ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 28. studenog
2019. godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Kuštro, Mario Koški, Josip
Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Dino Stojaković i Lucija
Lucić Stojaković, vijećnici.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Ivan Vrbanić i Martina Stanković.
OSTALI NAZOČNI: Siniša Peterlić, direktor Urbanizma d.o.o. Valpovo, Ivo Zelić, načelnik
Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika, Milka Furlan, pročelnica 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, Ana Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović,
predstavnik HRV-a i Denis Fekete iz Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Zbog opravdanog izostanka predsjednika Općinskog vijeća, gospodina Ivana
Vrbanića, sjednicom predsjedava potpredsjednica Općinskog vijeća gospođa Jasna Stojaković
koja je pozdravila sve nazočne i goste, te konstatirala da je sjednici trenutno nazočno deset
vijećnika, da će se vijećnica Antonije Orlić Domanovac naknadno pridružiti i da su dva
vijećnika opravdano nenazočna. Konstatirala je da postoji dovoljna većina za donošenje
pravovaljanih odluka. Zbog opravdanog kašnjenja direktora Urbanizma d.o.o. gospodina
Siniše Peterlića točka 2. dnevnog reda razmatrati će se nakon njegova dolaska.
Potom je predložila dopunu dnevnog reda s točkom 12 . Donošenje Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za projekt „Izgradnja
biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca“ i točkom 13. Donošenje Odluke o
porezima Općine Petrijevci dok bi točka 14. postala „različito“.
Vijećnik Ivan Zečević nije podržao dopunu dnevnog reda, predložio je da se
dopunske točke dnevnog reda prenesu na slijedeću sjednicu iz razloga što su materijali
podijeljeni neposredno pred sjednicu Općinskog vijeća.
Gospođa Milka Furlan je dala obrazloženje da je njihovo donošenje vezano rokom kao
i da će naredna sjednica Općinskog vijeća biti održana nakon toga roka pa ih je stoga
potrebno uvrstiti u dnevni red. Također je gospođa Renata Pilgermayer obrazložila da je
prema uputama Osječko-baranjske županije radi ostvarivanja sredstava potrebno do 30.11.
donijeti Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za
projekt „Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca.
Vijećnici su se usuglasili te je predložen sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrijevci.
3. Razmatranje i usvajanje informacije o Izvješću izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i
Izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX
mjesec 2019. godine.
5. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak
od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na
području Općine Petrijevci.

6. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provedbu natječaja za zakup i
prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci.
7. Donošenje Operativnog programa mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim
uvjetima 2019/2020. godine.
8. Donošenje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2019.-31.03.2020. godine.
9. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
10.Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Petrijevci u 2019. godini.
11.Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Petrijevci u 2020. godini.
12.Donošenje Odluke o porezima Općine Petrijevci.
13.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Petrijevci za projekt „Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca.
14.Različito.
Dnevni red je jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno ( 10 glasova „ZA“) i
bez primjedbi.
Točka 2.
Gospodin Siniša Peterlić obrazložio je prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Petrijevci i tom prilikom istaknuo da se istom utvrđuje kriterij za obračun količine
otpada, standardne veličine spremnika za sakupljanje otpada, opći uvjeti ugovora s
korisnicima i drugo. Odluka se donosi u skladu sa novom Uredbom o gospodarenju
komunalnim otpadom u roku od 90 dana od donošenja Uredbe. Njome se regulira učestalost
odvoza komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo.
Bitno je da cijena mora biti jedinstvena na cijelom području isporučitelja usluge. Sukladno
tome organizirane su radionice i usvojeni prijedlozi koji se odnose na Općinu Petrijevci i
ugrađeni su u prijedlog Odluke.
