
 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 12. rujna 

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

 

NAZOČNI:  Josip Koški, Jasna Stojaković, Tomislav Šalavardić, Ivana Zeko, Šimica Koški, 

Snježana Jung, Josip Kuštro, Mario Raič, Mario Koški, Ante Aničić i Antonija Orlić 

Domanovac,  izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Iva Matić, direktorica Dvorca d.o.o. Valpovo, Bojan Pavošević, 

direktor Urbanizma d.o.o. Valpovo, Davor Runje, direktor HRV-a d.o.o. Valpovo, Višnja 

Gubica, vanjski suradnik, 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, Draženka Vidović, predstavnik Hrvatskog 

radija Valpovština i Denis Fekete,  Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  

  

OPRAVDANO NENAZOČNA: Martina Stanković. 

 

NEOPRAVDANO NENAZOČAN: Ivan Vrbanić. 

 

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

pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest vijećnika, rekao da je 

jedan  vijećnik opravdano nenazočan i jedan vijećnik je neopravdano nenazočan.  

 

Potom je predložio  slijedeći: 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 10  sjednice Općinskog vijeća; 

 

2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju DVORAC d.o.o. Valpovo za 2021. godinu; 

 

3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog radio Valpovštine d.o.o. za 2021. 

godinu; 

 

4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2021. godinu; 

 

5. Izvješće o održanim 28. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2022. godine; 

 

6. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine  Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine; 

 

7. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI mjesec 2022. godine; 

 

8.   Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja -30.lipnja 2021. godine; 

 

     9.  Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

          Općine Petrijevci 

 

     10. Prijedlog Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci za 

           razdoblje od 2022. do 2024. godine; 

 



 

 

11. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i 

Komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Osijek; 

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju UPU naselja Petrijevci: 

 

13. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova; 

 

14. Prijedlog Rješenja: 

a) o razrješenju člana Mandatnog Povjerenstva, 

b) o izboru člana Mandatnog povjerenstva; 

 

15. Prijedlog Rješenja: 

a) o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, 

b) o izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja; 

 

16. Prijedlog Odluke: 

a) o razrješenju predsjednice Odbora za statutarno pravna pitanja, 

b) o izboru predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja; 

 

17. Prijedlog Odluke: 

a) o razrješenju članova Odbora za financije, proračun i gospodarstvo, 

b) o izboru članova Odbora za financije, proračun i gospodarstvo; 

 

18. Prijedlog Odluke: 

a) o razrješenju članova Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača, 

b) o izboru članova Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača; 

 

19. Prijedlog Odluke: 

a) o razrješenju predsjednice Povjerenstva za provedbu natječaja, 

b) o izboru predsjednika Povjerenstva za provedbu natječaja; 

 

20. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za poljoprivredu; 

 

21. Prijedlog Odluke: 

a) o razrješenju predsjednice i člana Povjerenstva za prostorno i urbanističko 

planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša, 

b) o izboru predsjednika i člana Povjerenstva za prostorno i urbanističko 

planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša; 

 

 22. Prijedlog Odluke: 

a) o razrješenju predsjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, 

b) o izboru predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja; 

 

 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Etičkog odbora; 

 

 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća časti; 

 

 25. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju kandidat za suce porotnike; 

 

 26. Različito. 

 

 



 

 

Dnevni red je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen, nakon čega se pristupilo njegovoj 

razradi kako slijedi: 

 

 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća usvojen je  jednoglasno  (11 glasova „ZA“)  

 i bez primjedbi. 

 

Točka 2. 

Gospođa Iva Matić obrazložila je Godišnje izvješće Dvorac d.o.o. Valpovo za 2021. godinu i 

tom prilikom rekla da je Dvorac d.o.o. Valpovo u 2021. godini ostvario negativan financijski 

rezultat u iznosu od -625.436,49 kn iz razloga povećanja troškova održavanja. 

Financijska sredstva koja se potražuju od kupaca - korisnika za isporučene usluge  na dan 

31.12.2021. godine iznose 1.572.949,00 kn. Osim potraživanja po izdanim računima za vodne 

usluge evidentirano je ukupno potraživanje po pokrenutim ovrhama za pravne osobe i 

domaćinstva na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 1.085.180,64 kn. Društvo poduzima mjere 

izdavanja opomena, pozivanja na obročnu otplatu dugovanja, dok još ne koristi mjeru 

iskapčanja korisnika sa vodovodne mreže. 

