
Z A P I S N I K 

 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 27. lipnja 

2022. godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 19,00 sati. 

 

NAZOČNI:  Josip Koški, Josip Kuštro, Mario Koški, Ante Aničić, Ivana Zeko, Šimica Koški, 

Tomislav Šalavardić, Jasna Stojaković i Antonija Orlić Domanovac,  izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Nikola Novoselić, vlasnik SDR Tiborjanci, Katarina Stojaković, 

direktorica Draive-Plus d.o.o. Petrijevci i Kristina Stojaković , zaposlenik Draive-Plus d.o.o. 

Petrijevci, Ante Banović, direktor AEPG d.o.o. Petrijevci, Franjo Ivančić, autoprijevoznik 

„Zagi“ Donji Miholjac, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Zvonko Kajunić, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za 

financije i računovodstvo, Renata Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, 

imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, Ana Egredžija, zapisničar, Draženka 

Vidović, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,  Udruga „Petrijevci – ljudi 

i običaji“.  

  

OPRAVDANO NENAZOČNI: Martina Stanković, Ivan Vrbanić, i Snježana Jung. 

 

NEOPRAVDANO NENAZOČAN: Mario Raič. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Petrijevci Josip Koški koji je 

pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno devet vijećnika, te da su tri 

vijećnika opravdano nenazočna i jedan vijećnik je neopravdano nenazočan.  

S obzirom da se pozivu nije odazvao izvjestitelj pod točkom broj tri, predložio je njeno 

skidanje s dnevnog reda te izmjenu i dopunu točke br. osam koja glasi: Prijedlog Statutarne 

odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Općine Petrijevci. 

Vijećnici su jednoglasno (9 glasova „ZA“) prihvatili navedeni prijedlog izmjene i dopune 

dnevnog reda.  

Drugih prijedloga za izmjenom ili dopunom dnevnog reda nije bilo, te je predložio  slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika 8. i 9.  sjednice Općinskog vijeća; 

2. Izvješće Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema Ugovoru o koncesiji za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 

2021. godinu; 

3.  Izvješće o obavljenim poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i sustavne deratizacije na   

području Općine Petrijevci tijekom 2021. godine; 

4.  Izvješće Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne 

djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2021. 

godinu; 

5. Izvješće Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne 

djelatnosti održavanja groblja Petrijevci na području Općine Petrijevci za 2021. 

godinu; 

6. Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2021. godinu; 

7. Izvješće Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac prema Ugovoru o obavljanju 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na 

području Općine Petrijevci za 2021. godinu; 

8. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijevci; 



9. Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja 

do 31. ožujka 2022. godine; 

10. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2022. godine; 

11. Prijedlozi: 

a) 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu i Projekcija za 

2023. i 2024. godinu; 

b) Odluke o 1. izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2022. 

godinu; 

      11. Prijedlog 1. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini; 

12. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela/nositelja političkih 

dužnosti u Općini Petrijevci; 

13. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Petrijevci; 

14. Prijedlog Odluke o obavljanju uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar 

groblja na području Općine Petrijevci; 

15. Prijedlog Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Petrijevci; 

16. Prijedlog Odluke o načinu obilježavanja blagdana i drugih značajnih datuma u 

organizaciji Općine Petrijevci; 

17. Prijedlog Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici 

komunalnog redara; 

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, 

tajnika i članova Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti; 

19. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojen, nakon čega se pristupilo njegovoj 

razradi kako slijedi: 

 

 

 

Točka 1. 

Pojedinačno se glasovalo o zapisnicima sa 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća koji su jednoglasno  

(9 glasova „ZA“) i bez primjedbi usvojeni. 

 

Točka 2. 

Nikola Novoselić vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, pozdravio je sve 

nazočne i ukratko obrazložio Izvješće Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema      

Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području 

Općine Petrijevci za 2021. godinu. Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova utvrđeni su  

uvjeti i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja dimovodnih objekata, te 

nadzor nad obavljenim dimnjačarskim poslovima.  

Dimnjačarsko područje Općine Petrijevci broji 1167 objekata od kojih je izvršena i naplaćena 

usluga kod 688 u Petrijevcima i 157 u Satnici, izvršena , a nenaplaćena usluga u Petrijevcima 

18 i Satnici 3, a odbijena usluga u Petrijevcima kod 67 i Satnici kod 16 domaćinstava. 

