
 

Z A P I S N I K 

 

Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 2. travnja  2019. 
godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 20,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Koški, Josip 
Kuštro, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Dino 
Stojaković i Lucija Lucić Stojaković, izabrani vijećnici. 
OPRAVDANO NANAZOČNA: Martina Stanković. 
OSTALI NAZOČNI: 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. i Denis Fekete ispred Udruge 
„Petrijevci – ljudi i običaji“. 
  

Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,  
te konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest vijećnika , da je jedna vijećnica opravdano 
nenazočna i da ima dovoljan broj za donošenje pravovaljanih odluka. Potom je predložio 
sljedeći :  

Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 

2018. godinu. 
3. Razmatranje i usvajanje  Izvješća o izvršenju  programa građenja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini.   
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture u  2018. godini.  
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII 

mjesec 2018.godine. 
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 

01. 07.2018. -  31.12.2018. godine. 
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine.  
8. Donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci. 
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Petrijevci za 2018. godinu.  
12. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje Općine Petrijevci za 2019. godinu. 
13. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg usklađivanja podataka  „Revizije Plana zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija Općine Petrijevci“. 
14. Različito. 

 
Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga 

kako slijedi: 
Točka 1. 

 Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća je usvojen jednoglasno (12 glasova „ZA“) i 
bez primjedbi. 



Točka 2. 
Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu nazočnima je pojasnio 

Dalibor Bošnjaković. Tom je prilikom istaknuo da su prihodi i rashodi tijekom 2018. godine 
ostvareni u većem iznosu nego prijašnje godine. Ukupno ostvareni prihodi su u iznosu od 
10.252.657,11 HRK, dok su ostvareni rashodi u iznosu od 12.106.070,43 HRK. Tako je 
ostvaren tekući manjak u iznosu od 1.853.413,32 HRK koji sa prenesenim viškom od 
2.253.861,43 HRK čini višak prihoda od 400.448,11 HRK. Od vlastitih sredstava  u iznosu od 
oko 1.800.000,00 HRK su plaćeni radovi za izgradnju nerazvrstane ceste „Suševina“ za što se 
očekuju sredstva iz EU fondova u prvoj polovici 2019. godine. 

Najveći prihod je nastao kod poreza i prireza na dohodak, a bilježi se i znatno 
povećanje drugih prihoda u odnosu na 2017. godinu. Također su povećana sredstva pomoći 
gdje je i potpora za projekt „Zaželi“, projekt za javne radove, za stručno sposobljvanje i 
drugo. Na prihode su utjecala i sredstva komunalne naknade s obzirom da su izdana nova 
rješenja sa stvarno utvrđenim površinama za obračun. 

Rashodi se najvećim dijelom odnose na investicijsko održavanje zgrade Općine i 
zgrada u vlasništvu Općine Petrijevci. Kod ostalih skupina rashoda ne bilježimo znatna 
odstupanja.  Izvršavanja programa za udruge u sportu, kulturi, vrtiću, školi i drugo ostvareno 
je u stopostotnom iznosu sukladno Zakonu i planu 2018. godine. 

U raspravi koja je potom uslijedila, vijećnica Antonija Orlić Domanovac upitala koje 
su javne površine i poljski putevi održavani i koliki je iznos utrošenih sredstava u vikend 
naselju. Odgovorio je načelnik Ivo Zelić da je najviše održavanih poljskih puteva u Satnici 
(„Starac“), uređenje poljskog puta u vikend naselju „Kapelica“, uređenja mosta „Karaševo“, 
te uređenje poljskih puteva „Bakovac“ i „Gajić“. Za uređenje vikend naselja „Kapelica“ 
uloženo je 30.000,00 HRK (malčiranje, dovoz kamena i drugo) kako bi se udovoljilo 
zahtjevima stanovnika tog naselja.       
        Vijećnik Zvonko Babić upitao je zašto je Savjetu mladih Općine Petrijevci doznačeno 
samo 2.173.00 HRK od planiranih 10.000,00 HRK na što je odgovorio Ivo Zelić da nisu 
proveli zacrtane projekte. Nadalje je pitao tko koristi sredstva naknade za korištenje 
automobila u službene svrhe s obzirom da se radi o velikom iznosu, a odgovor je dao Dalibor 
Bošnjaković da se radi o sredstvima koja koriste općinski načelnik i djelatnici prilikom 
službenih putovanja (odlasci u Zagreb, loko vožnja, seminari i drugo). 