Od 1.03.2022. godine se povećala cijena usluga i do kraja ove godine se planira još povećati 

zbog povećanja energenata, materijala i drugog kako bi se moglo nastaviti s održavanjem i 

podmirenjem obveza. 

Što se tiče uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, informirala je nazočne da su u fazi 

ishođenja lokacijske dozvole, te da izvođačka firma ima sporu dinamiku radova koje se trude 

okončati do kraja 2023. godine. 

Vijećnik Anto Aničić je pitao tko koči radove, jer je evidentno da se ništa ne radi, na što mu je 

odgovorila gospođa Iva Matić da su postojali problemi s prije izvedenim radovima, te da se 

trebalo pristupiti izmjeni lokacijske dozvole i drugim potrebnim radnjama, što je složen proces 

kao i da je projekt predan nadležnom uredu za dobivanje dozvole. 

Vijećnik Mario Raič je pitao o kojoj se tvrtci radi i koje su joj reference, na što mu je 

odgovorila gospođa Iva Matić  da se radi o slovenskoj tvrtci ESO TECH, da svi veliki projekti 

idu na nivou EU, te da su odradili neke uređaje koji su viđeni, a reference su morali dostaviti 

kod dostave natječaje dokumentacije, te da su oni bili najpovoljniji s cijenom.  

Drugih pitanja nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11  glasova 

„ZA“) donesen Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Dvorac d.o.o. Valpovo za  2021. 

godinu. koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Gospodin Davor Runje obrazložio je Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog 

radio Valpovštine d.o.o. za 2021. godinu i tom prilikom istaknuo  da je poslovnu 2021. 

godinu HRV d.o.o. uspješno završio, te da je ostvarena računovodstvena dobit u iznosu od 

4.456,13 kn koja kad se odbije obveza poreza u iznosu od 435,61 kn, neto dobit za 2021. 

godinu iznosi 3.920,52.kn. Prošla godina je bila financijski stabilna godina. 

Uplate za opremu od suvlasnika su utrošili na kupnju potrebnih sredstava rada, za popravak 

odašiljača i iznos za HDS ZAMP u iznosu od 24.096,77 kn. Tijekom 2022. godine se planira 

nabaviti ostatak potrebnih sredstava i opreme. 

Rashodi su smanjeni samo na najosnovnije bez kojih je nemoguće poslovati. Potom je 

uslijedila rasprava gdje je vijećnik Mario Raič pitao da li je riješena problematika sa 

prijašnjim direktorom HRV-a. Odgovorio je gospodin Davor Runje da je prošlo dugo 

vremena ( dvije godine) , te da za sada sve stoji i da nema drugih informacija osim što im se 

dopisom obratio njegov odvjetnik. 



 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 

jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog 

radio Valpovštine d.o.o. za 2021. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2021. godinu 

nazočnima je obrazložio gospodin Bojan Pavošević koji je tom prilikom rekao da je u periodu 

od 01.01.-31.12.2021. godine Urbanizam d.o.o. ostvario ukupne prihode u iznosu od 

9.927.688,00 kn, te ukupne rashode u iznosu od 10.320.726,00 kn, iz čega proizilazi 

negativan poslovni rezultat nakon oporezivanja od 393.048,00 kn. 

Razlozi su višestruki , a odnose se na troškove povećanja odvoza smeća na deponiju, te 

troškove pogrešaka na gradilištu i zbog prekoračenja roka . 

Financijska politika i dalje će biti usmjerena na optimalizaciju korištenja sredstava, 

pribavljanje financijskih sredstava za normalno funkcioniranja Društva, uvođenje novih 

sredstava rada, novih tehnologija i drugo. 

  Na upit vijećnice Ivane Zeko odgovorio je da se radi o gradilištu Hrkanovci Đakovački i o 

plaćenoj kazni zbog kašnjenja u iznosu od 120.000,00 kn.   

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 

usvojeno Izvješće o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2021. 

godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.   

 

Točka 5. 

Gospođa Višnja Gubica je pozdravila sve nazočne i ukratko im prezentirala Izvješće o 

održanim 28. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2022. godine. 