U tijeku su dogovori s jedinicama lokalne samouprave, sastavljeni su i dostavljeni novi
rasporedi za mobilna reciklažna dvorišta, počela je podjela kartica za korištenje reciklažnog
dvorišta koje služe za evidenciju dostavljenog otpada, a svi građani će uz račune za mjesec
studeni dobiti i novi raspored odvoza komunalnog otpada.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao gdje se može odlagati trava i kako postupiti u slučajevima
kada je potrebna intervencija komunalnog redara s obzirom da Općina Petrijevci nema
uposlenog komunalnog redara. Odgovorio je gospodin Siniša Peterlić da se sav bio otpad
odvozi te da trenutno nema dovoljan broj kanti, ali otpad se zbrinjava i nenaplaćuje. Što se
tiče komunalnog redara koji je propisan zakonom, u tijeku je provođenje edukacije i iznaženje
rješenja u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave.
Vijećnik Ivan Zečević je ukazao na problem zelenih otoka koji su uklonjeni, pa se pojavio
novi problem odlaganja komunalnog otpada neporedno uz ceste, te pitao da li može kupiti još
jednu zelenu kantu za odlaganje komunalnog otpada koji je korišten u svrhu poljoprivrede
(pesticidi, krpe od ulja i dr.) na što mu je potvrdno odgovoreno.
Dogovoreno je da se kante za otpad nakon praženjenja polože neposredno uz glavnu cestu
kako se ne bi oštetile zbog prolaska vozila kao i da se nakon pražnjenja zatvore.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je istaknula da je evidentno da plasitke ima najviše, a
da se odvozi jednom mjesečno što smatra da nije dovoljno, s čime se složio i direktor

Urbanizma d.o.o. koji je rekao da do određenih saznanja dolaze postepeno i da dogovorno
traže rješenja .
Također je iznijela problem neodvoženja otpada u vikend naselju Kapelica zbog
nemogućnosti prolaska vozila, na što je gospođa Jasna Stojaković predložila da se
zainteresirani prijave u Općinu kako bi se našlo zajedničko rješenje.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 3.
Dalibor Bošnjaković je upoznao vijećnike s Izvješćem izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i
izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine, te je
istaknuo da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od
7.475.096,66 kn ili 50,2% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći su
za 31,3%. U nastavku je analizirao ostvarene prihode od poreza i prireza na dohodak i poreza
na imovini kod koji se bilježe dobro planiranje i veća ostvarenja u odnosu na prethodnu
godinu. Također su tu još prihod od imovine, prihod od administrativnih pristojbi, od prodaje
proizvoda i robe, te prihod od nefinancijske imovine.
Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju tekuće godine izvršeni su u iznosu od
6.202.711,40 kn ili 36,3 % godišnjeg plana . U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne
godine ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 6.202.711,40 kn ili 36,3% godišnjeg plana, a u
odnosu na razdoblje 2018. godine izdaci izvršeni su manji za 14,9%.
U odnosu na razdoblje 2018. godine isti rashodi su veći uslijed projekta „Zaželi- ostvari u
Petrijevcima“ i projekta „Nove kreacije treće generacije“.
Sredstva za redovnu djelatnost predškolskog odgoja, sufinanciranje prijevoza učenika i
redovnih studenata, kao i isplata stipendija i školarine, te troškovi školske kuhinje redovito se
podmiruju. Najveći udio u trenutno ostvarenim kapitalnim rashodima odnosi se na okončanu
situaciju izgradnje nerazvrstane ceste NC 2-016 (Suševine), izgradnju parka s dječjim
igralištem i vanjskim fitnesom u Satnici.projekt izgradnje Doma kulture u Petrijevcima,
izgradnju javne rasvjete, nabavku opreme i održavanje zgrade NK „Satnica“, te nabavku
opreme za potrebe NK „Omladinac“ Petrijevci i druge investicije.
Usporedbom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka ostvaren je tekući višak s 30. rujna
2019. godine u iznosu od 1.272.385,26 kn koji s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz
prethodne godine u iznosu od 400.448,11 kn sačinjava višak prihoda i primitaka u ukupnom
iznosu od 1.672.833,37 kn.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“)
usvojeno Izvješće o izvršenju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine
Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine koje se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 4.