Broj napuštenih objekata je 176 u Petrijevcima i 42 u Satnici. 

Na dimnjačarskom području Općine Petrijevci izdano je 28 zapisnika o neispravnosti 

dimovodnih objekata. Razlog tomu su vrlo teška materijalna situacija stanovnika Općine i 

ignoriranje i nerazumijevanje važnosti dimnjačarske službe za sigurnost ljudi i objekata. 

Predlaže iznaći zajedničko rješenje sa predstavnicima Općine Petrijevci u svrhu poboljšanja i 

proširivanja djelatnosti.   

Vijećnica Ivana Zeko je pitala kako se bori s izvršenim a nenaplaćenim nalozima na što je 

gospodin Novoselić rekao da teret nenaplaćenih računa snosi njegova firma. Njeno drugo 

pitanje s odnosilo na proceduru koja slijedi nakon izdavanja zapisnika o neispravnosti 



dimnjaka, na što je gospodin Novoselić rekao da daljnje procedure nema, te da se zapisnik 

može koristiti u slučaju nastanka nezgode.   

Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9  glasova „ZA“) 

donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema 

Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području 

Općine Petrijevci za 2021. godinu. koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Izvješće Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2021. godinu 

nazočnima je obrazložila gospođa Katarina Stojaković. Ona je tom prilikom rekla da se 

Izvješće dostavlja temeljem članka 6. Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

javnih površina i čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina na području 

Općine Petrijevci. Draiva-Plus d.o.o. čisti i održava  tj. tijekom ljetnog perioda kosi i uređuje 

zelene površine u vlasništvu Općine Petrijevci (javna površina ispred Općine, stare škole, 

ispred crkve, prostor dječjeg vrtića, parka , skverovi, raskrižja i drugo, te javna površina u 

Satnici na trgu sv. Katarine, ispred crkve, društvenog doma , park, pješačka staza od groblja 

do mostića). Košnja i održavanje tijekom ljeta je svakih 10 dana dok je u zimskom periodu 

čišćenje snijega i leda prema potrebi. 

Za izvedene radove košenja i održavanja javnih zelenih površina tijekom 2021. godine 

fakturirano je Općini Petrijevci 97.625,00 kn. 

Predsjednica Odbora za financije, proračun i  gospodarstvo, Ivana Zeko informirala je 

nazočne da je Odbor na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedeno Izvješće, te isto 

predlaže na usvajanje Općinskom vijeću. 

Vijećnik Tomislav Šalavardić je rekao da u naselju ima veliki broj čestica koje se ne 

održavaju (kod željezničkog kolodvora i druge), te da li postoji mogućnost uvrštavanja istih u 

plan za održavanje. 

Odgovorila je gospođa Katarina Stojaković da postoji prijedlog da se u redovito održavanje 

uvrste površine čiji su vlasnici starija populacija koja ih nije u mogućnosti održavati urednim 

kao i održavanje novoizgrađene biciklističko-pješačke staze. 

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojeno 

Izvješće Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2021. godinu koje se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

Izvješće Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

održavanja groblja Petrijevci na području Općine Petrijevci za 2021. godinu obrazložila je 

gospođa Katarina Stojaković koja je tom prilikom istaknula da se sukladno Zakonu o 

grobljima vodi Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih na području Općine Petrijevci s 

položajnim planom grobnih mjesta i grobnica kao sastavnim dijelom groblja. Podaci se 

uredno dostavljaju na cd na uvid i pohranu u Općinu Petrijevci. 

Tijekom 2021. godine na području Općine Petrijevci je umrlo 59 osoba ( Petrijevci 49 i 

Satnica 10 osoba). 

Popunjenost sadašnjeg groblja iznosi 72%, naknada za grobno mjesto se ne naplaćuje dok se 

naknada za grobnicu naplaćuje u visini stvarnih troškova. 

Grobna naknada na području Općine Petrijevci iznosi 67,38 kn (s PDV-om) godišnje za jedno 

grobno mjesto, bez obzira da li je grob ili grobnica. 

Tijekom 2021. godine je od grobne naknade naplaćeno 126.128,07 kn na području Općine 

Petrijevci, dok je ostalo dugovanja u iznosu od 11.259,75 kn. 