Ona je tom prilikom rekla da je nakon dvije godine održana cjelovita  manifestacija i ukratko 

iznijela kronološki slijed zbivanja u tri dana održavanja manifestacije. Rekla je da su 

ovogodišnje 28. Petrijevačke žetvene svečanosti uspješno realizirane, te da je navedeno 

Izvješće usvojio Odbor Petrijevačkih žetvenih svečanosti i kao takvo predlaže ga na usvajanje 

Općinskom vijeću.   

Financijski dio Izvješća je obrazložio gospodin Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom 

istaknuo da trošak ovogodišnjih 28. Petrijevačke žetvene svečanosti iznosi 99.820,64 kn od 

čega je trošak Općine Petrijevci 75.520,64 kn.  

U proračunu Općine su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za ovu namjenu što 

znači da smo se uklopili u plan. 

Ostala sredstva su sredstva donatora i čine 25% ukupnog troška. 

Evidentno je povećanje troškova zbog cijene troškova u odnosu na prethodna razdoblja.  

Vijećnica Ivana Zeko je ispred Odbora za financije i proračun izvijestila nazočne da je Odbor 

na svojoj sjednici razmatrao i jednoglasno usvojio navedeno Izvješće i kao takvog ga predlaže 

na usvajanje Općinskom vijeću.  

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojeno 

Izvješće koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 6. 

Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. 

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

navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 4.659.954,92 kn ili 32,6% 

godišnjeg plana.  

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

1.585.042,30 kn ili 63,1% godišnjeg plana, što je pak u odnosu na ostvarenje u istom 

razdoblju prošle godine veće za 24,0%. 



 

 

Općinski porezi u navedenom razdoblju bilježe veća ostvarenja iz razloga što nije bilo 

utjecaja pandemije korona virusa kao i zbog ranijeg razreza u tekućoj godini od strane 

Porezne uprave. 

U navedenom razdoblju se bilježi manje ostvarenje sredstava pomoći (2.343.836,96 kn) u 

odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a što se odnosi na projekt „Zaželi-ostvari u 

Petrijevcima“ i projekt „Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i šport“. Od ukupno 

ostvarenih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna na uspješno provedeni projekt 

rekonstrukcije upravne zgrade i izgradnju garaža DVD-a odnosi se 626.828,16 kn, te 

246.875,00 kn na rekonstrukciju zgrade NK „Omladinac“ . U drugom polugodištu se očekuje 

veće ostvarenje sredstava pomoći kroz sufinanciranje projekata kroz odobrene zahtjeve za 

naknadom sredstava.  

Rashodi su izvršeni u iznosu od 3.998.290,20 kn ili 25,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto 

razdoblje prošle godine evidentno je manje ostvarenje gotovo pola milijuna kuna. 

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

u provom polugodištu 2022. godine u iznosu od 661.664,72 kn koji zajedno s  prenesenim 

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

raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.026.255,78 kn.   

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

gospodarstvo na svojoj 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. 

Potom je uslijedila rasprava tijekom koje je vijećnica Antonija Orlić Domanovac pitala za što 

je utrošen prihod za posebne namjene u iznosu od 42.821,25 kn na što je odgovorio gospodin 

Dalibor Bošnjaković da će o istome dostaviti pisani odgovor. Drugo njezino pitanje se 

odnosilo na koje je održavanje javnih površina , ulica, trgova, nogostupa i prometne 

signalizacije utrošen iznos od 27.925,00 kn. Odgovorio je gospodin Dalibor Bošnjaković da 

se radi o održavanju fontane u centru Petrijevaca, održavanje javnih površina tijekom zimskog 

perioda i prometne signalizacije, a sve prema Programu održavanja komunalne infrastrukture 

koja se financira iz komunalne naknade. 

Vezano za upit o kojim se površinama radi u stavci 152 gdje je utrošeno 68.878,54 kn, 

odgovorio je također gospodin Dalibor Bošnjaković da se radi o održavanju javnih zelenih 

površina u Općini Petrijevci koje održava Draiva-Plus d.o.o. prema Programu održavanja 

javnih površina koji je usvojilo Općinsko vijeće. 

Dogovoreno je da se na naredno pitanje koje se odnosi na kapitalne projekte za koje su 

utrošena sredstva u prvom polugodištu ove godine u iznosu od 387.389,50 kn dostavi pisani 

odgovor.    