Vijećnik Zvonko Babić je također pitao za utrošena sredstva u iznosu od 137.740,13 
HRK za održavanje Ljetne pozornice s obzirom da ga smatra ne zahtjevnim objektom, na što 
mu je odgovorio načelnik Ivo Zelić da se isto odnosi na izvođenje građevinskih radova  
prilikom izrade nove izolacije i na uređenje unutarnje i vanjske fasade. U nastavku je pitao za 
uplatu sredstava u iznosu od 20% od planiranog za izgradnju parka s dječjim igralištem i 
vanjskim fitnesom u Satnici gdje mu je također odgovorio načelnik Ivo Zelić da je do sada 
isplaćeno samo onoliko koliko je i napravljeno, te će ostatak sredstava biti isplaćen po 
završetku radova.    

Na kraju je vijećnik Zvonko Babić ponovno istaknuo da su planirana sredstva za 
novorođenu djecu mizerna u odnosu na Proračun, te  da bi ih trebalo uvećati kao pomoć 
mladim obiteljima. 

Vijećnik Antun Stuparić zatražio je pojašnjenje za pomoći dane u inozemstvu i unutar 
općeg proračuna u iznosu od 593.042,65 HRK, a odgovorio je Dalibor Bošnjaković da se isto 
odnosi na sredstava za potrebe Dječjeg vrtića i da su u tu grupu svrstana prema zakonskim 
okvirima. 
 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je  
jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna 
Općine Petrijevci za 2018. godinu koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.     
 
 
 



 
Točka 3.     

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
nazočnima je pojasnila Renata Pilgermayer rekavši da se u istom nalaze stavke iz Izvješća o 
Proračunu kao i  da je vidljivo sve što je realizirano tijekom godine. 

Vijećnik Zvonko Babić upitao je za utrošena sredstva u iznosu od 17.000,00 HRK za 
izgradnju biciklističke staze na što je odgovorila Renata Pilgermayer da su to troškovi za 
izradu projekta biciklističke staze i da je dobivena građevinska dozvola i na taj način je sve 
spremno za realizaciju projekta.  

 Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom koje je jednoglasno (12 
glasova „ZA“ ) usvojeno  Izvješće o izvršenju  programa građenja komunalne infrastrukture u 
2018. godini koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 4. 
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

ukratko je obrazložila Renata Pilgermayer koja je tom prilikom istaknula da je isto izrađeno u 
skladu s utrošenim sredstvima i izvorima utvrđenim u Izvršenju Proračuna Općine Petrijevci 
za 2018. godinu. 

Vijećnik Zvonko Babić je konstatirao da je za održavanje mrtvačnice, staza i ograda 
na groblju izvršeno u 2018. godini 1.770,20 HRK od planiranih 70.000,00 HRK, te je 
predložio popravak ograde na groblju u Petrijevcima. 

Vijećnik Antun Stuparić prokomentirao je utrošeni  iznos od 17.532,50 HRK u odnosu 
na planiranih 50.000,00 HRK za održavanje odvodnje atmosferskih voda (oborinskih kanala) 
i iznos od 0,00 HRK u odnosu na planiranih 50.000,00 HRK za održavanje kanalske mreže III 
i IV reda. 

Odgovorili su: Renata Pilgermayer i Ivan Vrbanić da su sredstva utrošena samo za 
održavanja kanala prema potrebi i da će se isto raditi u kompletu nakon izgradnje sustava 
odvodnje. U svezi održavanja kanalske mreže III i IV reda pojasnila je Renata Pilgermayer da 
je vlasnik kanala Osječko-baranjska županija s kojom zajedno sudjelujemo u ulaganjima, te 
da zadnjih godina nije bilo ulaganja za ovu namjenu.     

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) 
usvojeno Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u  2018. godini 
koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 5. 

   Pod ovom točkom dnevnog reda općinski načelnik Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o 
utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2018. godine po kojem je prema 
zamolbama utrošeno ukupno 7.541,00 HRK.   

Pojasnio je pomoć za rad RK Petrijevci za sudjelovanje seniora u natjecanjima s 
obzirom da se nije moglo doznačiti Rebalansom Proračuna, a sredstva su utrošena za 
liječničke preglede igrača, registraciju i drugo. Oni su uz navedenu pomoć i pomoć sponzora 
završili godinu bez gubitka. 

Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2018. godine 
usvojeno je jednoglasno (12 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 6. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje  01. 07.2018.- 31.12.2018. 
godine obrazložio je načelnik Ivo Zelić koji je upoznao vijećnike s realizacijom programa u 
2018. godini. Naglasio je da Program nije realiziran u cijelosti zbog izostanka planirane 
potpore iz EU fondova , kao i da neki od projekta nisu prošli na natječaju zbog nedovoljnog 
broja bodova (parkiralište u centru Petrijevaca i zgrada NK „Omladinaca“) zbog čega je 



osobno nezadovoljan kao i zbog spore realizacije sustava odvodnje otpadnih voda i izostanke 
potpore za uređenje stare škole i zgrade DVD-a Satnica. 