Načelnik Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za
VII-IX mjesec 2019. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom iznosu od
6.479,77 kn i pojasnio stavke za koje su sredstva utrošena prema dostavljenim zamolbama
sukladno ovlastima načelnika.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da je doznačeni iznos od 5.000,00 kn za pomoć Davoru
Kužiću zbog izgorjele kuće minimalan s obzirom da je šteta velika. Pojasnio je gospodin Ivo
Zelić da se navedena vikendica nalazi dijelom na području Općine Petrijevci, a katastarski se
vodi na području Općine Darda. Također je rekao da je Općina financijski pomogla u
organizaciji natjecanja glinenih golubova kada je sav ostvareni prihod doznačen obitelji Kužić
i da je bilo pomoći s drugih strana (Osječko-baranjska županija, osiguravajuće društvo,
mještani i dr.), te da se može pomoći i prilikom izgradnje novog objekta.

Druge rasprave nije bilo, te se pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za VII-IX mjesec 2019. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Gospođa Milka Furlan upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke o visini paušalnog poreza
za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja
putnicima i turistima i organiziranja kampova na području Općine Petrijevci, a koja se donosi
sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Zakonom je predviđena mogućnost naplate paušalnog
poreza od 150,00 do 1.500,00 kn. Prijedlogom Odluke za Općinu Petrijevci predložena je
visina paušalnog poreza za obveznike u iznosu od 150,00 kn po krevetu, odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu.
Poreze za Općinu Petrijevci obračunava Porezna uprava u Valpovu.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“) donesena
Odluka o visini paušalnog poreza za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na
području Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospođa Milka Furlan izvijestila je vijećnike da je temeljem Zakona o poljoprivrednom
zemljištu potrebno donijeti Odluku o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje
natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci. U ime
Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice Općine Petrijevci za članove navedenog
Povjerenstva su predloženi: Ivan Vrbanić , za predsjednika dok su Antonija Orlić
Domanovac, Milka Furlan, Josip Bronzović i Ilija Ivanković predloženi za članove.
Mandat članova Povjerenstva traje do isteka mandata Općinskog vijeća Općine Petrijevci, a
članovi Povjerenstva kao i članovi njihovih obiteljskih gospodarstava ne mogu biti sudionici
javnih natječaja za zakup i prodaju koji su u nadležnosti rada ovog Povjerenstva.
Na upit vijećnika Ivana Zečevića da li su kandidati prihvatili da budu članovi Povjerenstva,
potvrdno je odgovorio gospodin Ivo Zelić.
Druge rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesena Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje
natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Kratko obrazloženje ove točke dnevnog reda dala je gospođa Renata Pilgermayer koja je
istaknula da se Operativni programa mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim
uvjetima donosi svake godine za područje Općine Petrijevci i da uglavnom nije bilo promjena
u odnosu na prošlogodišnji. Također je rekla da nije bilo primjedbi od strane Osječkobaranjske županije niti od Ravnateljstva za civilnu zaštitu nego se radi o zakonskoj obvezi da
isto treba usvojiti Općinsko vijeće kako bi moglo biti službeno objavljeno.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesen Operativni program mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim
uvjetima 2019./2020. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac nazočila je sjednici od 19,30 sati.
Točka 8.
Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je vijećnike s Operativnim planom čišćenja snijega i
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje
od 15.11.2019. godine – 31.3.2020. 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 donesena odluka na temelju
njihovih cjenika, što u potpunosti zadovoljava potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Petrijevci. Čišćenje pješačkih javnih površina obavlja Draiva-Plus d.o.o.
Petrijevci.
Razine prednosti čišćenja su ostale nepromijenjene od višeg nivoa ceste prema nižem.
Vijećnik Ivan Zečević je zatražio da mu se u pisanom obliku dostavi na uvid cjenik usluga
rada i strojeva i posipnog materijala (Autoprijevoznik „Zagi“ i „Urbanizam“ Valpovo).