Također je pitala o kojim se javnim površinama radi i tko je to radio u na poziciji 171 – 

održavanje i uređenje javnih površna i poljskih putova u Općini gdje je utrošeno 27.500,00 

kn, a odgovorili su gospodin Dalibor Bošnjaković i gospodin Ivo Zelić  da se radi o putu od 

Satnice do Emausa, i putu na Kapelici, te da je radio Autoprijevoznik „Zagi“ iz Donjeg 

Miholjca. 

Također je odgovorio i na slijedeće pitanje koje se odnosilo na sufinanciranje troškova 

Osnovnoj školi Petrijevci  gdje su planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kn da se ista 

koriste za sufinanciranje troškova športske dvorane koju koriste športske udruge. Također je 

dao pojašnjenje i gospodin Ivo Zelić koji je rekao  da je Općina sufinancirala nabavu 2 

projektora i 3 vreće za sjedenje za učenike trećih razreda,  te da su planirana sredstva za 

učenika generacije, sufinanciranje ekskurzije za učenike slabijeg imovnog stanja i drugo 

prema potrebama i prijedlogu Osnovne škole. 

Na upit o jednokratnim pomoćima obiteljima i kućanstvima odgovorio je gospodin Dalibor 

Bošnjaković da prema Zakonu o zaštiti podataka ne može reći o kojim se obiteljima radi, ali 

da je iznos jednokratne pomoći u visini od 500,00 kn. 



 

 

Također je pojasnio usluge protupožarne zaštite za koje se jedinice lokalne samouprave dužne 

osigurati sredstva u proračunu temeljem Zakona o vatrogastvu.       

   Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova  (9 glasova „ZA“ i 2 glasa 

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

razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.

  

 

Točka 7. 

Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI 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 1.250,00 kn. 

Sredstva su utrošena za financijsku potporu Udruzi za kulturu i umjetnost „ZUM“ BELIŠĆE 

za tiskanje fotografija „Zidnjaci naših baka“ i financijsku potporu ŽRK „Petrijevci“ za 

odlazak ekipe na državno prvenstvo u mini rukometu. 

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

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

usvajanje Općinskom vijeću. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova 

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

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 8. 

Gospodin Ivo Zelić podnio je Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine. On je tom prilikom istaknuo da se u svom radu pridržavao 

Programa koji je donio početkom godine i koji je usklađen s Proračunom Općine Petrijevci, a 

sve u svrhu boljeg gospodarskog razvitka, izgrađenosti i opremljenosti komunalne 

infrastrukture i što kvalitetnijeg društvenog života mještana. 

Osvrnuo se na kapitalne projekte koji se završeni ( zgrada DVD-a Satnica, nabavka 

namještaja za dva ureda na katu zgrade Općine, uređenje korita Stare Karašice i drugo) i koji 

su u tijeku (uređenje Dječjeg vrtića,  rekonstrukcija državne ceste kroz Petrijevce, prijava na 

natječaj za izgradnju sportskih terena i drugo), te poslove koji su se obavljali u navedenom 

periodu (redovito održavanje javnih površina, javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, 

uređenje bankina i poljskih puteva i drugo.) 

Prigodno je obilježen Dan općine, Dan državnosti i drugi odlukom propisani spomendani. 

Nastavilo se sa suradnjom sa udrugama, Osnovnom školom, s potporama učenika i studenata 

sa područja naše Općine, jednokratnim pomoćima kao i sa potporama za novorođenu djecu. 

Na kraju se zahvalio na potpori u radu djelatnicima uprave, ustanova, članova udruga, 

gospodarstvenika i velikog broja mještana kao i vijećnicima na dobroj i kvalitetnoj suradnji i 

izrazio nadu za takvim nastavkom i ubuduće. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova 

„ZA“) usvojeno  Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 9. 

Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci nazočnima je obrazložio gospodin Zvonko Kajunić koji je rekao da je Općinsko 

vijeće na 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine usvojilo Statutarnu odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijevci, kojom su usvojene izmjene i dopune Statuta 

Općine Petrijevci, a koje se između ostalog odnose na stalna radna tijela Općinskog vijeća.  

Sukladno tome potrebno je promijeniti i odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci koje se na to odnose. 



 

 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova 

„ZA“) usvojen prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 10. 

