ZAPISNIK
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 16. ožujka
2020. godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Josip Kuštro, Mario
Koški, Josip Koški, Antun Stuparić, Dino Stojaković i Lucija Lucić Stojaković.
Vijećnik Ivan Zečević se priključio sjednici kod razmatranja 2. točke dnevnog reda u 19,10
sati.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Zvonko Babić, Martina Stanković i Antonija Orlić
Domanovac.
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik
općinskog 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 Hrvatskog radija
Valpovština i Denis Fekete iz Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjeda Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i konstatirao da je
sjednici nazočno devet vijećnika, te da su se neki od vijećnika ispričali, a da će neki od njih
opravdano kasniti. Potom je predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Prvih izmjena i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020.
godinu.
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci.
4. Razmatranje i usvajanje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
mladih na području Općine Petrijevci.
5. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu
Općine Petrijevci.
6. Donošenje Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Petrijevci.
7. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
na području Općine Petrijevci i imenovanje njegovih članova.
8. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za obilježavanje Dana
Općine Petrijevci.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2019. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci za 2020. godinu.
11. Različito.
Dnevni red je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (9 glasova „ZA“) i
bez primjedbi.

Točka 2.
Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu
iznio je Dalibor Bošnjaković koji je istaknuo da je Proračun Općine Petrijevci Prvim
Izmjenama i dopunama predložen na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 17.120.976 ,00
HRK. U odnosu na usvojeni Proračun 2020. godine prihodi i primici Proračuna veći su za
1.322.500,00 HRK tj. 8,4% u odnosu na prvotni plan i povećanje je u cijelosti na prihodima
poslovanja.
Rashodi i izdaci u Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci planirani
su u iznosu 18.930.976,00 HRK uz identično povećanje kao i kod prihoda na usvojeni plan
Proračuna 2020. godinu u iznosu od 1.322.500,00 HRK.
Predložene Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu imaju
karakter tehničkih izmjena i dopuna Proračuna, jer se unutar koncepcije Proračuna mijenjaju
samo tri pozicije te je stoga i obujam materijala znatno manji.
Potom je obrazložio razloge zbog kojih je došlo do donošenja istih i naveo projekte
koji su nominirani ili odobreni.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (10
glasova „ZA“) usvojene Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu
koje se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Pročelnica JUO Milka Furlan obrazložila je prijedlog Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Petrijevci. Odlukom je predviđeno raspisivanje javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području Općine Petrijevci predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat
ili ostale namjene.
Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina i na rok od 5 godina s mogućnošću
produljenja.
Povjerenstvo za natječaj se sastalo dva puta i pregledalo čestice koje se nalaze u
tabelama koje su vijećnici dobili u materijalima.
Sveukupna površina za zakup na rok od 25 godina je 194,6055 ha, a početna cijena je
88.487,35 HRK, dok je sveukupna površina za zakup na rok od 5 godina 34,3363 ha ,a
početna cijena je 16.172,39 HRK.
Maksimalna površina za zakup po sudioniku iznosi 80.000 ha, a uključuje površine
poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim do
stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Petrijevci u
trajanju od 30 dana, a Odluku o izboru najpovoljnije ponude donijeti će Općinsko vijeće na
prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Petrijevci. Ista će biti dostavljena nadležnom tijelu Osječko-baranjske
županije na prethodno mišljenje i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede nakon koje će se
sklapati ugovori s odabranim ponuditeljima.
Vijećnik Ivan Zečević je pitao da li je članak 5. Odluke u skladu sa Zakonom što
potvrdila ročelnica Milka Furlan da je ista izrađena sukladno Odluci Ministarstva
poljoprivrede i količini poljoprivrednog zemljišta u Programu za raspolaganje Općine
Petrijevci.
Drugih pitanja nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.

Točka 4.
Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine
Petrijevci nazočnima je obrazložila Milka Furlan koja je tom prilikom istaknula da se radi o
mjeri pomoći u rješavanju stambenog pitanja mladih. Ovaj Program je prijedlog općinskog
načelnika i Kluba HDZ-a, a ima demografski cilj zadržavanja postojećeg i povratka iseljenog
prvenstveno mlađeg stanovništva.
Programom su obuhvaćeni korisnici programa, vrste financijskih pomoći (za kupnju
građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Petrijevci, za izgradnju
novog stambenog objekta na području Općine Petrijevci ili za poboljšanje kvalitete
stanovanja u rekonstrukciju ili adaptaciju stambenog prostora na području Općine Petrijevci) ,
te postupak podnošenja prijave. Financijska pomoć bi se dodjeljivala u maksimalnom iznosu
do 30.000,00 HRK.