Financijska sredstva od grobne naknade utrošena su namjenski za održavanje groblja i zgrade 

mrtvačnice, ograde i drugog.   

Predsjednica Odbora za financije, proračun i  gospodarstvo, Ivana Zeko informirala je 

nazočne da je Odbor na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedeno Izvješće, te isto 

predlaže na usvajanje Općinskom vijeću. 

Na upit vijećnice Jasne Stojaković vezano za organizaciju ukopa urni na mjesnom groblju, 

odgovorila je gospođa Katarina Stojaković da ima dosta upita u svezi toga i da je u planu u 

dogledno vrijeme pristupiti rješavanju ove problematike. 

Vijećnica Šimica Koški je pitala koliko se osoba može ukopati u jedno grobna mjesto i koliko 

se naplaćuje grobna naknada, koji su problemi s napuštenim grobovima i tko plaća grobnu 

naknadu od preminulih osoba koje su pod skrbi Centar za socijalnu skrb.  

Odgovorila je gospođa Katarina Stojaković da se na jedno grobno mjesto može ukopati više 

osoba ovisno o vremenu smrti tj. ako je prošao duži vremenski period, da se za jedno grobno 

mjesto plaća jedna grobna naknada, da se napušteni grobovi moraju održavati kao i da ima 

dosta takvih grobova gdje se ne može doći do vlasnika tj. nasljednika, kao i da grobnu 

naknadu štićenika Centara za socijalnu skrb nitko ne plaća.  

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 

usvojeno Izvješće Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne 

djelatnosti održavanja groblja Petrijevci na području Općine Petrijevci za 2021. godinu koje 

se nalazi u privitku ovog zapisnika.   

 

Točka 5. 

Gospodin Ante Banović upoznao je nazočne s Izvješćem AEPG d.o.o. Petrijevci prema 

Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine 

Petrijevci za 2021. godinu. 

On je tom prilikom istaknuo da je tijekom prošle godine za održavanje postojeće javne 

rasvjete u naselju Petrijevci utrošeno 30.914,00 kn, dok je u naselju Satnica za istu namjenu 

utrošeno 13.707,00 kn.   

Osvrnuo se na završene radove na niskonaponskoj mreži u „novom naselju“ gdje je u funkciji 

led rasvjeta koja daje potpuno novi izgled tih ulica. 

U odnosu na prethodnu godinu ostalo je i dalje loše stanje svjetiljki-visilica u ul. Republike, 

D. Pejačević, P. Preradovića , M. Gupca. Bregovita i Mlinska. 

Rekao je kako su nabavljeni  novi ukrasi za božićne i novogodišnje blagdane koji su 

pridonijeli ljepšem i uređenijem centru tijekom blagdana. 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u ostalom starom dijelu naselja 

Petrijevci na stupovima, te bi završetkom rekonstrukcije državne ceste D34 trebali dobiti 

kvalitetnu rasvjetu kroz cijelo naselje.  

Naselje Satnica je kompletno riješeno javnom rasvjetom na stupovima s natrijevim žaruljama, 

koju su znatno manje energetski učinkovite nego nova LED  rasvjeta i evidentni su česti 

kvarovi .   

Vijećnik Josip Kuštro je predložio da se na vrijeme krene s postavom električne energije 

potrebne za ovogodišnje „Petrijevačke žetvene svečanosti“ koje će se održati od 7.-10. srpnja 

ove godine. Gospodin Ante Banović je rekao da se veseli što se manifestacija vratila nakon 

dvije godine, kao i da su nabavili profi opremu za tu namjenu i da će sve postaviti kao i 

prijašnjih godina.   

Naglasio je da su svi računi od strane Općine Petrijevci uredno i na vrijeme plaćeni, te 

zahvalio općinskom načelniku na dobroj suradnji. 

Predsjednica Odbora za financije, proračun i  gospodarstvo, Ivana Zeko informirala je 

nazočne da je Odbor na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedeno Izvješće i isto 

predlaže na usvajanje Općinskom vijeću. 

 



Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojeno 

Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2021. godinu koje se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 6. 