Gospodin Zvonko Kajunić obrazložio je prijedlog Programa poticanja razvoja poljoprivrede 

na području Općine Petrijevci za razdoblje od 2022. do 2024. godine i tom prilikom rekao da 

su Zakonom o poljoprivredi i Zakonom o državnim potporama uređena pravila o državnim 

potporama u poljoprivredi, i propisane mjere državne potpore koje moraju biti usklađene s 

propisima donesenim temeljem navedenih Zakona i pravilima Europske unije o državnim 

potporama. 

Proveden je postupak sa zainteresiranom javnošću sukladno Zakonu i predmetni nacrt 

Programa je objavljen na internetskim stranicama Općine Petrijevci. Savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću je provedeno u razdoblju od 9. studenog do 24. studenog 2021. 

godine i u tom razdoblju nisu zaprimljena mišljenja, primjedbe ili prijedlozi na predloženi 

dokument. 

Dana 11. siječnja 2022. godine zaprimljeno je mišljenje Ministarstva poljoprivrede o 

usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti kojim je utvrđeno da Program ispunjava sve 

uvjete iz propisanih Uredbi i kojim se utvrđuju obveze Općine Petrijevci. 

Ovim Programom će Općina Petrijevci u skladu s proračunskim mogućnostima u razdoblju od 

2022. godine do 2024. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti i to: Potpora mladim 

poljoprivrednicima, potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda i potpora za prvo 

osnivanje obiteljskog gospodarstva. Sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za svaku godinu u 

razdoblju od 2022.-2024. godine su osigurana u Proračunu Općine Petrijevci. Postupak 

dodjele potpora male vrijednosti pokreće se i provodi putem javnog poziva koji objavljuje 

općinski načelnik Općine Petrijevci i koji će trajati do 30. studenog 2022. godine. 

Vijećnica Ivana Zeko iznijela je stav Odbora za financije, proračun i gospodarstvo koji je na 

svojoj sjednici razmotrio, jednoglasno usvojio navedeni prijedlog Programa i kao takav ga 

predlaže na usvajanje Općinskom vijeću. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (11 glasova 

„ZA“) usvojen prijedlog Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine 

Petrijevci za razdoblje od 2022. do 2024. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 11. 

Gospodin Zvonko Kajunić je upoznao nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o davanju 

mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Urbane 

aglomeracije Osijek s obzirom da je Općina Petrijevci član Urbane aglomeracije Osijek. 

Akcijski plan za provedbu te Komunikacijsku strategiju i Komunikacijski akcijski plan donosi 

predstavničko tijela Grada Osijeka koji je središte urbanog područja uz prethodno pribavljeno 

mišljenje svih jedinica lokalne samouprave s tog urbanog područja za daljnji postupak. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 

  usvojen prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i 

Komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Osijek koja se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. 

Točka 12. 

Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjeni i 

dopuni Odluke o donošenju Urbanističko plana uređenja naselja Petrijevci i tom prilikom 

istaknula da je Općinsko vijeće Općine Petrijevci na svojoj 9. sjednici održanoj 4. travnja 

2022. godine donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna UPU naselja Petrijevci, 

Jedinstveni upravni odjel započeo je s postupkom izrade III. Izmjena i dopuna sukladno 

Odluci. 



 

 

Procedura je odrađena, javna rasprava je održana od 1. srpnja do 15. srpnja 2022. godine, dok 

je javno izlaganje održano 7. srpnja 2022. godine. 

Svi  koraci postupka su bili javno izloženi, objavljeni na web stranici Općine, Ministarstva 

prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te je obavijest o javnoj raspravi 

objavljena u Glasu Slavonije. Tijekom kolovoza 2022. godine izrađivač je završio Konačni 

prijedlog III. Izmjena i dopuna i ova Odluka je završni korak u postupku donošenja III. 

Izmjena i dopuna. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 

usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja naselja Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 13. 

Gospođa Renata Pilgermayer je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o obavljanju 

dimnjačarskih poslova. S obzirom da je donesen novi Zakon o komunalnom gospodarstvu i 

novi Zakon o koncesijama prije provođenja postupka koncesije potrebno je donijeti novu 

Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova u koju su uvrštene promjene iz novih Zakona. 

