
 

Z A P I S N I K 

 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 24. listopada 

2022. godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 

 

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

Snježana Jung, Josip Kuštro,  Mario Koški i Anto Aničić,  izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Susana Dundović, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, Ivana Belcar, 

ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, Marta Sudar, voditelja vrtića „Maslačak“ 

Petrijevci, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Zvonko Kajunić, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Petrijevci, Renata Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, 

imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, Draženka Vidović, predstavnik Hrvatskog 

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

zapisničar.  

  

OPRAVDANO NENAZOČNE: Antonija Orlić Domanovac i Martina Stanković. 

 

NEOPRAVDANO NENAZOČANI: Ivan Vrbanić  i 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 dva  

vijećnika opravdano nenazočna i dva vijećnika su neopravdano nenazočna.  

  

Potom je predložio nadopunu s riječi „opravdanosti“ iza riječi  „Analiza“ u  točki 7. i 9. 

dnevnog reda , što su nazočni jednoglasno (9 glasova „ZA“) prihvatili, te je potom usvojen 

slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća; 

 

2.  Izvješće Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu 2021./2022.; 

 

3. Izvješće o  financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za      

razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021. godine; 

 

4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi; 

 

5. Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine  

Petrijevci u 2021. godini; 

 

6.  Prijedlog Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova; 

 

7.  Analiza opravdanosti davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti –  

obavljanje dimnjačarskih poslova; 

 

8.  Prijedlog Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti -   

ukop pokojnika unutar groblja, 



 

9. Analiza opravdanosti davanja koncesije za obavljanje uslužne djelatnosti – ukop 

pokojnika unutar groblja; 

       

10. Prijedlog Operativnog programa mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim 

uvjetima za razdoblje 2022./2023. godine ; 

 

11. Prijedlog Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2022.-31.3.2023. 

godine; 

       

12. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.br.1027/3 k.o. Petrijevci; 

 

13. Različito. 

 

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

kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća usvojen je  jednoglasno  (9 glasova „ZA“)  

i bez primjedbi. 

 

Točka 2. 

Gospođa Susana Dundović je prezentirala Izvješće Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu 

2021./2022. Ona se tom prilikom osvrnula na aktivnosti koje su provođenje tokom cijele 

školske godine i gdje su bila zastupljena djeca Osnovne škole Petrijevci. 

Također se dotaknula uspjeha u prošloj školskoj godini koji su učenici postigli s ocjenom 4,12 

na nivou cijele škole. Istaknula je kako je broj učenika u padu , te da su prošlu školsku godinu 

završila 168 učenika. Posebnu pozornost je naznačila kod provedenih projekata koje su 

organizirano provodili svi učenici sa svojim učiteljima. 

Ove godine je Osnovna škola povodom Dana Općine tiskala posebnu hvale vrijednu brošuru  

koja nosi poruku da Općina Petrijevci ima potencijala za buduću turističku destinaciju. 

Na kraju se osvrnula na projekat dogradnje zgrade Osnovne škole  čiju je izradu Idejnog 

projekta financirala Općina Petrijevci i za koju se trenutno čeka građevinska dozvola. 

Predsjednik Općinskog vijeća je zahvalio na iscrpnom izvješću i isto dao na glasovanje, 

tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće Osnovne škole Petrijevci za 

školsku godinu 2021./2022. koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Izvješće o  financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za razdoblje od 

01.01.2021.-31.12.2021. godine nazočnima je pojasnila gospođa Ivana Belcer, novoizabrana 

ravnateljica koja je na funkciju stupila prije četiri mjeseca. Ukratko je obrazložila Izvješće koje 

su vijećnici dobili u materijalima uz poziv za sjednicu i naglasila da se ubuduće u dnevni red 

uvrsti Godišnje izvješće o radu vrtića s obzirom da se u vrtićima puno radi , a to se iz ovog 

izvješća ne može vidjeti.  Ukupni prihodi u 2021. godini su ostvareni u iznosu od 787.926,44 

kn dok su  ukupni rashodi u istom periodu ostvareni u iznosu od  784.244,24 kn. Ostvaren je 

višak prihoda u iznosu od 3.682,20 kn koji zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine 

u iznosu od 2.084,92 kn čini višak prihoda od 5.767,12 kn.   Također je rekla da Dječji vrtić u 

Petrijevcima pohađa trenutno 41 dijete, te da vrtić radi po pedagoškim standardima što je danas 

rijetkost.  