Vijećnicu Luciju Lucić Stojaković je zanimalo da li je bitno da se radi o prvoj
nekretnini jer postoje slučajevi kada netko posjeduje nasljednu nekretninu, na što joj je
odgovoreno da se isto odnosi striktno na 1. nekretninu.
Predsjednik, Ivan Vrbanić je istaknuo da su za ovu namjenu osigurana sredstva u
Proračunu, te da se nada da će mlade obitelji prepoznati mjeru i javiti se na Javni poziv, a u
slučaju potrebe mogu se i povećati sredstva za ovu namjenu.
Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“)
usvojen Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području
Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
S prijedlogom Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u
vlasništvu Općine Petrijevci nazočne je upoznala Milka Furlan koja je rekla da se ovom
Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnim sportskim građevinama i drugim
sportskim građevinama u vlasništvu Općine Petrijevci.
To se odnosi na uređene i opremljene površine i građevine koje provode sportske
aktivnosti, a to su NK „Omladinac“ Petrijevci i NK „Satnica“ Satnica.
Općina Petrijevci može povjeriti upravljanje javnim sportskim građevinama i drugim
sportskim građevinama sportskim udrugama koje djeluju na području Općine Petrijevci,
sportskoj zajednici, ustanovama registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i
održavanja sportskih građevina.
U tom slučaju se sklapa Ugovor o upravljanju i korištenju sportske građevine koji u
ime Općine sklapa načelnik Općine Petrijevci, a u ime sportskog društva ovlaštena osoba.
Općina Petrijevci sukladno Zakonu o sportu i proračunskim mogućnostima osigurava
određena financijska sredstva za pokriće dijela troškova upravljanja i održavanja sportskih
građevina. Iste su dane na korištenje udrugama bez naknade, a njihovi korisnici su dužni
gospodariti pažnjom dobrog gospodara i obvezni vlasniku sportskih građevina Općini
Petrijevci dostaviti godišnji izvještaj o upravljanju odnosno godišnji izvještaj o korištenju
sportskih građevina najkasnije do kraja lipnja tekuće za prethodnu godinu.
Rasprave nije bilo , stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesena Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u
vlasništvu Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je s prijedlogom Odluke o plaći i naknadi
za rad dužnosnika Općine Petrijevci upoznala Milka Furlan koja je rekla da se ovom
Odlukom određuje koeficijent za obračun plaće i naknade za rad dužnosnika (općinskog
načelnik i zamjenika općinskog načelnika) Općine Petrijevci. Osnovicu za obračun plaće
općinskog načelnika i njegovog zamjenika određuje Vlada RH kao osnovicu za plaće

državnih dužnosnika, a ovom odlukom se određuje koeficijent i to: za općinskog načelnika
3,80, a za zamjenika općinskog načelnika 3,23. Plaća se određuje prema Zakonu o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj) samoupravi i čini, a po ovom prijedlogu iznosi 89% u odnosu na
dozvoljenu plaću prema Zakonu.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesena Odluke o plaći naknade za rad dužnosnika Općine Petrijevci koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Josip Kuštro, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje izvijestio je nazočne o potrebi
osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine
Petrijevci i imenovanju njegovih članova sukladno Zakonu. Izmjena je u nazivu Povjerenstva
gdje se riječ „elementarnih“ mijenja u riječ „prirodnih“.
Povjerensto ostaje u prijašnjem sastavu kako slijedi:
Josip Koški, predsjednik Povjerenstva, a članovi su Mario Koški, Antonija Orlić
Domanovac, Josip Bronzović i Nikola Egredžija.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“)
doneseno Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na
području Općine Petrijevci i imenovanje njegovih članova koje se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 8.
Zbog odlaska u mirovinu Zdenke Vukadin, dosadašnje ravnateljice Osnovne škole
Petrijevci, gospodin Josip Kuštro je u ime Odbora za izbor i imenovanje predložio Odluku o
razrješenju i imenovanju Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci. Istom se Zdenka
Vukadin razrješuje dužnosti članice Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci, a
novom članicom Odbora se imenuje Susana Dundović.
Odluka o razrješenju i imenovanju Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci
donesena je jednoglasno ( 10 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2019. godinu i tom
prilikom istaknula da je isto izrađeno sukladno Zakonu o zaštiti od požara, Reviziji Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Godišnjem provedbenom planu unapređenja
zaštite od požara Općine Petrijevci za 2019. godinu.
U isto su uneseni podaci od DVD-a Petrijevci i DVD-a Satnica, dok značajnijih
aktivnosti nije bilo. Odvijala se samo redovna djelatnosti.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“)
usvojeno Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za
područje Općine Petrijevci za 2019. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Renata Pilgermayer upoznala je vijećnike s Godišnjim provedbenim planom
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2020. godinu koje se donosi
temeljem Zakona o zaštit od požara svake godine za tekuću godinu.