Franjo Ivančić, vlasnik obrta Autoprijevoznik „ZAGI“ Donji Miholjac, pozdravio je sve 

nazočne i podnio Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za 2021. 

godinu. On je tom prilikom naveo radove koji su obavljani tijekom 2021. godine  

kao što su čišćenje snijega u naseljima Petrijevci Satnica, dovoz kamena tucanika i 

raskipavanje po poljskom putu, nasipavanje bankina, priprema za nasipavanje otresnica, 

strojno ravnanje i valjanje tucanika i drugo. 

Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi u vrijednosti od 152.256,00 kn (Neto). Rađene su tri 

otresnice ( svaka 150 m) i produžetak ul. Dr. Ivana Ribara gdje je utrošeno 319 m3 kamena, 

dok se razlika odnosi na redovno održavanje.  

Predsjednica Odbora za financije, proračun i  gospodarstvo, Ivana Zeko informirala je 

nazočne da je Odbor na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedeno Izvješće, te isto 

predlaže na usvajanje Općinskom vijeću. 

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“ ) usvojeno 

Izvješće Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac prema Ugovoru o obavljanju komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na području Općine 

Petrijevci za 2021. godinu  koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijevci obrazložio je 

gospodin Zvonko Kajunić koji je tom prilikom istaknuo da je pravni temelj za donošenje 

Statuta Općine Petrijevci kao i njegovih izmjena i dopuna sadržan u Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. Općinsko vijeće je na 7. sjednici održanoj 20. siječnja 

2022. godine donijelo Zaključak da se pokreće postupak za promjene Statuta Općine 

Petrijevci i zadužilo Odbor za statutarno-pravna pitanja  Općinskog vijeća da na temelju 

zaprimljenog prijedloga ovlaštenog predlagatelja predloži nacrt izmjene Statuta Općine 

Petrijevci. 

Ovom izmjenom i dopunom Statuta potrebno je pristupiti promjeni Statuta Općine Petrijevci 

iz razloga usklađivanja pojedinih odluka Općinskog vijeća, prije svega Odluke o radnim 

tijelima, budući da je potrebno donijeti novu Odluku o radnim tijelima, kao i ispravka 

pojedinih članaka samog Statuta. 

Odbor za statutarno-pravna pitanja je dostavio na usvajanje Općinskom vijeću prijedlog 

Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Petrijevci.   

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 

usvojen Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijevci koji se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 8. 

Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31. 

ožujka 2022. godine podnio je Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom istaknuo da su u 

navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.442.196,50 kn ili 16,8% 

godišnjeg plana.  

Porez i prirez na dohodak kao najveća stavke vlastitih prihoda bilježi ostvarenje od 

815.940,90 što pokazuje odlično planiranje, ali i ostvarenje obzirom na realizaciju od 33,3% 

plana. 



Općinski porezi u navedenom razdoblju bilježe manje ostvarenje iz razloga što Porezna 

uprava razrez za tekuću godinu vrši u drugom kvartalu te će se njegovo ostvarenje bolje 

vidjeti u sljedećem financijskom izvještaju za prvo polugodište tekuće godine.  

Ostvareni rashodi i izdaci u prvom kvartalu tekuće godine izvršeni su u iznosu od 

1.486.325,91 kn  što čini 9,3% godišnjeg plana. 

Rashodi se uglavnom odnose na tekuće troškove, dok eventualnih većih zahvata u prostoru 

nije bilo uslijed zimskog perioda i pripreme za prijavu na natječaje koji su se očekivali u 

razdoblju nakon 1. kvartala tekuće godine.  

U navedenom razdoblju su se uredno izvršavale obveze sukladno potpisanim ugovorima s 

udrugama kao i prema vatrogasnim društvima, sufinanciranje dječjeg vrtića, prijevoza 

srednjoškolcima i studentima te određene aktivnosti OŠ Petrijevci. 

Usporedbom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka dolazimo do ostvarenog tekućeg viška 

u prvom kvartalu 2022. godine u iznosu od 955.870,59 kn koji zajedno s prenesenim viškom 

iz prethodne godine u iznosu od 1.364.591,06 kn čini višak prihoda i primitaka za pokriće u 

sljedećem razdoblju u iznosu od 2.320.461,65 kn. 

Vijećnica Ivana Zeko je informirala nazočne da je Odbor za financije, proračun i  

gospodarstvo na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedenu Informaciju o Izvješću 

izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, te 

isto predlaže na usvajanje Općinskom vijeću. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova 

„ZA“) usvojena  Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 

01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 9. 

Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2022. godine ukratko je 

obrazložio općinski načelnik Ivo Zelić koji je tom prilikom rekao da su u navedenom 

razdoblju utrošena sredstava proračunske zalihe u iznosu od 6.500,00 kn. 

Sredstva su utrošena za financijsku potporu KBC Osijek za nabavku bolesničkih ormarića, za 

potrebe snimanja filma o životu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i u svrhu 

pokrića 77. obljetnice tragedije u Bleiburgu.  

Vijećnica Ivana Zeko je informirala nazočne da je Odbor za financije, proračun i  

gospodarstvo na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedeno Izvješće i isto predlaže na 

usvajanje Općinskom vijeću. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova 

„ZA“) usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2022. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 10. 

Dalibor Bošnjaković upoznao je nazočne s prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Petrijevci za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu, te istaknuo da predložene 

Izmjene i dopune imaju u glavnini karakter tehničkih izmjena i dopuna Proračuna obzirom 

kako se iste mijenjaju na rashodovnoj strani  za samo 392.200,00 kn u odnosu na prvotni plan 

tekuće 2022. godine. 

Najvažniji razlog predmetnih I. Izmjena i dopuna jest izvršavanje zakonske obveze rasporeda 

viška prihoda prenesenog iz prethodne 2021. godine u iznosu od 1.364.591,00 kn. 

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci predloženi su ukupni prihodi u iznosu 

od 14.310.309,00 kn, dok su rashodi i izdaci planirani u iznosu od 15.674.900,00 kn. 

Najvažnije Izmjene i dopune odnose se na kapitalni dio Proračuna, odnosno usklađivanje 

pozicija kapitalnih projekata na koje se Općina prijavljuje na dostupne i očekivane EU 

natječaje, natječaje državnih ministarstava i Osječko-baranjske županije. Kapitalni dio 

Proračuna kroz I. Izmjene i dopune Proračuna iznosi 8.735.000,00 kn ili čak 55,7% 

rashodovne strane Proračuna, što isti čini razvojnim Proračunom. 



Potom je obrazložio prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Petrijevci u 2022. godini koja se donosi sukladno Zakonu o Proračunu. 

Odlukom o izvršavanju Proračuna uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i 

izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje 

financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti 

načelnika, te druga pitanja o izvršavanju Proračuna. Ovim prijedlogom postojeća Odluka se 

mijenja iz razloga usklađivanja stanja rashoda za otplatu glavnice kamata za realizirano i 

iskorišteno dugoročno zaduženje za kapitalni projekt izgradnje parkirališta za korisnika doma 

„Stara škola“ iz 2019. godine, kao i dio vezan uz zakonom propisanu obvezu rasporeda viška 

prihoda poslovanja prenesenog iz prethodne 2021. godine. 

U nastavku je predsjednica Odbora za financije, proračun i  gospodarstvo, Ivana Zeko 

informirala je nazočne da je Odbor na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedene  

prijedloge i predlaže ih na usvajanje Općinskom vijeću. 

Druge rasprave nije bilo, stoga se pristupilo odvojenom glasovanju tijekom kojeg su 

jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojeni:      

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 

2024. godinu, i 

2. Odluka o 1. izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu; 

Isti se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 11. 

Prijedlog 1. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini  nazočnima 

je pojasnila gospođa Renata Pilgermayer koja je rekla da se pravni temelj za njihovu izradu 

nalazi u Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji nalaže da Općinsko vijeće istovremeno s 

donošenjem Izmjena i dopuna Proračuna jedinica lokalne samouprave donosi i Izmjene 

Programa građenja komunalne infrastrukture u tekućoj godini. 

Planirana sredstva za financiranje 1. Izmjena programa građenja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu u iznosu od 2.350.000,00 kn rasporedit će se za financiranje građenja 

komunalne infrastrukture . Ove 1. Izmjene Programa u cijelosti su sukladne stavkama I. 

Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. 

Predsjednica Odbora za financije, proračun i  gospodarstvo, Ivana Zeko informirala je 

nazočne da je Odbor na svojoj 3. sjednici razmotrio i usvojio navedeni prijedlog 1. izmjena 

Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini i predlaže isti na usvajanje 

Općinskom vijeću. 