Vijećnica Ivana Zeko čestitala je novoizabranoj ravnateljici na izboru, te zatražila pojašnjenje 

za Projekt II, a odgovorila je gospođa Ivana Belcer da je isti nastavak projekta I „ Maslačak 

prijatelj djece“, koji je odgođen 2019. godine i sada je u procesu nastavka, te su tako u Dječjem 

vrtiću „Maslačak“ Petrijevci zaposlene dvije nove osobe.   

Drugo pitanje se odnosilo na problem naplate s obzirom da su u izvješću za 2021. godinu na 

kraju godine evidentna potraživanja od roditelje u iznosu od 22.181,20 kn na što je također 

odgovorila gospođa Ivana Belcer da za financijski dio nije bilo prigovora, te da je odnos uvijek 

bio korektan i od stane roditelja i od strane Općine. 

Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju  tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova 

„ZA“) usvojeno Izvješće o  financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za 

razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

Gospodin Zvonko Kajunić upoznao je nazočne s prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi koja se 

temelji na Zakonu o socijalnoj skrbi i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

a temelj čega su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne osigurati sredstva 

za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih 

usluga na svojem području. Budući se novim Zakonom o socijalnoj skrbi mijenjaju uvjeti za 

ostvarivanje pojedinih socijalnih prava i socijalnih usluga, uvode se nove socijalne usluge i 

brojne druge promjene, potrebno je donijeti novu Odluku o socijalnoj skrbi Općine Petrijevci 

koja će biti usklađena sa svim navedenim promjenama Zakona.  

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

„ZA“) usvojen prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine  Petrijevci 

u 2021. godini ukratko je obrazložio gospodin Ivo Zelić koji je tom prilikom istaknuo da 

sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima Općina Petrijevci izrađuje Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Petrijevci. Sukladno navedenom Planu za 2021. godinu načelnik jednom godišnje 

podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja općinskom 

imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. 

Navedeno Izvješće čine planirani prihodi upravljanja imovinom u Proračunu Općine Petrijevci 

za 2021. godinu, provedba Godišnjeg plana upravljanja poslovnim udjelima u trgovačkim 

društvima u (SU) vlasništvu Općine Petrijevci i poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu 

Općine Petrijevci, te Plana upravljanja i raspolaganja zemljištem u vlasništvu Općine 

Petrijevci, nerazvrstanim cestama  i drugim.  

Istaknuo je da se vodi briga o uređenju objekata i o urednoj naplati iznajmljenih prostora koja 

su u vlasništvu Općine Petrijevci .  

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

Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine  Petrijevci 

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

 

Točka 6. 

Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je nazočne s prijedlogom  Procjene vrijednosti 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova čiji se pravni temelj nalazi u Zakonu o 

koncesijama. Procijenjena vrijednost koncesije je ukupna vrijednost predmeta koncesije 

izražena bez PDV u kunama i eurima ( budući da će razdoblje provedbe koncesije biti od 

1.1.2023. godine kada počinje primjena eura). 



Općina Petrijevci ima sklopljen ugovor o koncesiji sa samostalnom dimnjačarskom radnjom 

Tiborjanci do 31. 12.2022. godine te je potrebno do 31. prosinca ove godine odraditi postupak 

dodjele nove koncesije na pet godina s početkom 1. siječnja 2023. godine. Procijenjena 

vrijednost je napravljena prema prethodnom razdoblju i prihodima koncesionara  i za cijeli 

period trajanja koncesije ( 5 godina) za obavljanje dimnjačarskih poslova iznosi 370.000,00 

kn/49.107,44 EUR. Prihod od koncesije, Općina će koristiti za podmirenje troškova građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci, sukladno Programu građenja 

komunalne infrastrukture za svaku godinu trajanja koncesije. 

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

„ZA“) usvojen prijedlog Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 7. 

Prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti – obavljanje  

dimnjačarskih poslova objasnila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da 

se ista radi temeljem Zakona o koncesijama, a sastoji se od operativnog sažetka, općeg dijela, 

tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize te zaključka. 

Ovaj prijedlog analize napravljen je prema uputama iz Zakona o koncesiji. Prihod od naknade 

za koncesiju iznosi minimalno 3.000,00 kuna godišnje (398,17 eura/godišnje) i nije značajan 

prihod Općine Petrijevci, ali je značajna činjenica da je prioritet minimalno povećanje 

troškova domaćinstava na području Općine Petrijevci. 

Analiza davanja koncesije je pripremna radnja u davanju koncesije koja je zadatak Stručnog 

povjerenstva u suradnji s davateljem koncesije, a potrebno je odraditi prije početka postupka 

davanja koncesije. 

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

„ZA“) usvojen prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne 

djelatnosti – obavljanje  dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci koji se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 8. 

Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Renata Pilgermayer je upoznala nazočne vijećnike s 

prijedlogom  Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti -ukop 

pokojnika unutar groblja koji je izrađen temeljem Zakona o koncesijama. Općina Petrijevci do 

31. prosinca ove godine treba odraditi postupak dodjele koncesije za ukop pokojnika unutar 

groblje na 5 godina s početkom 1. siječnja 2023. godine. Radi se pripremnoj radnji u davanju 

koncesije koja je zadatak Stručnog povjerenstva u suradnji s davateljem koncesije. Procijenjena 

vrijednost koncesije za cijeli period trajanja koncesije (5 godina) za ukop pokojnika unutar 

groblja iznosi 650.000,00 kn/86.269,83 EUR. 

Podaci za izradu ove Procjene su uzeti iz Draive-Plus d.o.o. iz podataka za prethodno 

petogodišnje razdoblje i s obzirom na inflaciju uvećani za 20% te će se ta vrijednost primijeniti 

kao procijenjena vrijednost za naredno petogodišnje razdoblje. 

Prihod od naknade za koncesiju, Općina će koristiti za podmirenje troškova građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci, sukladno Programu građenja 

komunalne infrastrukture za svaku godinu trajanja koncesije.  

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

„ZA“) usvojen prijedlog Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje uslužne komunalne 

djelatnosti -ukop pokojnika unutar groblja koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

 

 

 



Točka 9. 

S Analizom davanja koncesije za obavljanje uslužne djelatnosti – ukop pokojnika unutar 

groblja nazočne je  upoznala gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom istaknula da se 

ista temelji na Zakonu o koncesijama koji daje detaljan sadržaj analize davanja koncesije. 

Ova Analiza pokazala je opravdanost davanja koncesije za javnu uslužnu komunalnu 

djelatnosti – ukop pokojnika unutar groblja na području Općine Petrijevci u pogledu obavljanja 

kvalitetnog, stručnog i pravovremenog ukopa pokojnika.  

Prihod od naknade za koncesiju iznosi minimalno 6.000,00 kn/796,34 eura/godišnje. 

Izrada Analize je pripremna radnja u davanju koncesije koju je potrebno odraditi prije početka 

postupka davanja koncesije.   

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

„ZA“) usvojena Analiza davanja koncesije za obavljanje uslužne djelatnosti – ukop pokojnika 

unutar groblja koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 10. 

Prijedlog Operativnog programa mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 

razdoblje 2022./2023. godine pojasnila je gospođa Renata Pilgermayer koja je rekla da je razlog 

donošenja ovog Programa sadržan u Zakonu o sustavu civilne zaštite koji nalaže jedinicama 

lokalne i područne (regionalne ) samouprave organizirati poslove iz svog samoupravnog 

djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava 

civilne zaštite. Cilj Operativnog programa je analizirati moguće pojave veće ugroženosti 

stanovništva i materijalnih dobara. 

U Operativnom programu su dati dostupni podaci o temperaturama, oborinama i trajanju sijanja 

Sunca s mjerne postaje Osijek 1 prema kojima se nalazimo u umjereno kontinentalnoj klimi. 

Iz podataka se vide proglašene prirodne nepogode po godinama na području Općine Petrijevci 

kao i prirodna nepogodna 2022. godine nastala uslijed suše.  