Također je vijećnik Zvonko Babić predložio da se ubuduće u materijal ugrade i cijene zbog
lakšeg glasovanja. Odgovor će od strane Općine biti dostavljen, a bilo tko od vijećnika može
dobiti uvid u dokumentaciju u prostorijama Općine.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesen
Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2019.-31.3.2020. godine koji se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za
2020. godinu koji je izrađen u skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda. Isti je izradila „Zaštitainspekt“ d.o.o. iz Osijeka. Svrha ovog Plana je
prikaz specifičnosti prirodnih nepogoda na području Općine Petrijevci, kako bi se
stanovništvo uputilo na primjene mjera sprječavanja nepogoda ili ublažavanja njihovih
posljedica. Ovim planom su evidentirane moguće prirodne nepogode na području Općine
Petrijevci.
Do sada smo na području naše Općine imali evidentiranu štetu od suše, poplave, tuče i mraza.
Za prijavu štete postoji procedura, a zahtjeve razmatra Povjerenstvo za poljoprivredu i
procjenu šeta od elementarnih nepogoda.
Na upit vijećnika Zvonka Babića kako pomoći poljoprivrednicima u slučajevima kada im je
ugožena imovina koja se nalazi izvan područja od 30% općinske imovine, odgovorila je
gospođa Milka Furlan da se donosi Prva procjena koja se upućuje Osječko-baranjskoj županiji
koja je nadležna za prolašenje prirodne nepogode. Procjena treba biti veća od 20% općinskog
Proračuna. U tom slučaju se prikupljaju zahtjevi koji se nakon obračuna dostavljaju
Županijskom povjerenstvu. Ako pojedinac podnosi obrazac isti će mu izraditi Jedinstveni
upravni odjel Općine Petrijevci, a može mu služiti kod prijave na natječaj. Sve se to odnosi za
prijavu štete nastalu na poljoprivrednom zemljištu. Općina za hitne i nepredviđene troškove
osigurava sredstva putem tekuće zalihe u Proračnu u iznosu od 0,5% općinskog Proračuna, a
kod proglašenja prirodne nepogode i ostvarenja sredstava za tu namjenu ista se dijele
sukladno dobivenim sredstvima.
Druge rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11
glasova „ZA“) donesen Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu koji
se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su razmotrili Analizu sustava Civilne zaštite na
području Općine Petrijevci u 2019. godini.
Osnova za izradu Analize stanja sustava civilne zaštite je Procjena rizika koju je Općina
Petrijevci izradila tijekom 2017. i 2018. godine i koju je usvojilo Općinsko vijeće i Plan
djelovanja civilne zaštite Općine Petrijevci koji je izradila tvrtka „Zaštita Inspekt“ d.o.o.
Osijek na temelju Procjene rizika.
Općina Petrijevci ima izrađene zakonski potrebite planske dokumente u sustavu civilne
zaštite, a tijekom 2020. godine će izvršiti popunu pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće
namjene. Do sada je postrojba brojala 33 pripadnika , ali je evidentan problem nedostatka

ljudstva (preklapanja u službama, iseljenja, neusklađenost na poslu i drugo), pa će nova biti
sastavljena od 18 pripadnika sukladno novoj zakonskoj odredbi.
Vijećnik Zvonko Babić je ukazano da članovima postrojbe nije podijeljena oprema na što je
odgovorila gospođa Renata Pilgermayer da se 2020. godine planira izvršiti korigiranje i
popuna Postrojbe kojom prilikom će im biti podijeliti oprema.
Na već spomenute probleme je ukazao i gospodin Đuro Petnjarić dok je gospodin Ivo Zelić
rekao da u potrebnim situacijama nije bilo problema oko odaziva mještama i da se nada kako
će se s proljeća ustrojiti Postrojba novim pripadnicima.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 11 glasova „ZA“) usvojena
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2019. godini koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2020. godini
nazočnima je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je istaknula da se isti donosi na
temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2019. godini, a
sastavni je dio Srednjoročnog plana. Plan se donosi s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša , kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
civilne zaštite.
