ZAPISNIK
Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 26.
studenoga 2018. godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Kuštro, Josip
Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić i Dino
Stojaković i Martina Stanković, izabrani vijećnici.
OSTALI NAZOČNI: Lucija Lucić Stojaković, Željko Kovačević, direktor Hrvatskih voda
VGO Osijek, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik općinskog
načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 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, Davor Runje, predstavnik HRV d.o.o, Denis Fekete i Maja Katušić, Udruga
„Petrijevci – ljudi i običaji“.

Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,
te konstatirao da je sjednici nazočno trinaest vijećnika i predložio sljedeći :
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvješće Mandatnog povjerenstva.
Prisega vijećnika
Usvajanje zapisnika sa 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća.
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, proračun i
gospodarstvo i člana Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača.
5. Razmatranje Izvješća o stanju projekta sustava odvodnje Petrijevci.
6. Razmatranje i usvajanje informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX
mjesec 2018. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek o
obavljenoj financijskoj reviziji Općine Petrijevci za 2017.
9. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Petrijevci.
10. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama.
11. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja naselja Petrijevci.
12. Donošenje Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.
13. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.
14. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Petrijevci.
15. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Petrijevci u 2018. godini.
16. Razmatranja i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Općine Petrijevci za razdoblje 2019.-2021.
17. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Petrijevci u 2019. godini.

18. Donošenje Operativnog programa mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim
uvjetima 2018/2019. godine.
19. Donošenje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2018.31.03.2019. godine.
20. Različito.
Dnevni red je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Predsjednik Ivan Vrbanić je upoznao nazočne sa zahtjevom vijećnice Mirne Gelo iz
Petrijevaca za mirovanje mandata iz osobnih razloga.
Slijedom navedenoga Demokratski savez nacionalne obnove DESNO, Osijek,
temeljem čl. 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima je odlučio da zamjena za vijećnicu
Mirnu Gelo koja je mandat stavila u mirovanje, bude prvi slijedeći kandidat s Kandidacijske
liste stranke DESNO za izbor članova Općinskog vijeća Općine Petrijevci, Lucija Lucić
Stojaković. Vijeće konstatira Izvješće i da je nova vijećnica nazočna sjednici.
Točka 2.
Pod ovom točkom dnevnog reda, nakon što je predsjedatelj pročitao tekst prisege,
vijećnica Lucija Lucić Stojaković je položila prisegu i istu potpisala sukladno Poslovniku o
radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci i time započela obavljati dužnost vijećnika.
Točka 3.
Zapisnici sa 12. i 13.(telefonske) sjednice Općinskog vijeća su usvojeni jednoglasno
(13 glasova „ZA“) i bez primjedbi.
Točka 4.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, Josip Kuštro predložio je donošenje
Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, proračun i gospodarstvo
kojim se Mirna Gelo razrješuje dužnosti člana navedenog Odbora i za novog člana imenuje
Lucija Lucić Stojaković. Također je predložio donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju
člana Povjerenstva za predstavke , pritužbe i zaštitu potrošača kojim se Mirna Gelo razrješuje
dužnosti člana navedenog Povjerenstva i za novog člana imenuje Lucija Lucić Stojaković.
Mandat imenovane traje do kraja mandata Općinskog vijeća koje ju je imenovalo.
Rasprave nije bilo, te su Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
financije, proračun i gospodarstvo i člana Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu
potrošača donesena jednoglasno (13 glasova „ZA“) i nalaze se u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Izvješće o stanju projekata sustava odvodnje Petrijevci obrazložio je gospodin Željko
Kovačević, direktor Hrvatskih voda VGO Osijek koji je pozdravio sve nazočne i upoznao ih s
dosadašnjim aktivnostima provedenim u svrhu ishođenja projekata za izgradnje sustava
odvodnje Aglomeracije Valpovo-Belišće kojoj pripada i Općina Petrijevci.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorila se mogućnost da se putem Aglomeracije
Valpovo- Belišće 2014.-2020.godine podigne komunalni standard na višu razinu.