U navedenom periodu uspješno je završena rekonstrukcija nerazvrstane ceste na 
Lipovcu i Suševini, postignut je dogovor za nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih 
voda  i uspješno se radilo na održavanju zgrada u vlasništvu Općine i cjelokupne komunalne 
infrastrukture. Također su podmirivane sve obveze prema udrugama, ustanovama i potpore 
novorođenčadi, učenicima, studentima i socijalno ugroženim građanima.   

Vijećnik Zvonko Babić ponovo je predložio da se poveća naknada za novorođenu 
djecu kako bi se na taj način utjecalo na veći natalitet, te pitao zašto nije  moguće probijanje 
ulice da se omogući saobraćaj prema obilaznici, a potom da se traže sredstva za isto, kao i  da 
bi bilo dobro da se formira cesta do izrade kanalizacije. 

Odgovorio je Ivo Zelić da će se u idućoj godini povesti više računa o potrebama djece 
i starijih, a što se tiče izgradnje komunalne infrastrukture znatno su uvećani troškovi izrade 
projektne dokumentacije pa će se ubuduće vidjeti koliko će biti mogućnosti za određene 
radove.    

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za 
razdoblje  01.07.2018.- 31.12.2018.  koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 7. 

Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-
prosinac 2018. godine nazočnima je obrazložila pročelnica Milka Furlan. Tom je prilikom 
istaknula da Izvješće sadrži sve što se radilo u 2018. godini s brojčanim pokazateljima i 
ispričala se zbog stavke 22. – priprema dokumentacije i provođenje lokalnih izbora koja je 
greškom navedena. Također je istaknula da općinska uprava s četiri uposlena službenika i 
općinskim načelnikom pored opisanog odradi i veliki dio usluga građanima što nije vidljivo u 
Izvješću.  

Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg 
je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine koje se nalazi u privitku ovog 
zapisnika.   

  Točka 8. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda Ivan Vrbanić, predsjednik Odbora za dodjelu javnih 
priznanja, rekao je da je općinski načelnik povodom Dana Općine Petrijevci raspisao Javni 
poziv za djelu javnih priznanja. U otvorenom roku su zaprimljena četiri prijedloga te je Odbor 
za dodjelu javnih priznanja održao sjednicu i pregledao sve dostavljene prijedloge.  

Udruga matice umirovljenika Satnica dostavila je prijedlog za dodjelu javnog 
priznanja Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Zdenku Marukiću za dugogodišnji rad u 
sportskom, kulturnom i društvenom životu Općine Petrijevci. 
 Načelnik Ivo Zelić dostavio je prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci 
Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Udruzi matice umirovljenika Petrijevci za 20 godina 
postojanja i dugogodišnje sudjelovanje u humanitarnom, kulturnom i društvenom životu svog 
mjesta i Općine Petrijevci. 
 Đuro Petnjarić dostavio je  prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci 
Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Udruzi matice umirovljenika Satnica za 20 godina postojanja 
i dugogodišnje sudjelovanje u humanitarnom, kulturnom i društvenom životu svoga mjesta i 
Općine Petrijevci. 
 Ivan Vrbanić dostavio je prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci 
Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Eko-etno udruzi „Zlatne ruke“ Petrijevci za deset godina rada 
i postojanja. 

 Na traženje vijećnika Zvonka Babića predsjednik Ivan Vrbanić pročitao je prijedlog 
Udruge matice umirovljenika za dodjelu priznanja Zdenku Marukiću, a potom predložio da se 



za sve prijedloge zajedno glasuje, što su vijećnici usvojili, te je jednoglasno (12 glasova 
„ZA“) donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci prema 
navedenim prijedlozima, te se ista nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 9. 

 Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke 
o komunalnoj naknadi kojom se u Odluci o komunalnoj naknadi u članku 14. u stavku 1. iza 
točke 5. dodaje točka 6. koja glasi: „6. podnositelj zahtjeva samac- korisnik mirovine koja 
iznosi do 1.000,00 HRK, a ista je jedini prihod koji ostvaruje  - u cijelosti.“, te dosadašnja 
točka 6. postaje točka 7.  U članku 14. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „od obveze 
plaćanja komunalne  naknade oslobađaju se vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenog 
građevinskog zemljišta koje se nalazi unutar građevinskog područja.“  Dosadašnji stavak 2. 
postaje stavak 3. te se mijenja i glasi: „U slučajevima kada vlasnici i korisnici nekretnina iz 
stavka 1. i 2. ovog članka ne koristie nekretnine u navedene svrhe i daju ih u najam, odnosno 
podnajam, zakup, podzakup, na privremeno korištenje ili izgrade građevinu, dužni su plaćati 
komunalnu naknadu.“ U članku 18. stavak 3. broj „15“ se zamjenjuje brojem „30“ a što se 
odnosi na rok podnošenja žalbe. Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi se ne mijenjaju. 
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da Odluka nije dobro razrađena jer postoje slučajevi gdje ima 
i dva člana u obitelji pa je možda trebalo uzeti u obzir da taj prag iznosi 1.500,00 kn s 
obzirom da s mirovinama ne mogu zadovoljiti najosnovnije potrebe. Također smatra da svi 
oni mještani koji su započeli gradnju unutar naselja također trebaju plaćati komunalnu 
naknadu kao i oni koji se nalaze u rubnom dijelu ako do njih postoji igrađena komunalna 
infrastruktura. 
 Odgovorio je Ivo Zelić da se ide u susret građanima koji se obraćaju u Općinu, a  
vlasnici su starih napuštenih kuća, te da je bilo malo takvih zahtjeva, ali im se nastojalo 
udovoljiti, a isti će platiti naknadu prilikom nove izgradnje ili prodaje. O istome se građani 
informiraju putem mjesečnog izdanja brošure Info- Petrijevci. 
 Da se oslobode od plaćanja sve stare kuće predložio je i vijećnik Ivan Zečević, a 
također i da se donese realno i pošteno rješenje za sve koji su u izgradnji kao i za neizgrađeno 
poljoprivredno zemljište. 
 Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) 
donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi koja se nalazi u privitku 
ovog zapisnika. 

 
Točka 10. 

Pod ovom točkom dnevnog reda,  nakon kratkog obrazloženja gospođe Renate 
Pilgermayer, vijećnici su jednoglasno (12 glasova „ZA“) donijeli Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o komunalnom doprinosu koja je u članku 11. usklađena sa Općim poreznim 
zakonom. Ista se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 11. 

 Renata Pilgermayer je upoznala vijećnike s Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Petrijevci za 2018. godinu koje je u skladu s Planom gospodarenja otpadom 
za razdoblje 2018.-2023. godine. 
 Istaknula je  podatke o prikupljenom miješanom otpadu, otpadnom papiru i kartonu i 
metalnoj ambalaži, staklenoj ambalaži i biootpadu i drugoj vrsti otpada u 2018. godini te je 
tom prilikom rekla kako je sa 392,16 tona miješanog komunalnog otpada sa područja naše 
Općine ispunjena zakonska obveza i  kako se budi svijest građana, ali da uvijek može biti još i 
bolje. 
 Vijećnik Zvonko Babić je ukazao na problem nerazdvajanja bio otpada i odvoza 
zajedno s miješanim otpadom na deponiju, te si na takav način pravimo trošak i  pitao zašto se 



ne kažnjavaju prekršitelji s obzirom da je donesen Pravilnik u kojem su sadržane i kaznene 
odredbe. 
 Ivan Zečević naglasio je da je teško donijeti dobru odluku, da je problem evidentan na 
zelenom otoku, a najveći krivci su sami građani. 
 Ivan Vrbanić je rekao da se Izvješće odnosi na 2018. godinu koja je prijelazni rok, te 
da postoje odstupanja i da je dva puta produžavan rok kao i  da se u 2019. godini tako neće 
moći postupati. Stoga je zaključeno da se pokuša dogovoriti odvoz dva puta tjedno. Također 
je rekao da će na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća biti razmatrana izvješća koncesionara 
pa će vijećnici svoje upite moći direktno postavljati i direktoru Urbanizma d.o.o. Valpovo.  
 Na upit vijećnice Antonije Orlić Domanovac mogu li se stvoriti bolji preduvjeti 
nabavom dodatnih kontejnera za odlaganje otpada ( tekstila i plastike) odgovorio je gospodin 
Ivo Zelić da će se u skoroj budućnosti nabaviti žute kante i da je razgovarao s koncesionarom 
o češćem preuzimanju otpada.         
 Također je predsjednik Ivan Vrbanić ukazao na mogućnost odvoza robe u reciklažno 
dvorište u Valpovu i dovoz u slučaju dolaska mobilne jedinice o čemu su građani infomirani 
putem publikacije Info-Petrijevci. 
 Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) 
usvojeno Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2018. godinu 
koje se nalazi u privitku ovog zapsinika. 

