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Z A P I S N I K 

 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 30. 
studenog 2015. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Dragan Kuštro, Jasna Stojaković, Mario Koški, 
Zdenko Marukić, Martina Stanković, Damir Dorkić, Ivan Novak, Miroslav Jocić i Ivica Walz, 
izabrani vijećnici. 
 
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik 
načelnika, Renata Pilgermayer, stručni suradnika za komunalne i stambene poslove, Ana 
Egredžija, zapisničar i Davor Runje, predstavnik HRV-a.   
 
OPRAVDANO NENAZOČNI: Samir Župančić  i Miroslav Marić, izabrani vijećnici.  
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno 11 vijećnika što je dovoljno za donošenje pravovaljanih 
odluka, da su pozivi upućeni na vrijeme i potom je predložio slijedeći: 

 

D n e v n i  r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za 

predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača.  
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 

01.01.-30.09.2015. godine. 
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX 

mjesec 2015. godine. 
5. Donošenje Odluke o Gospodarskoj zoni za malo i srednje poduzetništvo Petrijevci. 
6. Donošenje Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Petrijevci. 
7. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike, baterija, te glomaznog komunalnog otpada na području Općine 
Petrijevci pravnoj osobi „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo.  

8. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) na 
području Općine Petrijevci u 2015. godini. 

9. Razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i 
spašavanja na području Općine Petrijevci za razdoblje 2016.-2019. godine. 

10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Petrijevci u 2016  godini. 

11. Donošenje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2015.-
31.03.2016. godine. 

12. Donošenje Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima. 

13. R a z l i č i t o.  
    

 

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

Točka 1. 
Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.  
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Točka 2. 
Martina Stanković, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,  predložila je donošenje 
Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za predstavke, pritužbe i 
zaštitu potrošača. Istim se dužnosti predsjednika Povjerenstva za predstavke, pritužbe i 
zaštitu potrošača razrješuje Đuro Tačković, a  imenuje se Dragan Kuštro.  
Mandat imenovanog traje do kraja mandata Općinskog vijeća koje ga je imenovalo.  
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno doneseno 
Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za predstavke, pritužbe i 
zaštitu potrošača koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 3. 

U odsutnosti gospođe Milke Furlan, gospodin Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. 01. do  30. 09. 2015. godine i tom 
prilikom istaknuo da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 
3.406.385,60 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 2.989.703,81 kn. 
Posebno se osvrnuo na prihode kojima smo zadovoljni iako tijekom ove godine nije 
dobiven odgovor za mjere Programa ruralnog razvoja 7.1, 7.2 i 7.4 za sredstva koja bi 
utrošili za izradu Strategije razvoja Općine Petrijevci, uređenje nerazvrstanih cesta i 
izgradnju parkirališta na prostoru između zgrade Općine i zgrade Stare škole. 
Ostvareni prihodi čine inedx od 75% tj. na nivou su plana. 
Tijekom godine ostvareni su prihodi u iznosu od 677.000,00 kn za uređenje zgrade 
Dječjeg vrtića u Petrijevcima i isti su direktno doznačeni na račun izvođaču radova, te 
nisu vidljivi u Proračunu.. 
Što se tiče rashoda isti su realizirani namjenski i nije bilo probijanja. Podmirene su sve 
udruge, ustanove, stranke i drugo prema planu. 
Izrazio je zadovoljstvo ostvarenim prihodima i rashodima na kraju trećeg kvartala ove 
godine. 
Potom je otvorena rasprava u kojoj je vijećnik Miroslav Jocić pitao da li je moguće u 
pisanom obliku dostaviti pitanja vezano za ostvarenje Proračuna, budući da ima nekoliko 
pitanja. 
Odgovoreno mu je da pitanja može dostaviti, a odgovore će dobiti svi vijećnici do naredne 
sjednice Općinskog vijeća. 
Na upit vijećnika Miroslava Jocića vezano za utrošak sredstava za Gospodarsku zonu u 
Satnici u iznosu od 44.000,00 kn, odgovorio je gospodin Ivo Zelić da su sredstva utrošena 
za uređenje propusta, nabavku kamena, krpanje ceste  i uređenje otresnica koje se nalaze 
uz parcelu Gospodarske zone. 
Drugih pitanja po obrazloženom Izvješću nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom 
kojeg je jednoglasno usvojeno  Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 
razdoblje od 01. 01. do 30. 09. 2015. godine koja se  nalazi se u privitku ovog zapisnika.    