Za korisnike Općine Petrijevci najvažnija je komponenta izgradnja građevine i uređaj
za otpadne vode. Naglasio je da su bili suočeni s velikim problemima, da projekt nije išao
dobrom dinamikom, kao i da se radi o puno projekata koje su radile različite kuće u različitim
vremenskim periodima. Nakon nekoliko održanih sastanaka i potpisanih ugovora dobivena je
dinamika provedbe natječaja s pomjeranjem rokova, te će se početkom mjeseca prosinca

pustiti dokumentacija na prethodno savjetovanje nakon kojeg će biti objavljeno javno
nadmetanje za izgradnju kanalizacijske mreže. Što se tiče uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda, Petrijevci su ishodili lokacijsku dozvolu, te smatra da treba samo ishoditi mišljenje
nadležnog Županijskog ureda iz Valpova, a tome će se pristupiti nakon Nove godine.
U nastavku je vijećnik Zvonko Babić pojasnio da je stanje odvodnje u Petrijevcima
problematično, te predložio da nositelj projekta bude onaj pravni subjekt koji nema riješeno
pitanje odvodnje dok Valpovo i Belišće imaju riješenu odvodnju.
Također je tražio pojašnjenje za navedene godine 2023.- 2027.
Pojasnio je gospodin Željko Kovačević koji je rekao da se projekt financira iz
strukturnih fondova na rok od šest godina, te se u slučaju produžetka navode godine 20232027. , dok ostalo regulira Zakon o uslužnim područjima i za isto se radi Studija
izvodljivosti.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“)
primljeno k znanju Izvješće o stanju projekata sustava odvodnje Petrijevci koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja
do 30. rujna 2018. godine podnio je Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom istaknuo da su
u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 5.691.987,06 HRK, dok su
rashodi ostvareni u iznosu od 7.290.458,26 HRK. Preneseni je višak prihoda od 2.246.065,85
HRK, te je tako u navedenom periodu ostvaren višak prihod u iznosu od 647.594,65 HRK.
Prihodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine uvećani za 9%. Uvećani su porezni
prihodi , prihod od komunalne naknade i prihod od nekretnina.
Rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine uvećani za 72% što je rezultat
povećanih rashoda poslovanja i rashoda kapitalnih investicija (izgradnja i rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta) za koje se očekuju sredstva iz EU. Rashodi su uvećani i zbog izgradnje
javne rasvjete u Petrijevcima, kupovine građevinskog zemljišta za potrebe doma kulture, za
izvršene radove na uređenju zgrade Općine, ljetne pozornice, doma u Satnici, športskih
objekata i zgrade stare škole. Najveći dio rashoda je utrošen za uređenje zgrade Općine.
Općini Petrijevci i partneru Lokalnoj akcijskoj grupi „Karašica“ Petrijevci su odobrena
dva projekta, projekt „Zaželi- ostvari“ u Petrijevcima i „Nove kreacije treće generacije“ koji
se financiraju iz EU sredstava a koji će utjecati na povećanje rashoda do kraja godine.
Napomenuo je da se sredstva prema udrugama, kulturi i civilnoj zaštiti uredno
transformiraju i da nema odstupanja u odnosu na 2017. godinu i na Godišnji plan.
Na upit vijećnice Antonije Orlić-Domanovac vezano za rashode za održavanje javnih
površina i poljskih putova u Općini zaključeno je da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća
priredi odgovor kome je isplaćeno i za uređenje kojih javnih površina i poljskih puteva.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li se može retroaktivno isplatiti povećanje za
novorođenu djecu i predložio da se za iduću sjednicu pripremi izvješće za koliko je
prvorođene i druge djece isplaćena naknada.
Odgovorio je načlnik Ivo Zelić da se retroaktivno ne može isplatiti veći iznos za
novorođeno dijete, a izvješće o isplati sredstava za novorođenu djecu će se pripremiti za
slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.
Budući da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg
je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesen Zaključak o usvajanju Informacije o Izvješću
izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Načelnik Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za VII-IX mjesec 2018. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom

iznosu od 2.518,75 kn i pojasnio stavke za koje su sredstva utrošena prema dostavljenim
zamolbama.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13
glasova „ZA“) donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za VII-IX mjesec 2018. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Petrijevci za 2017. godinu nazočnima je pojasnio gospodin Dalibor
Bošnjaković. On je tom prilikom rekao da se u vremenu od 24. travnja do 2. listopada 2018.
godine provodila revizija poslovanja Općine Petrijevci u 2017. godini. Predmet revizije su bili
godišnji financijski izvještaji i usklađenost poslovanja Općine sa zakonima i drugim
propisima, a obuhvaćen je djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna,
imovina , obveze i javna nabava. Revizijom za 2017. godinu utvrđene su nepravilnosti koje se
odnose na planiranja i računovodstveno poslovanje , naplatu potraživanja i imovinu. Po
dobivenom nalazu očitovala se Općina Petrijevci da će veći dio nepravilnosti biti otklonjen do
kraja godine , a drugi dio do donošenja završnog računa.