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojen 

Prijedlog 1. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini koji se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 12. 

Gospodin Zvonko Kajunić je upoznao nazočne s prijedlogom Etičkog kodeksa ponašanja 

članova predstavničkih tijela/nositelja političkih dužnosti u Općini Petrijevci čiji je pravni 

temelj sadržan u odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.  

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su sukladno 

odredbama navedenog Zakona  dužna donijeti navedeni kodeks koji se odnosi na članove 

predstavničkih tijela,  kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama 

predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. 

Zakon o sprječavanju sukoba interesa je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine, te je 

člankom 57. propisano da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužna donijeti kodeks iz članka 4. ovog Zakona u roku od 6 mjeseci od dana 

stupanja na snagu ovog Zakona. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 

usvojen Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela/nositelja političkih 

dužnosti u Općini Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 



 

 

Točka 13. 

Gospođa Renata Pilgermayer je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o upravljanju 

grobljima na području Općine Petrijevci i tom prilikom istaknula da Zakon o grobljima 

propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o 

upravljanju grobljem na svom području. Ovom Odlukom uređuje se upravljanje grobljima i 

obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci. 

Nakon postupka jednostavne nabave Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

groblja dodijeljen je trgovačkom društvu „Draiva-plus“ d.o.o. Petrijevci na rok od  četiri 

godine tj. do 31. prosinca 2025. godine. 

Odluka sadrži sve potrebno sukladno Zakonu, a potrebno je još predvidjeti prostor za 

polaganje urne i prostor za ukop hrvatskih branitelja koji nemaju svoje mjesto. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 

usvojen Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Petrijevci koja se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o obavljanju uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja 

na području Općine Petrijevci objasnila je gospođa Renata Pilgermayer. Ona je tom prilikom 

rekla da se pravni temelj za izradu ove Odluke nalazi u Zakonu o komunalno gospodarstvu 

koji u svom članku 24. uslugu ukopa pokojnika unutar groblja smatra uslužnom komunalnom 

djelatnošću. 

Groblja na području Općine Petrijevci (Petrijevci i Satnica) se nalaze u vlasništvu Općine 

Petrijevci, a uprava groblja je „Draiva-plus“ d.o.o. Petrijevci. 

Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 4. sjednici donijelo je Odluku o komunalnim 

djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije te će se postupak dodjeljivanja 

koncesije obavljanja komunalne uslužne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja provesti 

nakon usvajanja predložene odluke. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 

usvojen Prijedlog Odluke o obavljanju uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar 

groblja na području Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Petrijevci pojasnio je Zvonko 

Kajunić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci. On je tom prilikom rekao 

da sukladno članku 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Općinsko vijeće osniva stalna i 

povremena radna tijela Vijeća na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili 1/3 vijećnika. 

Radna tijela za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću , a njihov djelokrug i način rada stalnih 

radnih tijela Općinskog vijeća uređuju se posebnom odlukom Vijeća.  

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 

usvojen Prijedlog Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja se nalazi 

u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 16. 

Gospodin Zvonko Kajunić upoznao je nazočne s Prijedlogom Odluke o načinu obilježavanja 

blagdana i drugih značajnih datuma u organizaciji Općine Petrijevci s obzirom da je donesen 

novi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj kojim je 

propisano obilježavanje Dana državnosti 30. svibnja kada se konstituirao prvi višestranački 

Sabor . Također je novim zakonom propisan novi blagdan 18. studenog kao Dan sjećanja na 

žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 



usvojen Prijedlog Odluke o načinu obilježavanja blagdana i drugih značajnih datuma u 

organizaciji Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 17. 

Prijedlog Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnog 

redara obrazloži je gospodin Zvonko Kajunić koji je rekao da Zakon o komunalnom 

gospodarstvu propisuje da komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu 

odoru i posjeduje službenu iskaznicu. Izgled službene odore i službene iskaznice komunalnog 

redara propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu sa navedenim 

zakonom. 

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac smatra da oprema treba bi nabavljena u tri komada 

umjesto dva (hlače, košulje, majice), a što se tiče njenog upita vezano za nabavku kožne torbe 

odgovorio je gospodin Zvonko Kajunić da se radi o jednoj torbi s rokom trajanja od tri 

godine.  