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

„ZA“) usvojen Prijedlog Operativnog programa mjera civilne zaštite u nepovoljnim 

vremenskim uvjetima za razdoblje 2022./2023. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 11. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženje gospođe Renate Pilgermayer, vijećnici 

su razmatrali Prijedlog Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2022.-31.3.2023. godine 

koji je izrađen temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o cestama i Pravilnika 

o održavanju cesta. 

Pravilnik o održavanju cesta kaže da se „zimska služba“  smatra redovitim održavanjem cesta. 

U Operativnom planu određeni su stupnjevi pripravnosti (I.-IV) sa svojim zadaćama te razine 

prednosti (I.-IV) prema prioritetu čišćenja i održavanja nerazvrstanih cesta.   

Općina Petrijevci je riješila održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju unutar 

četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta- Autoprijevoznik „ZAGI“. 

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

„ZA“) usvojen Prijedlog Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta 

na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2022.-31.3.2023. godine 

koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 12. 

Gospodin Ivo Zelić je ukratko upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o kupovini nekretnine 

označene kao k.č.br.1027/3 k.o. Petrijevci čiji je vlasnik Nikola Rebrina iz Petrijevaca. 



Općina Petrijevci namjerava rješavati problem odvoda oborinskih voda iz dijela naselja 

Petrijevci- Karaševo Jug za što je neophodno otkupiti navedeno zemljište ukupne površine 

2753m2. Stoga je zatraženo od vlasnika da dostavi ponudu cijene za navedeno zemljište što je 

on i učinio i ponudio cijenu za otkup u iznosu od 240.000,00 kn. 

Prijedlog Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice je da se navedeno zemljište otkupi 

po cijeni od 60.000,00 kn. 

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

glasova „ZA“ donesena Odluka o kupovini nekretnine kao k.č.br. 1027/3, k.o. Petrijevci  po 

cijeni od 60.000,00 kuna. Ista se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 13. 

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

posljednje sjednice Općinskog vijeća do sada  kako slijedi: 

 

a) od 26.-30. 09. izvršena je druga deratizaciji koju je obavila Sanitacija d.d. pod stručnim  

    nadzorom Javnog zdravstva Osječko-baranjske županije,  

b) 24.09. organizirali samo odlazak KUD-a „N.Š. Zrinski“ u Santovo na manifestaciju     

    „Berbeni svečenosti bačkih Hrvata“ u sklopu Sporazuma o kulturnoj suradnji Općine        

    Petrijevci i Hrvatske državne samouprave Santovo, 

c) 30.09.  objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja  

    poljoprivrede na području Općine Petrijevci u 2022. godini i traje do 30.11.2022. godine; 

d) 1.10. održana je 14. Bruljenje kukuruza u Satnici, 

e) 3. 10. izvršeno je uvođenje u radove  (faza III) za uređenje potkrovlja dječjeg vrtića u  

Petrijevcima, radovi su u tijeku, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sudjeluje   

sa 260.000,00  kn, 

f) 5. 10. započelo uređenje puta na Kapelici (Herega) koji je u međuvremenu završen, 

g)10.10. zatvorena je fontana u centru Petrijevaca  i postavljen drveni dio koji će poslužiti za 

    obilježavanje adventa, 

h) 11.10. dobili smo crne kante za staklo koje Fond za energetsku učinkovitost financira u 

iznosu od 40%, dok Općina Petrijevci sufinancira nabavku u iznosu od 60%, 

i) 15.10. u organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci održana je 7. Gužvarijada pod 

pokroviteljstvom Općine Petrijevci,    

j) 17.10. održan je sastanak za održavanje  A Capella pjesme u Satnici koji će se održati 

5.11.2022. godine, te je tom prilikom pozvao sve vijećnike da prisustvuju, 

k) 22. 10. u Satnici je povodom Dana starijih osoba organizirano druženje članova Izvršnih 

odbora Satnice  i Petrijevaca i  članova Zbora umirovljenika Petrijevci. 

 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 19,25 sati.    

    

 

 

Zapisničar:       Predsjednik  

               Općinskog vijeća        

Ana Egredžija                                                  Josip Koški,v.r. 

 

 

 