Vijećnik Antun Stuparić je pitao da li mjere naplate prihoda nisu provedene od 2009.
godine kako je to navedeno u nalazu Revizije i da li postoji unutarnja kontrola.
Pojasnila je pročelnica Milka Furlan da revizija nije provedena od 2009. godine, a da
se dio duga odnosi na poslovanje Porezne uprave Valpovo koja vodi naplatu poreza za
Općinu Petrijevci, te se nakon traženja Općine pristupilo poduzimanju mjera ovrhe.
Ove godine su rađena nova rješenja, a iduće godine će se raditi ovrhe kako ne bi došlo do
zastare.
Što se tiče unutarnje kontrole, pojašnjenje je dao Dalibor Bošnjaković da zbog malo
broja uposlenih Općina Petrijevci nije u obvezi organizirati unutarnju kontrolu i da se
određuje kroz Zakon o fiskalnoj odgovornosti.
U nastavku je vijećnik Antun Stuparić predložio da se češće podnose izvješća o naplati
komunalne naknade tj. nakon isteka drugog kvartala da se podnese izvješće za prvi kvartal i
tako redom, te da u izvoru prihoda treba planirati što će se financirati. Predjsednik Ivan
Vrbanić je istaknuo da je Općina maksimalno tolerantna za građane što se tiče uplate
komunalne naknade i da se stanje prati iz godine u godinu tj. poduzimaju mjere opomena i
ovrhe.
Načelnik Ivo Zelić je istaknuo da je uplata od komunalne naknade naplativa 90%
samo što građani uplaćuju neredovito, a kod izrade Proračuna će se vidjeti prihodovna i
rashodovna strana tj. namjena utrošenih sredstava. U raspravu se uključio i vijećnik Ivan
Zečević koji je rekao da je naplata dobra, kao i da je dobro što se izlazi u susret građanima i
da se naplata regulira iz godine u godinu.
Vijećnik Zvonko Babić se osvrnuo na primjedbu Revizije koja se odnosi na
utvrđivanje opisa i opsega poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa
održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017. godini, na što mu je odgovorila Milka Furlan da će u Proračunu za
2019. godinu biti vidljivi financijski izvori.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg
je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni
ured Osijek o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Petrijevci za 2017. koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su nakon obrazloženja Milke Furlan,
jednoglasno (13 glasova „ZA“) donijeli Odluku o poništenju Odluke o donošenju Programa

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu
Petrijevci.
Ministarstvo poljoprivrede je dostavilo očitovanje kojim se traži izmjena sadržaja
Programa i to prvenstveno radi izuzimanja pojedinih katastarskih čestica iz Programa a radi
promjene površina po različitim oblicima raspolaganja.
Jedan od razloga je i to što od strane Osječko-baranjske županije nisu na vrijeme
dostavljena očitovanja, kao i da tabele nisu izrađene u Excelu.
Nakon ove Odluke će se krenuti sa izradom novog Programa po uputama Ministarstva
i po dobivenim podacima iz Osječko-baranjske županije.
Navedena Odluka se nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Pročelnica Milka Furlan je pojasnila prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama koja je izrađena
u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja. U Odluci su obuhvaćeni rad i ovlasti komunalnog
redara, uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s izgubljenim i napuštenim
životinjama, način postupanja s divljim životinjama, zaštita životinja i novčane kazne.
Izvijestila je da Općina Petrijevci ima potpisan ugovor s Veterinarskom stanicom
Vetam iz Osijeka za zbrinjavanje pasa.