Također je predložila da se napravi izmjena natpisa komunalni redar i Općina Petrijevci u 

žutu boju kako bi bilo uočljivije što su podržale i vijećnice Ivana Zeko, Šimica Koški i Jasna 

Stojaković. 

Drugih prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 

glasova „ZA“) usvojen Prijedlog Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i 

iskaznici komunalnog redara uz navedene izmjene. Navedena odluka se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. 

 

Točka 18. 

Josip Kuštro, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja upoznao je nazočne s prijedlogom 

Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članova 

Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti. On je tom prilikom rekao da je Općinsko vijeće na 

svojoj 2. sjednici donijelo Odluku o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, tajnika i 

članova Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti. S obzirom da je nakon toga Jelena Piegel 

Vidaković dala ostavku na svoj vijećnički mandat, a bila je jedna od članica navedenog 

Odbora, potrebno je odrediti drugog člana. U prijedlogu Odluke se navodi izmjena u točki I. 

Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članova Odbora Petrijevačkih 

žetvenih svečanosti gdje umjesto člana „Jelena Piegel Vidaković“ dolaze riječi „Ivana Zeko“. 

Potom se pristupilo glasovanju, tijekom kojeg je većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“) usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, 

potpredsjednika, tajnika i članova Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti koji se nalazi u 

privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 19. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, općinski načelnik je informirao vijećnike o događanjima od 

posljednje sjednice Općinskog vijeća do sada  kako slijedi: 

 

a) Radilo se na uređenju zelenih javnih površina ( poljski put i Školska ulica u Satnici, 

naselje Suševine i Karašica, Židovsko groblje, Ribnjak „Stara Karašica“ i drugo), 

b) 19. travnja- 23. travnja  smo obilježili Dan Općine, 

c) 29. travnja smo se prijavili na natječaj LAG-a mjera 7.4.1 za preuređenje i opremanje 

sale Društvenog doma u Satnici, 

d) 29. travnja smo započeli s izradom projektne dokumentacije  za energetsku obnovu 

zgrade NK Satnica, 

e) Izrađena je projektna dokumentacija za pješačku stazu s neparne strane u ul. Republike 

u vrijednosti od 135.000,00 kn, a asfaltirat će se kolni ulazi u ul. Stjepana Radića do 

pješačke staze, 



f) 10. svibnja održana je 4. sjednica Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti , a 7. lipnja 

je održana 5. sjednica, 

g) Asfaltirane su nerazvrstane ceste i uređene bankine nakon izvođenja radova na 

odvodnji (J.J.Strossmayera, dio Kolodvorske, D. Pejačević, Hrvatskih branitelja, 

Reljkovićeva i V. Nazora u Petrijevcima, te  Nova i Radićeva ulica i dio Kolodvorske 

ulice u Satnici), 

h) 25.svibnja potpisan je ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova za 

dogradnju vrtića u vrijednosti od 260.000,00 kn, 

i) Povodom Dana državnosti, 30. svibnja položen je vijenac i upaljena svijeća na groblju 

u Petrijevcima, 

j) u tijeku je postupak procjene kuće i okućnice u dosadašnjem vlasništvu pok. Ivana 

Cifrića, 

k) 21. lipnja predali smo na upotrebu nove garaže i rekonstruiranu zgradu DVD-u Satnica,     

l) 22. lipnja je obilježen Dan antifašizma na groblju u Petrijevcima polaganjem vijenca i 

paljenjem svijeće, 

m) Klub vijećnika liste grupe birača nositelja Ivana Vrbanića uputio je Ministarstvu 

pravosuđa i uprave pitanje zakonitosti sazivanja i rada na 8. sjednici Općinskog vijeća, 

te je od Ministarstva dobiven odgovor da se u navedenom slučaju radilo sukladno 

Zakonu i ovom prilikom čestitao na radu pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela 

Zvonku Kajuniću kao i na znanju i stručno odrađenoj proceduri na samoj sjednici, 

n) Očitovali smo se po devet točaka Krim policiji  na temelju anonimne prijave.    

 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21,10 sati.    

    

 

 

Zapisničar:       Predsjednik  

               Općinskog vijeća        

Ana Egredžija                                                   Josip Koški.v.r. 

 