Na području Općine Petrijevci ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova je 

sklopljen sa Samostalnom dimnjačarskom radnjom Tiborjanci do 31. prosinca 2022. godine, 

te je potrebno do 31. prosinca ove godine odraditi postupak dodjele nove koncesije s 

početkom od 1. siječnja 2023. godine.  

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 

usvojen prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova koja se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. 

Točka 14. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Mandatnog povjerenstva i o izboru člana Mandatnog 

povjerenstva obrazložio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, Josip Kuštro. 

 Sukladno članku 31. Statuta Općine Petrijevci („Sl. glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18, 2/21 i 

5/22) Općinsko vijeće bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća. 

 Člankom 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci („Sl. glasnik Općine 

Petrijevci“ br. 7/21) Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća, a 

povremena radna tijela osnivaju se kad to zahtijevaju pravni propisi kojima je određen i 

njihov djelokrug, te onda kada se ocijeni da je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća 

povremenog ili privremenog karaktera.  

Člankom 46. propisano je da predsjednika i članove radnih tijela bira vijeće na prijedlog 

Odbora za izbor i imenovanje ili 1/3 vijećnika. Radna tijela za svoj rad odgovaraju Vijeću. 

Općinsko vijeće Općine Petrijevci je na 1. konstituirajućoj sjednici donijelo Rješenje o 

imenovanju predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva. Kako je Reo Strišković dao 

ostavku na svoj vijećnički mandat a bio je jedan od članova Mandatnog povjerenstva 

potrebno je odrediti drugog člana Mandatnog povjerenstva umjesto Rea Striškovića. Za novog 

člana Mandatnog povjerenstva predlaže se Tomislav Šalavardić. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 

usvojen prijedlog Rješenja o razrješenju člana Mandatnog povjerenstva Rea Striškovića i 

prijedlog Rješenja o izboru člana Mandatnog povjerenstva Tomislava Šalavardića. 

Donesena Rješenja nalaze se u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 15. 

Gospodin Josip Kuštro je preložio vijećnicima donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika 

Odbora za izbor i imenovanja Rea Striškovića koji je dao ostavku na svoj vijećnički mandat, a 

bio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. Također je predložio donošenje Rješenja o 

izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Tomislava Šalavardića. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 



 

 

usvojen prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, Rea 

Striškovića. 

Jednoglasno je (11 glasova „ZA“) usvojen  prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Odbora 

za izbor i imenovanja Tomislava Šalavardića. 

Donesena Rješenja nalaze se u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 16. 

Gospodin Josip Kuštro je ukratko je obrazložio prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice 

Odbora za statutarno-pravna pitanja,  Jelene Piegel Vidaković  koja je dala ostavku na svoj 

vijećnički mandat, a bila je predsjednica navedenog Odbora za statutarno- pravna pitanja. 

Također je predložio Odluku o izboru predsjednika Odbora za statutarno- pravna pitanja, 

Ivane Zeko.  

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 

usvojen prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja. 

U nastavku je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen prijedlog Odluke o izboru predsjednika 

Odbora za statutarno-pravna pitanja. 

Navedene Odluke se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 17. 

Općinsko vijeće Općine Petrijevci je na 2. sjednici donijelo Odluku o imenovanju 

predsjednika i članova Odbora za financije, proračun i gospodarstvo. Kako je Reo Strišković 

podnio ostavku na svoj vijećnički mandat, a bio je član Odbora za financije, proračun i 

gospodarstvo, potrebno je odrediti drugog člana Odbora za financije, proračun i gospodarstvo 

umjesto Rea Striškovića. 

Sukladno Odluci o radnim tijelima Odbor za financije, proračun i gospodarstvo ima 

predsjednika i dva člana iz reda vijećnika, te dva vanjska člana, a budući da su dosadašnji 

članovi Jasna Stojaković i Tomislav Šalavardić postali vijećnici, a bili su vanjski članovi 

Odbora, potrebno je izabrati nova dva vanjska člana Odbora. 

Odbor za izbor i imenovanja predlaže da se donese Odluka o razrješenju članova Odbora Rea 

Striškovića, Jasne Stojaković i Tomislava Šalavardića. Također predlaže donošenje Odluke o 

izboru članova Odbora za financije, proračun i gospodarstvo Jasne Stojaković, Ines Cvenić i 

Ilije Ivankovića. 