U suradnji sa Osječko-baranjskom županijom Općina se obvezala za izgradnju azila za
životinje i financiranje osoba koje će tamo raditi (iznos je za sada nepoznat), te je u tu svrhu
osnovana radna grupa.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da budući da nemamo mehanizam nadzora tj.
komunalnog redara da se u Odluku unese „do uspostave komunalnog redara građanski
nadzor“. Pojasnila je gospođa Milka Furlan da je natječaj za komunalnog redara pripremljen i
da će biti objavljen tijekom prosinca, kao i da su se svi problemi do sada rješavali s Vetamom.
Također je informirala vijećnike da postoji interes za otvaranje hotela za pse na području naše
Općine.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“)
donesena Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Renata Pilgermayer se na početku ispričala za krivo interpretirani navod „morate“
donijeti Odluku o II. Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
naselja Petrijevci na 12. sjednici Općinskog vijeća i pojasnila da istu trebaju donijeti općinski
vijećnici sukladno Zakonu o prostornom uređenju.
Općina Petrijevci je izradila Urbanistički plan uređenja naselja Petrijevci tijekom
2004. godine, izrađene su i I. Izmjene i dopune UPU-a naselja Petrijevci 2008. godine.
Odluku o početku II. Izmjena i dopuna UPU-a donijelo je Općinsko vijeće u travnju
2018. godine, te je provedena procedura sukladno Zakonu.
Istaknula je izmjenu članka 22. u Urbanističkom planu gdje se vidi da je u tablici
došlo do razdvajanja pomoćnih i gospodarskih građevina na građevnoj čestici obiteljske
stambene građevine s tim da su pomoćne građevine ostale nepromijenjene u odnosu na
osnovni UPU, a dodane su gospodarske građevine u skladu s potrebama naših OPG-ova.
Vijećnik Zvonko Babić je pojasnio da je njegovo pitanje bilo usmjereno na
pronalaženje lokacije eventualne izgradnje više stambenih građevina što je teško izvodivo, i
ograničavajuće. Također je komentirao članak 92a, vezano za nemogućnosti proširenja
postojećih nerazvrstanih cesta i izvođenja ugibališta, te predložio jednosmjernu regulaciju
prometa. Nadalje je komentirao članak 34 Odluke vezano za širine pješačke i biciklističke
staze što će biti definirano projektom uređenja ulica.

Budući da nije bilo drugih pitanja i prijedloga pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je
većinom glasova (12 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“) donesena Odluka o II. izmjeni i
dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Pod ovom točkom dnevnog reda Renata Pilgermayer je upoznala nazočne s
prijedlogom Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade koja je
usklađena prema novom Zakonu, a što je obveza Jedinica lokalne samouprave da se usklade
sa Zakonom. Vrijednost boda za izračun komunalne naknade ostaje nepromijenjena. Rasprave
nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade koja se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi ukratko je obrazložila Renata Pilgermayer
koja je tom prilikom rekla da je isti rađen u svrhu usklađenja sa novim Zakonom o
komunalnom gospodarstvu koji je odredio što se podrazumijeva komunalnom infrastrukturom
i što se može financirati, a također su njime korigirani izrazi i namjene, dok je sve ostalo
nepromijenjeno u odnosu na prethodnu odluku.
Naglasila je da je korigiran članak 15. koji je usuglašen sa Odlukom o socijalnoj skrbi
koja je donesena prema Zakonu o socijalnoj skrbi kao i da se zahtjevi za oslobođenja od
naplate komunalne naknade podnose do kraja ožujka tekuće godine i da je obveza građana
prijaviti nastalu promjenu u roku od 15 dana od njenog nastanka.
Na upit vijećnika Zvonka Babića je pojasnila formulu izračuna komunalne naknade, te
da do sada ista nije naplaćivana za neizgrađeno građevinsko zemljište i da se naknada za
uređenje voda ne može razdvojiti od naplate komunalne nakande.
U nastavku je razmotren amandman vijećnika Ivana Zečevića kojim traži da se u
članku 15. Odluke briše točka 4., te dosadašnje točke 5.,6. i 7. da postaju točke 4.,5. i 6., te u
stavku 4. istog članka iza „riječi“ „slučajevima“ dodaju se riječi „invalidnost podnositelja
zahtjeva i sl“. Također traži da se doda novi stavak 5. koji glasi: „Općinski načelnik dužan je
izvijestiti Općinsko vijeće o oslobađanjima od plaćanja komunalne naknade u slučajevima iz
prethodnog stavka ovog članka, na prvoj idućoj sjednici Općinskog vijeća, a najmanje dva
puta godišnje prilikom podnošenja Izvješća o radu Općinskog načelnika“.