U istom su nabrojani zadaci koje treba napraviti i određeni nosioci tih zadataka.
Istaknula je novi Zakon o vatrogastvu s kojim se trebaju uskladiti Dobrovoljna
vatrogasna društva sa područja Općine Petrijevci.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) usvojen Godišnji provedbeni planom unapređenja zaštite od požara za
područje Općine Petrijevci za 2020. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 11.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o
aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
− proveden je natječaj za dodjelu sredstava udrugama , donesena Odluka i isplaćena
sredstava za prvi kvartal kao i političkim strankama,
− 6. siječnja 2020. u emisiji HTV-a „Dobro jutro Hrvatska“ prikazan je običaj
„Kraljeva“ iz Petrijevaca kojom prilikom su sudjelovala djeca OŠ-e i učiteljica Branka
Rebrina, a općinski načelnik je dao kratak osvrt na taj običaj,
− u mjesecu siječnju popravljena je cesta u vikend naselju „Kapelica“, te proširen put
otkupom česta u vlasništvu Ivana i Jadranke Sekereš,
− Radilo se na uređenju zelenih površine prema Karašici,
− 39. siječnja se pristupilo prijavi projekta za izgradnju košarkaškog i teniskog igrališta s
vanjskim fitnesom u Petrijevcima Središnjem uredu za spor,
− 31. siječnja održano je proglašenje najboljih u sportu na području Općine Petrijevci u
2019. godini,
− 1. veljače općinski načelnik je bio pristuan na Marindanskom balu u Santovu s ostalim
prestavnicima Santova, generalnim konzulom GK RH u Pećuhu, predsjednikom
Saveza Hrvata u Mađarskoj, predsjednikom Hrvatske samouprave Bačko-kiškunske
županije, te predsjednikom Državnog udruženja šokačkih Hrvatsa Santovo,
− 10. veljače općinski načelnik je posjetio Vrhbosanku nadbiskupiju u Sarajevu kojom je
prilikom donirao 15.000,00 kn za saniranje ravnih krovova na zgradi vrhbosanskog
bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu,
− 17. veljače je nastavljena izgradnja kuće Kostelac kopanjem podruma,
− 23. veljače u organizaciji Društva naša djeca, Hrvatske udruge žena i Općine Petrijevci
održane su maškare u Petrijevcima kojom prilikom ih nisu pratili članovi Puhačke
glazbe zbog nedovoljnog broja članova i o čemu će se raspravljati na sastanku kako bi
nastavili s radom,
− 4. ožujka je podnesen zahtjev za projekt međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i
sport gdje su parneri LAG „Karašica“, Općine Bizovac, Koška i Punitovci, očekuju se
sredstava u visini od 2.600.000,00kn
− 9. ožujka su započeli radovi na uređenju krovišta bivše veterinarske zgrade u
Petrijevcima, te se odustalo od izgradnje ograde dok se ne završi sanacija ulice nakon
postavljanja cijevi za odvodnju,
− 12. ožujka je održan sastanak Civilne zaštite Petrijevci na kojem je dogovoreno
održavanje vježbe 25. travnja, poplava ribnjaka „Karašica“,
− 13. ožujka organiziran je tehnički pregled novoizgrađenog parkirališta za koji bi u
roku od 8 dana trebala doći uporabna dozvola,
− Svi radovi na kanalizaciji idu predviđenom dinamikom, te bi do kraja mjeseca ožujka
trebao biti izrađen troškovnik za cestu D34 nakon čega će biti raspisan natječaj za
izvođenje radova, obveza Općine bi bilo postavljanje javne rasvjete na raskrižjima i
uređenje prilaza igralištu i groblju,
− Obilaznica bi trebala biti gotova do kraja mjeseca travnja, a do kraja lipnja da bude u
funkciji.
Na kraju je vijećnik Ivan Zečević rekao da pristup na glavnu cestu nije u skladu s
građevinskim normama, na što je odgovorio Ivo Zelić da je privremenog karaktera i da će
rješenje biti nakon uređenja D34.

Đuro Petnjarić, zamjenik općinskog načelnika upoznao je nazočne s novonastalom
situacijom u vezi COVID-19, te da je u tu svrhu 15. ožujka održana izvanredna sjednica
Stožera civilne zaštite Općine Petrijevci. Apelirao je na sve nazočne da se pridržavaju
propisanih mjera i da s istima upoznaju svoje ukućane, te da je samosvijest posebno bitna kod
samoizolacije.
S istima su upoznati svi predsjednici udruga koji su također dobili upute.
Također je predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Vrbanić naglasio važnost provođenja
propisanih mjera, preporučio krajnji oprez i istaknuo da na području Općine također postoje
osobe koje se nalaze u samoizolaciji.
Potom je zaključio sjednicu u 20,00 sati.
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