Tijekom 2020. godine se planira osvježiti Postrojba Civilne zaštite mlađim članstvom, održati
pokaznu vježbu u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 11 glasova
„ZA“) usvojen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u
2020. godini koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Milka Furlan je upoznala vijećnike s prijedlogom
Odluke o porezima Općine Petrijevci koji je pripremljen prema dobivenom naputku
Ministarstva financija zaprimljenog 20. studenog 2019. godine tj. nakon poslanih materijala.
Odluku je potrebno donijeti žurno do 15. prosinca 2019. kako bi se mogla primjenjivati u
2020. godini, a do tada se neće održati naredna sjednica Općinskog vijeća. Naputak se odnosi
na Odluku o porezima Općine Petrijevci iz 2017. godine, odnosno da se u novu Odluku ne
stavljaju vrste poreza koje se odnose na više instance. U prijedlogu ove Odluke ostale su
stopa i visina poreza što donosi Općinsko vijeće i što ostaje nepromijenjeno u odnosu na
Odluku iz 2017. godine. Općinske poreze radi Porezna uprava u Valpovu.
Nakon obrazloženja, uslijedila je raspava tijekom koje je vijećnik Ivan Zečević predložio da
se ubuduće materijali dostave na vrijeme s obzirom da je materijal za ovu točku dnevnog reda
dobiven neposredno pred početak sjednice. Osvrnuo se na članak 4. u Odluci u kojem se za
porez na korištenje javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prodaju plodina
predlaže iznos od 400,00 kn mjesečno što smatra da je previše i da nije realno. Stoga predlaže
njegovu izmjenu u manji iznos.
Za ugostiteljske vrtove u središtu Petrijevaca je predviđena cijena 20,00 kn za 1m2 mjesečno,
Vijećnik Ivan Zečević je predložio da se odluka definira „ne trajno“ nego „ u vremenu
korištenja“ za prodaju plodina i da iznosi 10,00 kn dnevno.
Gospođa Milka Furlan je istaknula da se prijedlog ove Odluke odnosi na općinske poreze, dok
se Odlukom o komunalnom redu i drugim odlukama regulira naplata ugostiteljima za
korištenje javnih površina o čemu Jedinstveni upavni odjel Općine Petrijevci donosi rješenje
sukladno podnesenom zahtjevu.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li je Odlukom o komunalnom redu dozvoljeno odlaganje
građevinskog materijala na javnu površinu kod izgradnje objekata u slučajevima kada ne
postoji mogućnost odlaganja na drugo mjesto te također iznio mišljenje da je naknada za
postavljanje pokretnih naprava za prodaju plodina u iznosu od 400,00 kn velika.

Odgovorila je gospođa Milka Furlan da se nije kažnjavalo odlaganja građevinskog materijala
na javnu površinu već su se slale opomene, a po Odluci o komunalnom redu se može zatražiti
suglasnost za isto kod izgradnje. U raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je istaknuo
da je naplaćivan iznos od 2.400,00 kn godišnje za kiosk koji je na zahtjev građana postavljen,
kao i neznatan prihod od korištenja javne površine 29. lipnja, dok drugih naplata nije bilo s
obzirom da nije bilo zahtjeva građana.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 2 glasa
„PROTIV“) donesena Odluka o porezima Općine Petrijevci u predloženom obliku koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika s naznakon da stupa na snagu 1.1. 2020. godine.
Točka 13.
Gospođa Renata Pilgermayer je obrazložila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za projekt „Izgradnja biciklističko-pješačke
staze od Satnice do Petrijevca“, koju je potrebno priložiti prijavi Općine na javni poziv
Osječko-baranjske županije na koji je Općina Petrijevci prijavila za izradu projektne
dokumentacije za projekt „Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevca“,
kako bi ušli u izbor za dobivanje sredstava.
Potrebno je da Općinsko vijeće donese Odluku o istome.