Isto je predložio iz razloga što smatra nepoštenim da se osobe koje imaju invalidnost,
a imaju iznadprosječna primanja stavljaju u povlašten položaj u odnosu na druge građane.
Predlagatelj, načelnik Zelić, se nakon rasprave suglasio i prihvatio prvi dio
amandmana tj. da se u članku 15. briše točka 4., te dosadašnje točke 5.,6. i 7. da postaju točke
4.,5. i 6.. Preostali dio amandmana vijećnik Zečević je povukao. Time je prvi dio amandmana
vijećnika Zečevića postao sastavni dio prijedloga Odluke. Predlagatelj je s time u svezi
izmijenio prijedlog Odluke tako da u članku 16. točka 3. se briše, a dosadašnje točke 4. i 5.
postaju točkama 3. i 4.
Odluka o komunalnoj naknadi potom je donesena jednoglasno (13 glasova „ZA“) i
nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Renata Pilgermayer upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o mjerama za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Općine Petrijevci. Odluka se donosi prema Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom i njome se reguliraju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,
provedba nadzora, postavljanje znakova upozorenja, te mjere za uklanjanje napropisno
odbačenog otpada uz postupanje komunalnog redara. Tijekom rasprave vijećnik Zvonko

Babić je pohvalio način oglašavanja kroz izdavanje informativnog glasila te predložio da
Općina donese interno rješenje za problematične situacija kod prikupljanja otpada.
Vijećnica Antonija Orlić-Domanovac je ukazala na problem manjeg broja kontejnera
za plastiku, na problem raširenog otpada kada ne bude odveženo na vrijeme kao i na potrebu
ukazivanja na češće odvoženje otpada. Renata Pilgermayer je istaknula da se uskoro očekuje
nabava žutih kanti za plastiku i da se komunalni otpad može odlagati u vreće za tu namjenu
koje se mogu nabaviti u poljoprivrednoj trgovini.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg
je jednoglasno (sa 13 glasova „ZA“)donesena Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Petrijevci
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Pod ovom točkom dnevnog reda Vijećnici su razmotrili Analizu sustava Civilne
zaštite na području Općine Petrijevci u 2018. godini. Općina Petrijevci ima izrađene zakonski
potrebite planske dokumente u sustavu civilne zaštite, a tijekom 2019. godine će izraditi Plan
zaštite i spašavanja Općine Petrijevci te donijeti Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da nije naznačeno koji su to bunari s vodom
provjerene kvalitete i mjesto gdje bi se opskrbilo vodom u slučaju onečišćenja.
Odgovorila je Renata Pilgermajer da je Zavod za javno zdravstvo provodio analizu
vode svih bunara, te vijećnica Jasna Stojaković da je u slučaju neispravne vode za piće,
isporučitelj vode dužan osigurati opskrbu pitkom vodom.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (12 glaova „ZA“ i 1
„SUZDRŽAN“) usvojena Analiza sustava Civilne zaštite na području Općine Petrijevci u
2018. godini koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Petrijevci za razdoblje 2019.-2021. predlaže se sukladno Zakonu o sustavu civilne
zaštite za period od tri godine. Sukladno tome odrađeni su svi akti i dokumenti osim onih koji
se donose jednom godišnje. Donošenjem Smjernica stvaraju se preduvjeti za prevenciju i
zaštitu od mogućih ugroza i za učinkovito reagiranje u slučajevima nesreća i katastrofa s
ciljem minimiziranja štetnih posljedica i brze normalizacije života.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (13 glasova „ZA“)
donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Petrijevci za razdoblje 2019.-2021. koje se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 17.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon kratkog obrazloženja Renate Pilgermayer,
vijećnici su jednoglasno (13 glasova „ZA“ ) usvojili predloženi Godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2019. godini koji je dio Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci za razdoblje 2019.2021. godine. Planom su utvrđeni sudionici sustava civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite,
mjere aktivnosti u sustavu civilne zaštite, opremanje osposobljavanje i usvršavanje
operativnih snaga i drugo sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.
