kuštro i Darija Prša Lučenčić), i predstavnici uprave 
Milka Furlan, Renata Pilgermayer i Ana Egredžija. 
Mandat imenovanih osoba traje četiri godine. 
     

Točka 5. 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2013. godinu 
obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je Zakon 
održivom gospodarenju otpadom postrožio postupanje s otpadom, te je tako Općina 
Petrijevci pokrenula akciju i prijavila Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
nabavku kontejnera za zelene otoke (5 kom.), za razdvajanje otpada. Kontejneri se 
predviđaju smjestiti na javnim površinama i to na četiri mjesta u Petrijevcima i jednom 



mjestu u Satnici. Kontejner za glomazni otpad bi postavio koncesionar, koji bi ujedno i 
praznio kontejnere zelenog otoka. 
Također su prikupljeni zahtjevi za nabavku 100 kom kompostera za odlaganje 
biorazgradivog otpada.    
Tijekom godine nabavit će se još 2 koša za pseći otpad, 2 vanjske pepeljare i 5 koševa koji 
bi se postavili u centru Petrijevaca i Satnice. 
Budući da pitanja nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
usvojeno  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2013. 
godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
  

Točka 6. 
Obrazloženje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenje zaštite od 
požara za područje Općine Petrijevci za 2013. godinu dala je gospođa Renata Pilgermayer 
koja je tom prilikom navela provedene aktivnosti u zaštiti od požara tijekom 2013. godine.  
Posebno je naglasila da je u 2013. godini osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Satnica, koje je tijekom godine radilo na obuci svojih članova, te je 28 članova položilo 
ispit za vatrogasca. DVD-e Satnica je nabavilo opremu, kako bi zadovoljili minimalne 
uvjete iz Pravilnika. Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci kvalitetno i operativno 
pokriva područje Općine Petrijevci, te redovito izvršava svoje obveze prema Pravilniku o 
postupku uzbunjivanja i Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih 
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava.    
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
usvojeno Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenje zaštite od požara 
za područje Općine Petrijevci za 2013. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 7. 
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili Godišnji provedbeni 
plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2014. godinu koji se 
donosi u cilju unapređenja zaštite od požara. Plan sadržava organizacijske, tehničke i 
urbanističke mjere, mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada kao i organizacijske i 
administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru. Jedinstveni upravni odjel 
Općine Petrijevci upoznat će s odredbama ovog Provedbenog plana sve pravne osobe koje 
su ovim Planom predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.  Sredstva za provedbu 
obveza Općine Petrijevci osigurat će se do visine utvrđene Poračunom Općine za 2014. 
godinu. 
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 
2014. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 

 
Točka 8. 

Gospodin Ivan Vrbanić upoznao je vijećnike s provedenim postupkom prikupljanja 
ponuda s namjerom sklapanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 
nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za razdoblje 
od četiri godine. Zaprimljene su dvije ponude i to: Autoprijevoznik „Zagi“ Donji Miholjac i 
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo. Povjerenstvo za natječaj je održalo sjednicu i usporedbom 
ponuda utvrđeno je da je ponuda tvrtke „Zagi“ Donji Miholjac, prema cijenama  prihvatljivija 
te stoga predlaže donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda kojom se odabire ponuda 
autoprijevoznika „Zagi“ iz Donjeg Miholjca.. Ista je donesena jednoglasno i nalazi se u 
privitku ovog zapisnika. 

 
 



 
Točka 9. 

Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, jednoglasno je donesena Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijevci. 
Odluka se provodi temeljem Zakona o lokalnim izborima na osnovu kojeg su već 
provedeni izbori tijekom 2013. godine za Općinsko vijeće i općinskog načelnika. 
Na narednoj sjednici će se donijeti odluka o datumu provođenja izbora. 
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
donesena Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijevci i 
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 10. 
   