 
Točka 4. 

Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske 
zalihe za VII-IX mjesec 2015. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva  u 
ukupnom iznosu od 2.000,00 kn. 
Novost je Umjetnička akademija Osijek kojoj je Općina sufinancirala Međunarodnu 
studentsku kiparsku radionicu Jarčevac i sufinancirati će ih i u buduće po mogućnosti sa 
većim sredstvima. Također će im pomoći pri organiziranju prijevoza kiparskih radova sa 
Jarčevca na Umjetničku akademiju u Osijek.     
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX mjesec 2015. 
godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
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Točka 5. 
Odluku o Gospodarskoj zoni za malo i srednje poduzetništvo Petrijevci obrazložio je 
gospodin Ivo Zelić koji je tom prilikom rekao da je 1995. godine Općina donijela Odluku 
o formiranju Zone male privrede , te je potom uslijedilo rješavanje imovinsko pravnih 
odnosa za k.č.br. 339 i 340, izrada projektne dokumentacije, prodaja parcela prema 
natječaju i u konačnici imenovanje Jelengradske ulice u Zoni.    
Prema uputama Ministarstva gospodarstva potrebno je da Općinsko vijeće donese Odluku 
o Gospodarskoj zoni za malo i srednje poduzetništvo Petrijevci sa popisom svih 
katastarskih čestica u katastarskoj Općini Petrijevci kako je to navedeno u članku 2. 
navedene Odluke. 
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Ivica Walz je sugerirao da se prilikom izrade 
Projektne dokumentacije za cestu D 34 zatraži lijevi skretač za Zonu iz smjera Valpova. 
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je već dosta toga odrađeno u odnosu sa Hrvatskim 
cestama i Hrvatskim vodama, te da će sugerirati i taj prijedlog. 
Potom je uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je jednoglasno donesena Odluka o 
Gospodarskoj zoni za malo i srednje poduzetništvo Petrijevci koja se nalazi u privitku 
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka  6. 
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Petrijevci obrazložio je 
gospodin Ivo Zelić  koji je tom prilikom rekao da je ista usklađena sa Zakonom o 
ugostiteljskoj djelatnosti. Istaknuo je članak 13. i članak 14. Odluke u kojima su navedeni 
uvjeti kada Općinski načelnik može po službenoj dužnosti rješenjem odrediti raniji 
završetak radnog vremena ili drukčije radno vrijeme od radnog vremena propisanog 
Odlukom Općinskog vijeća. 
Do sada je bilo nekoliko zahtjeva cafe bara „Hollywood“ Petrijevci za produženje radnog 
vremena zbog određenih proslava i istima se uvijek udovoljavalo, dok zahtjeva za 
skraćeno radno vrijeme nije bilo. 
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je Odluka o ugostiteljskoj 
djelatnosti na području Općine Petrijevci donesena jednoglasno i čini sastavni dio ovog 
zapisnika. 
  