Vijećnik Zvonko Babić je konstatirao da na području Općine Petrijevci postoje samo
dva evidentirana skloništa , dok je vijećnik Josip Kušto predložio da se kod raspisivanja
natječaja za komunalnog redara predvidi osoba koja ima položenu vozačku C kategoriju kako
bi se mogla uključiti u rad vatrogasne jedinice.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2019.
godini nalazi se u privitku ovog zapisnika.

Točka 18.
Zbog potrebe usklađenja sa novim Zakonom o civilnoj zaštiti potrebno je donijeti
Operativni program mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2018/2019.
godine. U predloženom Operativnom programu nema značajnijih promjena u odnosu na
prošlu godinu. Prema procjeni rizika, Općina Petrijevci ne spada u rizičnu skupinu.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13
glsova „ZA“) donesen Operativni program mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim
uvjetima 2018/2019. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 19.
Nakon obrazloženja Renate Pilgermayer, vijećnici su jednoglasno (13 glasova „ZA“)
donijeli Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2018.-31.03.2019. godine. Održavanje
nerazvrstanih cesta u zimskom periodu se povjerava Autoprijevozniku „Zagi“ prema
četverogodišnjem ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta, dok bi se posipni materijal
dobavljao od „Urbanizma“ d.o.o. Valpovo o čemu je također sklopljen ugovor, što u
potpunosti zadovoljava potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci.
Čišćenje pješačkih javnih površina obavlja Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci.
Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2018.-31.03.2019. godine nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 20.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
a) završeno je uređenje nerazvrstane ceste „Suševine“, te se u tu svrhu priprema
dokumentacija za tehnički pregled koji će biti 5. prosinca, a nakon čega se izdaje
uporabna dozvola. Do sada je od strane države uplaćeno 2.400.000,00 kn, te je poslan
zahtjev za 1.900.000,00 kn Agenciji, a nakon okončane situacije će biti uplaćena
razlika sredstava.
b) oko zgrade Općine postavljene su rigolice za odvodnju vode, izbetonirane staze i radi
se na uređenju zelenila,
c) postavljena je javna rasvjeta na nogometnom igralištu u Satnici, sanirana je trava na
istom , te izvršena sjetva nove trave i do iduće jeseni će NK Satnica igrati na terenu
NK Omladinca Petrijevci,
d) na nogometnom igralištu NK Omladinac“ Petrijevci postavljeno je 8 reflektora, što se
pokazalo opravdanim ulaganjem,
e) u ulici I. Kapistrana je postavljena ulična rasvjeta, te je preostalo za riješiti još dva
ulaza,
f) u Domu u Satnici u tijeku su radovi na sanaciji odvodnje ,
g) 14. rujna upućen je zahtjev za mjeru 7,4 – uređenje potkrovlja u zgradi stare škole i
rekonstrukcija doma i garaže DVD-a u Satnici,
h) 15. rujna održano je „Bruljenje kukuruza“ u Satnici u izvođenju Dramske sekcije
Satnica, a pod pokroviteljstovm Općine Petrijevci,
i) Početkom listopada je prigodnim druženjem Udruga matica umirovljenika Petrijevaca
i Satnice obilježen Dan starijih osoba,
j) uređen je kanalski propust u Vjetrovitoj ulici, sanirane su zelene površine i uređeni
betonski izlazi u ul. I. Kapistrana i V. Nazora u J.J.Strossmayera,
k) 10. listopada je potpisan Ugovor sa Kostelac Veljkom za kuću, te se građevinska
dozvola očekuje do kraja godine kako bi se s proljeća moglo krenuti s izgradnjom,
l) 13. listopada je u Satnici održano „A Capella pjesma“ pod pokroviteljstvom Općine
Petrijevci,

m) 7. listopada u organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci i pod pokroviteljstvom
Općine Petrijevci je održana „Gužvarijada“ u Petrijevcima,
n) 8. listopada u Petrijevcima i 1. studenog na grobljima u Petrijevcima i Satnici
upaljene su svijeće i položeni vijenci, a 16. studenog u spomen na Vukovar u centru
Petrijevaca upaljene su svijeće zajedno s Osnovnom školom.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik Ivan Vrbanić zaključio sjednicu u
21,16 sati.
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