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice 
Općinskog vijeća informirao načelnik Općine koji je tom pilikom rekao slijedeće: 
- da je u siječnju potpisan ugovor s Panturistom d.d. za prijevoz učenika do 30.06. 2014. 

godine, 
- da je tijekom veljače održano predavanje za poljoprivrednike, 
- 13. veljače održano je proglašenje najboljih u športu za 2013. godinu, 
- početkom ožujka provedena je deratizacija na području Općine Petrijevci, 
- radilo se na izradi svih potrebnih izvješća i završnog računa, 
- Općina se uključila u natječaj Program održivog razvoja lokalne zajednice gdje je 

upućen zahtjev za osiguranje sredstava za uređenje vrtića, čiji je Glavni projekt 
prezentiran u Ministarstvu, ali odluka još nije dobivena, 

-  napravljena je procjena građevinskog vještaka za uređenje parkirališta iza zgrade 
Općine i upućen zahtjev prema Županiji za davanje zemljišta bez naknade s obzirom 
da je Općina kod izgradnje osnovne škole oslobodila iste od komunalnog doprinosa, 
besplatno priključila vodu i plin, financirala izradu projekta za športsku dvoranu i 
redovito dotira sredstava za trošak športske dvorane, 

- U HEP-u se privodi kraju izrada dokumentacije za niskonaponsku mrežu javne 
rasvjete i novog naselja čiji bi radovi mogli započeti na jesen. 

 
b) U nastavku je vijećnik Ivan Zečević upoznao nazočne s dostavljenim pismom članice 
KUU „N.Š.Zrinski“, koje je također dostavljeno i predstavnicima drugih stranka u 
Općinskom vijeću i zatražio pojašnjenje od općinskog načelnika vezano za trenutno stanje 
u KUU-i. Gospodin Ivo Zelić osvranuo se na rad KUU „N.Š: Zrisnki“ od osnutka i 
pojasnio nastalu situaciju vezano za smjenu dugogodišnjeg voditelja Nenada Sudara. 
Također je rekao da su članovi KUU-e zahtjevali da se održi Izborna skupština ali bez 
dnevnog reda, kao i da su izmanipulirali potpise ostalih članova. 
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio se načelniku na iscrpnom objašnjenju i izrazio 
nadu da će se situaciju uskoro iskristalizirati i riješi na sveopće zadovoljstvo, jer se radi o 
udruzi koja je nositelj društvenog i kulturnog života na području naše Općine. 
Također je vijećnik Ivan Zečević rekao da se problemi trebaju riješavati dogovorom, a ne 
ultimatumom i da Odluke donosi Odbor koji ukoliko treba može i isključiti onoga tko 
opstruira rad. 
 
c) Vijećnik Ivica Walz upoznao je nazočne s nastalim problemom u ulici dr. Ribara u 
Petrijevcima  zbog pogrešno lociranih stambenih objekata  na lijevoj strani ulice gdje su 
objekti sagrađeni na suprotnoj strani u odnosu na građevinsku dozvolu. Problem je nastao 
zbog toga što bi sada trebali legalizirati i stambene objekte za koje postoje građevinske 
dozvole, te je zamolio da se pokuša naći rješenje s nadležnim tijelima, a za što se zadužuje 
gospođa Renata Pilgermayer.  



d) Gospodin Ivo Zelić upoznao je vijećnike s zamolbom OO SDP Petrijevci u kojim traže 
sklapanje ugovora o najmu za prostoriju u vlasništvu Općine Petrijevci za rad stranke. 
Budući da Općina nema u vlasništvu dovoljno prostorija za sve udruge, predložio je da se 
razmisli o rješenju do slijedeće sjednice Općinskog vijeća kada bi razmatrali mogućnost 
optimalnog rješenja za stranke. 
 
e) Vijećnik Samir Župančić predložio je da Odbor za obilježavanje Dana Općine u 
Program uvrsti i održavanje memorijalnog turnira „Ivo Ivanković“ u Satnici koji se 
održava u to vrijeme, na što mu je odgovorio gospodin Ivo Zelić, da postoji osam 
preminulih vijećnika i da možda ne bi bilo dobro zbog njihovih obitelji. 
 
f) Vijećnik Ivica Walz pitao je za rad mjesnih odbora, odnosno da li oni podnose izvješća 
o radu Općinskom vijeću, na što mu je odgovoreno da oni za svoj rad odgovaraju 
načelniku, da se rijetko sastaju, nemaju prevelike ovlasti, i zbog specifične situacije nisu 
dolazili na sjednice Općinskog vijeća . Uskoro slijede izbori za vijeća mjesnih odbora 
kada će se novoizabranim predsjednicima slati pozivi za sjednice i apelirati na njihov 
aktivniji rad.     
 
 
 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,15 sati .    

 
 
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić      
 
 