Na upit vijećnika Ivana Zečevića odgovorila je gospođa Renata Pilgermayer da je vrijednost
izgradnje projekta 7.855.000,00 kn, dok je izrada projektne dokumentacije koštala 165.000,00
kn ali se prema preporuci Osječko - baranjske županije iznosi ne navode u Odluci.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za projekt
„Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevca“ koja se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 14.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
 15. rujna je provedena akcija LD „Jastreb“ Petrijevci za pomoć Davoru Kužiću gdje je
sponzor bila Općina Petrijevci,
 Radilo se na uređenju javnih površina u naseljima Petrijevci i Satnica kao i u naselju
Kapelica,
 Postavljene su table o zabrani odlaganja otpada,
 28. rujna sudjelovali smo u financiranju memorijalnog turnira „Zlatko Ivić Čiva“,
 29. rujna pomogli smo s LD „Jastreb“ i UŠR „Karašica“ održavanje natjecanja u
pecanju paraplegičara sa područja Osječko-baranjske županije,
 1. listopada je na prikladan način s Maticom umirovljenika Petrijevci i Maticom
umirovljenika Satnica obilježen Dan starijih osoba,
 2. listopada je bilo uvođenje izvođača radova u posao preuzimanjem dokumenta na
izgradnji parkirališta između zgrade stare Osnovne škole i Općine Petrijevci gdje su
građevinski radovi započeli 14. listopada na temelju geodetskih iskolčenja,
 2. listopada je potpisan ugovor za rekonstrukciju upravne zgrade i dogradnju garaža
DVD-a u Satnici,
 8. listopada je položen vijenac i upaljena svijeća na groblju u Petrijevcima povodom
Dana neovisnosti,
 10. listopada je obilježen Dječji tjedan kada su predstavnici Općine pohodili Dječji
vrtić „Maslačak „ u Petrijevcima i tom prilikom darovali djecu,
 12. listopada je u Satnici održana Smotra A Capella pjesme gdje je Općina sudjelovala
financijskom potporom,
 15. i 16. listopada je završena sanacija kapelice na groblju u Petrijevcima,

 Krajem mjeseca listopada i početkom mjeseca studenog završeni su radovi na zgradi
veterinarske stanice, a u narednom razdoblju se planira urediti krovišta, te s proljeća
fasada i postavljanje ograde,
 1. studenog na grobljima u Petrijevcima i Satnici su položeni vijenci i zapaljenje
svijeće u nazočnosti načelnik Općine Petrijevci, zamjenik načelnika i članova
Općinskog vijeća,
 13. studenog započeli su radovi na odvodnji na dodirnim mjestima s obilaznicom ( ul.
Kolodvorska, Mlinska, Vjetrovita),
 17. studenog na ribnjaku „Stara Karašica“ održana je blinkerijada,
 18. studenog je na prigodan način obilježen Dan sjećanja na Vukovar kojom prilikom
je Općina sufinancirala svijeće koje se zapalili učenici Osnovne škole u središtu
Petrijevaca,
 20. studenog nastavljeni su radovi na izgradnji obilaznice kako bi se kompletno
uredio dio u Vjetrovitoj ulici,
 25. studenog je iskopan i nasipan produžetak ulice V. Nazora na zahtjev mještana.
Na kraju je izvijestio nazočne da se prijedlog Proračuna za 2020. godinu nalazi na
službenim stranicama Općine Petrijevci od 15. studenog i zamolio ih da ukoliko imaju
primjedbe na isti da dostave do 9. prosinca kako bi se na vrijeme Proračun mogao usvojiti
i poslati prema nadežnim institucijama.
Izvijestio je također da će u subotu 30. studenog prvim paljenjem svijeća u centru
Petrijevaca započeti Advent i pozvao sve da se pridruže kao i da sudjeluju kod božičnih
koncerata u Petrijevcima i Satnici. I gospođa Jasna Stojaković je također pozvala nazočne
na sudjelovanje u blagdanskim događanjima.
Na kraju je vijećnik Zvonko Babić ukazao na problem korova oko zadnjih kuća u ulici
A.M. Reljkovića ( Kiš, Begović i Keškić) gdje zbog toga postoji opasnost od požara.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je podpredsjednica Jasna Stojaković zaključila
sjednicu u 22,10 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija
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