Točka 7 . 
Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog 
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija, te glomaznog komunalnog 
otpada na području Općine Petrijevci pravnoj osobi „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo.  
S obzirom da 31. prosinca 2015. godine ističe koncesija za obavljanje prijevoza otpada 
koja je započela prije 10 godina sa Draivom d.o.o. Petrijevci, Eko-florom Oroslavje i u 
konačnici sa Mulltrans d.o.o. Oroslavje, predlaže Općinskom vijeću donošenje navedene  
Odluke zbog toga što se tvrtka „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo nalazi na našem području i 
zbog jednostavnije suradnje.Također je prezentirani cjenik usluga gdje je obuhvaćeno i 
pražnjenje zelenih otoka i skupljanje odvojenog otpada sa kućnog praga, a odlukom su još 
obuhvaćeni korisnici „vikendaš“ i korisnici koji dolaze na godišnji odmor.   
Ugovor bi bio sklopljen na rok od pet godina zbog mijenjanja zakonske regulative. 
Tijekom rasprave koja je uslijedila prijedlog su podržali vijećnici Ivo Zelić i Miroslav 
Jocić koji je izrazio zadovoljstvo s obzirom da se radi o koncesionaru sa područja 
Valpova, te pitao da li će se zadržati kante za odvoz smeća. Odgovorila mu je gospođa 
Renata Pilgermayer da su kante vlasništvo mještana, a „Urbanizam“ će na njih nalijepiti 
svoj logotip. 
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Vijećnik Zdenko Marukić je pitao da li je o tome dogovoreno sa bivšim koncesionarom na 
što mu je gospodin Ivo Zelić rekao da nema potrebe o tome razgovarati s obzirom da 
izlazi koncesija. 
Također je skrenuo pažnju na problem zelenih otoka u Satnici, kada ja na istima odlagan i 
glomazni otpad koji koncesionar nije bio u obvezi odvoziti, a što je do sada sanirano. 
Vijećnik Ivan Zečević je upozorio da će zeleni otoci i nadalje biti problem, te da svi 
trebamo obratiti pažnju na njih, budući da se često ispražnjuju spremnici za tekstil, na što 
je gospođa Renata Pilgermayer rekla da će se isti u skoro vrijeme morati ukloniti ili 
prenamjeniti za nešto drugo. 
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, 
baterija, te glomaznog komunalnog otpada na području Općine Petrijevci pravnoj osobi 
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo donesena je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog 
zapisnika.  
     Točka 8 .9. i 10. 
Gospođa Renata Pilgermayer predložila je da objedinjeno iznese sve tri točke što su 
vijećnici jednoglasno prihvatili. 
Obrazloženjem Analize stanja sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) na području 
Općine Petrijevci u 2015. godini gospođa Renata Pilgermayer je istaknula što je sve 
potrebno napravljeno od strane Općine u 2015. godini kao i da je u fazi završetka izrade 
revizije Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija. Suradnja Općine sa društvima, ustanovama i pravnim osobama 
koje mogu biti od značaja prilikom angažiranja poslova zaštite i spašavanja su na visokoj 
razini. 
Nedostatak je slaba opremljenost svih sudionika civilne zaštite, što će se pokušati rješavati 
slijedeće godine sukladno mogućnostima Općine. 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci za 
razdoblje 2016.-2019. godine donesene su temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite za 
naredno razdoblje od četiri godine, dok Godišnji plan rada obuhvaća godišnji plan rada za 
2016. godinu.  
Trenutno Općina Petrijevci ima formiran Stožer zaštite i spašavanja, koji će se izmijeniti 
po stupanju na snagu podzakonskih akata. 
Potom se pristupilo objedinjenom glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno usvojeni 
Analize stanja sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) na području Općine Petrijevci u 
2015. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Petrijevci za razdoblje 2016.-2019. godine i Godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Petrijevci u 2016  godini. Svi navedeni akti nalaze se u 
privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 11.i 12. 
Također su i ove dvije točke objedinjeno obrazložene od strane gospođe Renate 
Pilgermayer koja je tom prilikom rekala da Općina Petrijevci sukadno Zakonu svake 
godine donosi Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Petrijevci u zimskim uvjetim. 
Od strane Općine dostavljeni su pozivi za dostavu ponude za održavanje nerazvrstanih 
cesta, te su nakon izvršene analize izabrane najpovoljnije. Za nabavu posipnog materijala 
usvojena je ponuda „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo, a za radove čišćenja ponuda OPG 
„Škoro“ Petrijevci. 
Operativni plan sadrži izvođenje radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom 
razdoblju, stupnjeve pripravnosti, razine prednosti i odgovorne osobe. 
Na temelju ovog Operativnog plana načelnik Općine će donijeti Izvedbeni plan zimske 
službe. 
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Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2015.-31.03.2016. godine donesen je 
jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 13. 
Pod točkom različito, gospodin Ivo Zelić informirao je vijećnike o aktivnostima koje su  

   provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:   
- potpisan je ugovor sa Panturistom d.d. o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata 

sa područja Općine Petrijevci, 
- informirao je nazočne o sadražaju sastanka održanog u Čepinu s predstavnicima GPP-

a koji nisu podnijeli zahtjev za koncesiju na našem području, te nemaju riješeno 
pitanje za prijevoz iz Satnice i Petrijevaca prema Valpovu, a na snazi je tarifna unija i 
stoga podržava najbolju varijantu za građane, a to je trenutna varijanta, 

- nastavljena je aktivnost u suradnji sa Županijom i gradovima Belišće i Valpovo, te 
Općinom Bizovac za širokopojasni internet gdje je Općina Petrijevci s drugim dala 
suglasnost Gradu Valpovu da bude nositelj projekta, 

- nastavljen rad na izradi Strategije razvoja Općine Petrijevci koja je pri kraju,  
- 19. listopada pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci održana je manifestacije 

8.„Bruljenje“ u Satnici kojem je nositelj bila Dramska sekcija Satnica KUD-a 
„N.Š.Zrinski“ , 

- 3. i 4. listopada Općina je sufinancirala održavanje memorijalnog turnira „Zlatko Ivić 
Ćiva“ koji se održao pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci i Grada Valpova, 

- povodom Dana neovisnosti 7. listopada u 17,00 sati upaljena je svijeća i položen 
vijenac kod središnjeg križa na groblju u Petrijevcima,   

- radilo se na uređenju nerazvrstanih makadam cesta i uređenju 300 metara makadama u  
Satnici, što će se nastaviti u slučaju dobrog vremena, 

- 31. listopada održana je tradicionalna blinkerijada u organizaciji UŠR „Karašica“ 
Petrijevci pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci, 

- 1. studenog povodom Dana Svih svetih položeni su vijenci i upaljene svijeće na 
grobljima u Petrijevcima i Satnici, 

- pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci 7. studenog uspješno je održana 1. 
„Gužvarijada“ u Petrijevcima u organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“, 

- 21. studenog u Crkvi sv. Petra apostola u Petrijevcima održan je koncert crvenih 
zborova pod pokroviteljstvom Župnog ureda i Općine Petrijevci, a u organizaciji VS 
„Mursella“ povodom 100 godišnjice izdavanja crkvene pjesmarice u Petrijevcima,   

- napravljene su rampe za invalide za zgradi stare škole u Petrijevcima.  
 
U nastavku je gospodin Dragan Kuštro zamolio vijećnika Miroslava Jocića da objasni 
intervenciju na birčakom mjestu broj 3. u Petrijevcima tijekom nedavno održanih izbora na 
što je predjedavajući rekao da to nije predmet rasprave, ali ako želi vijećnik Miroslav Jocić 
može objasniti. 
Gospodin Miroslav Jocić je rekao da nije vikao nego je uočio da nema dovoljno svjetla na 
glasačkom mjestu, te da je na njegov upit gospodin Dragan Kuštro rekao da isto ne može 
upaliti, ali da je svjetlo potom ipak netko upalio, te da nije nikoga napadao niti mu je to bila 
namjera. 
  
 Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio sjednicu u 19,10 sati.      
 
 
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić  