Drugih prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 

glasova „ZA“) usvojen prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora za financije, proračun i 

gospodarstvo. 

Jednoglasno je (11 glasova „ZA“) usvojen prijedlog Odluke o i prijedlog Odluke o izboru 

članova Odbora za financije, proračun i gospodarstvo. Odluke se nalaze u privitku ovog 

zapisnika. 

 

Točka 18. 

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

Odluke o razrješenju člana Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača Gorana 

Mrkića i prijedlog  Odluke o izboru člana Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu 

potrošača  Tanje Popović Filipović. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova 

„ZA“) usvojen prijedlog Odluke o razrješenju člana Povjerenstva za predstavke, pritužbe i 

zaštitu potrošača. Također je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen  i prijedlog  Odluke o 

izboru člana Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača. Iste se nalaze u privitku 

ovog zapisnika.  

 

 

 



 

 

Točka 19. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospodina Josipa Kuštre, vijećnici su 

jednoglasno (11 glasova „ZA“)  usvojili prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika 

Povjerenstva za provedbu natječaja, Jelene Piegel Vidaković. 

Nadalje, jednoglasno su (11 glasova „ZA“)  usvojili prijedlog Odluke o izboru predsjednika 

Povjerenstva za provedbu natječaja , Jasne Stojaković. 

Navedene Odluke se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 20. 

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a nakon uvodnog obrazloženja gospodina Josipa 

Kuštre, vijećnici su  većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“) donijeli Odluku 

o izboru predsjednika  (Josip Koški) i članova Povjerenstva za poljoprivredu (Mario Koški, 

Šimica Koški, Josip Bronzović i Zvonimir Petnjarić). 

Ova Odluka nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 21. 

Općinsko vijeće Općine Petrijevci je na 2. sjednici donijelo Odluku o imenovanju 

predsjednika i članova Povjerenstva za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno 

gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša. Kako su  Jelena Piegel Vidaković i Reo Strišković dali 

ostavku na svoj vijećnički mandat, a bili su predsjednica i član Povjerenstva za prostorno i 

urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša, potrebno je 

odrediti novog predsjednika i člana Povjerenstva za prostorno i urbanističko planiranje, 

komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša. Umjesto Jelene Piegel Vidaković i Rea 

Striškovića predloženi su Josip Koški , za predsjednika i Ivana Zeko za člana Povjerenstva . 

Većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN “) donesena je Odluka razrješenju 

predsjednika i člana Povjerenstva za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno 

gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša i većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN “) Odluka o izboru predsjednika i člana Povjerenstva za prostorno i 

urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša. Odluke se nalaze u 

privitku ovog zapisnika.   

 

Točka 22. 

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a nakon obrazloženja gospodina Josipa Kuštre, 

vijećnici su  većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 1 glasa „PROTIV“) donijeli Odluku o 

razrješenju predsjednika i člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, Jelene Piegel 

Vidaković i Ilije Ivankovića, te jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli Odluku o izboru 

predsjednika i člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, Ivane Zeko i Zvonka Kajunića. 

Navedene Odluke nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 23. 

Gospodin Josip Kuštro obrazložio je prijedlog Rješenja o izboru članova Etičkog odbora koje 

se imenuje temeljem članka 12. Etičkog kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela/ 

nositelja političkih dužnosti u Općini Petrijevci.  

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član 

političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i 

jedan iz oporbe. 

Većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN “) usvojen je prijedlog Rješenja o 

izboru članova Etičkog odbora u koji se izabiru: Božica Zelić, za predsjednika, Ivana Zeko i 

Antonija Orlić Domanovac za članove. Isti se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 



 

 

Točka 24. 

Odbor za izbor i imenovanja predlaže Općinskom vijeću donošenje Rješenja o izboru članova 

Vijeća časti  sukladno članku 12. Etičkog kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela/ 

nositelja političkih dužnosti u Općini Petrijevci. Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se 

iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi 

političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

Jednoglasno je (11 glasova „ZA“) usvojen prijedlog Rješenja o izboru članova Vijeća časti u 

koje su izabrani: Tomislav Maltar, za predsjednika , Antun Kuštro, Matija Samardžija, 

Mirjana Reiter i Biserka Bošnjak za članove. 

Rješenje se nalazi u privitku ovog zapisnika.    

 

Točka 25. 

 Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Osječko-baranjske županije donijela je 12. srpnja 

2022. godine Zaključak o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Osijeku, Zaključak o pokretanju postupka za imenovanje sudaca 

porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku te Zaključak o pokretanju postupka za 

imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku. 

 Zaključkom Komisije pozivaju se gradska, odnosno Općinska vijeća, kao ovlašteni 

predlagatelji, da predlože svoje kandidate za izbor sudaca porotnika s prebivalištem na 

području Osječko-baranjske županije, koji ispunjavaju uvjete za imenovanje odnosno 

obavljanje dužnosti suca porotnika propisane zakonom. 

Potom se pristupilo glasovanja tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesen 

Zaključak o utvrđivanju kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Osijeku kojim se 

predlaže Dejan Neff iz Petrijevaca. Zaključak o utvrđivanju kandidate za suce porotnike 

Općinskog suda u Osijeku nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

 

Točka 26. 

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 ( Ribnjaka, biciklističke staze, bankine u 

Novoj ulici i Radićevoj ulici u Satnici), 

b) 30. lipnja prijavili smo se na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za vrtić, 

dogradnja za jednu jasličku skupinu, 

c) 06.srpnja na završnoj priredi u Osnovnoj školi nagradili smo učenika generacije s 

500,00 kn, 

d) 8.9. i 10. srpnja održane su 28. Petrijevačke žetvene svečanosti, 

e) 1.-15.srpnja održan je javni uvid u III. Izmjene Prostornog plana uređenja naselja 

Petrijevci, 1. kolovoza dobili smo od izrađivača CPA d.o.o. Zagreb pripremljene 

izmjene koje su danas usvojene, 

f) 30. srpnja uz financijsku potporu Općine Petrijevci u Satnici je održan  Memorijalni 

turnir „Josip Andrišić Šiško“, 

g) 5. kolovoza povodom Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih 

branitelja na groblju u Petrijevcima zapaljena je svijeća i položen vijenac, 

h) 19. kolovoza izrađena je procjena ljetne pozornice i parkirališta groblja, 

i) 24. kolovoza općinski načelnik donio je odluku o kupovini 15 stolova za NK Satnica, , 

j) 31. kolovoza održana je Početna konferencija projekata Zaželi „Učim, radim, 

pomažem- Slavonija III“ u koji su uključene dvije žene iz Petrijevaca i Satnice, 

k) 1. rujna općinski načelnik nazočio je otvaranju nove zgrade Hrvatskog vrtića, škole i 

učeničkog doma – faza II u Santovu, 



 

 

l) 2. rujna općinski načelnik donio je Odluku o subvencioniranju učeničkih mjesečnih 

karata- za učenike srednjih škola u iznosu od 17,5%, gdje Županija sudjeluje s iznosom 

od 7,75, a država s iznosom od 75%, 

m) 5. rujna potpisan je ugovor s Panturistom o sufinanciranju cijene karte za učenike 

srednjih škola i studente s područja Općine Petrijevci, 

n) 8. rujna održan je sastanak za organiziranje manifestacije „Bruljenje kukuruza“ u 

Satnici koja će se održati 1. listopada 2022. godine, 

o) 9.rujna potpisan je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 

kupovinu crnih kanti (za staklo) gdje Fond sufinancira 40% (98.900,00 kn), a Općina 

60% (148.350,00 kn) od ukupnog iznosa od 247.250,00 kn, 

p) 2. rujna poslan je dopis Županu u kojem se traži proglašenje prirodne nepogode od suše 

na području Općine Petrijevci, a što je Župan i učinio 5. rujna 2022. godine, te je u 

tijeku prikupljanje prijava od 6.-13. rujna 2022. godine u uredu Općine, 

q) Izrađena je procjena za kupovinu zemljišta od Nikole Rebrina površine 3 253 m2 u 

Karaševu zbog rješavanja odvodnje oborinskih voda iz naselja Karaševo-jug s obzirom 

da nema kanala i da su trenutno tamo samo sabirni kanali, 

r) Informirao je nazočne da Općina Petrijevci nije prošla na natječaju za projekt 

„ZAŽELI – faza III“ .     

 

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

    

 

 

Zapisničar:       Predsjednik  

               Općinskog vijeća        

Zvonko Kajunić                                                  Josip Koški,v.r. 

 