     
Točka 12. 

 Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Godišnji  provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2019. godinu koji se donosi sukladno 
Zakonu o zaštiti od požara. Isti se donosi u cilju unapređenja zaštite od požara na poručju 
Općine Petrijeci i sadrži sve organizacijske, tehničke i urbanističke mjere koje je potrebno 
provesti u 2019. godini. Glavni nositelji zaštite od požara na području Općine Petrijevci su 
Dobrovoljna vatrogasna društva Petrijevci i Satnica koja su u tu svrhu  dobro opremljena. 
Naglasila je, između ostalog, da Općina treba jednom u pet godina uskladiti Procjenu s 
novonastalim uvjetima, a jednom godišnje dužna je uskladiti Plan , te tijekom 2019. godine 
izvršiti pregled i izvršiti eventualne izmjene Plana sukladno trenutnoj situaciji.  Potrebno je 
također izraditi Pročišćeni tekst odredbi o provođenju Urbanističko plana uređenja naselja 
Petrijevci. 
 Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 
glasova „ZA“) usvojen Godišnji  provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 
Općine Petrijevci za 2019. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 13. 
Godišnje usklađivanja podataka  „Revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 
Općine Petrijevci“ nazočnima je pojasnila gospođa Renata Pilgermayer tom prilikom 
istaknuvši da je napravljena revizija podataka , te da je isto usklađeno sa nastalim 
promjenama. Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Godišnjeg usklađivanja podataka  „Revizije Plana 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Petrijevci“ koje se nalazi u privitku ovog 
zapsinika.   
 

Točka 14. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o 
aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

a) 12. i 13. ožujka radilo se na uređenju bankina u Petrijevcima i na uređenju Kraljevog 
brda, 

b) 13. ožujka dao je iskaz u Policiji vezano za grb ispred grade Općine Petrijevci, a 
prema prijavi Saše Laszla iz Petrijevaca, 



c) ožujka je s udrugama potpisao Ugovor o korištenju sredstava Proračuna u 2019. 
godini, 

d) ožujka održana je radionica na kojoj je predstavljena radna verzija Strateškog plana 
razvoja turizma na području Općine Petrijevci, 

e) 20. ožujka poslan je zahtjev Ministarstvu graditeljstva za sufinanciranje javne rasvjete 
u ulicama Mlinska, M. Gupca, P. Preradovića, D. Pejačević i Bregovita u 
Petrijevcima, 

f) 20. ožujka nabavljeno je novo vatrogasno vozilo – Mazda u vrijednosti od 258.500,00 
kn čime je opremljen DVD-e Petrijevci za brze intervencije, 

g) Potpisan je ugovor za energetsku obnovu zgrade NK Omladinca ukupne vrijednosti 
264.000,00 HRK (u omjeru 60:40), krov će se napraviti o trošku Općine putem javne 
nabave, 

h) Tijekom današnjeg dana putem projekta 54+ kupljena su 22 stola i 44 klupe za potrebe 
provedbe Projekta. S obzirom da ne postoji mogućnost skladištenja istih i za druge 
potrebe, načelnik je razgovarao s direktorom Veterinarske stanice u Valpovu o 
kupovini zgrade u njihovom vlasništvu koja se nalazi u ulici P. Preradovića u 
Petrijevcima (uži centar). Na osnovu izvršene procjene dogovorena je kupoprodajna 
cijena od 55.000,00 HRK. Vijećnici su usvojili informaciju kako bi se moglo pristupiti 
izradi predugovora i na narednoj sjednici Općinskog vijeća prilikom donošenja 
Rebalansa donijeti i Odluku o kupovini. 
 

 Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li se razmišljalo o povećanju cenzusa za islatu 
Uskrsnice da se obračunava na mirovine veće od 2.000,00 HRK, npr. 2.100,00 HRK, na što je 
odgovorio načelnik Ivo Zelić da je povećan iznos naknade na 150.00 HRK, a cenzus je ostao 
isti, te da će se prijedlog razmotriti nakon konačnog obračuna. 
 
 Na kraju je predsjednik Ivan Vrbanić istaknuo da je Odluka o podijeli Uskrsnice 
donesena, da će isplata biti od sutra do kraja mjeseca kao i da će 17. travnja biti obilježen Dan 
Općine za što su pozivnice poslane te pozvao vijećnike da aktivno sudjeluju u svim 
događanjima vezanim za obilježavanje Dana Općine Petrijevci.      
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio rad sjednice u 22,05 sati. 
 
 

    Zapisničar:       Predsjednik: 
         Ana Egredžija      Ivan Vrbanić 


