
 ZAPISNIK 

 

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 28. srpnja 2020. 

godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 19,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Josip Kuštro, Ivan 

Zečević, Martina Stanković, Antun Stuparić. Mario  Koški i Antonija Orlić Domanovac.   

 

OPRAVDANO NENAZOČNI: Josip Koški, Dino Stojaković i Lucija Lucić Stojaković i 

Zvonko Babić.   

 

OSTALI  NAZOČNI: Nikola Novoselić, vlasnik SDR Tiborjanci, Zvonko Gubica, 

predstavnik Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci, Ante Banović, direktor AEPG d.o.o. Petrijevci, 

Franjo Ivančić, vlasnik obrta Autoprijevoznik ZAGI Donji Miholjac, 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, Ana Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, predstavnik 

Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete iz Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“. 

Od strane građana sjednici je prisustvovao gospodin Marko Škoro, vlasnik ugostiteljskog 

obrta iz Petrijevaca.   

 

Sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve 

nazočne i konstatirao da je sjednici trenutno nazočno 8 vijećnika, vijećnik Josip Kuštro je 

najavio kašnjenje, te da su četiri vijećnika opravdano nenazočna. 

 

Potom je predložio slijedeći: 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća. 

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema 

Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na 

području Općine Petrijevci za 2019. godinu. 

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za  

2019. godinu prema Ugovoru o koncesiji. 

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o  

obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području        

Općine Petrijevci za 2019. godinu. 

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o    

obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja Petrijevci na području Općine 

Petrijevci za 2019. godinu. 

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća AEPG d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju             

komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 

2019. godinu. 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac prema 

Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i  

odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za 2019. godinu. 

8. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci 

za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. 

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III      

mjesec 2020. godine. 

10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci. 



11. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Petrijevci 2015.-

2020. godine. 

12. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora Petrijevačkih žetvenih 

svečanosti 

13.  Dodjela priznanja nagrađenima povodom Dana Općine. 

14. Različito.   

 

 Dnevni red je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga 

kako slijedi: 

 

Sjednici se u 19,12 sati priključio vijećnik Josip Kuštro. 

 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća  usvojen je jednoglasno (9  glasova „ZA“) i  

bez primjedbi. 

 

Točka 2.  

 Nikola Novoselić vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, pozdravio je sve 

nazočne i ukratko obrazložio Izvješće Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema      

Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području 

Općine Petrijevci za 2019. godinu. On je tom prilikom rekao da se poslovi obavljaju temeljem 

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kojom su utvrđeni način i obavljanje 

dimnjačarskih usluga, te nadzor nad obavljenim dimnjačarskim poslom. 

Na području Općine Petrijevci postoji 1156 objekata od kojih je izvršena i naplaćena usluga 

kod 639 u Petrijevcima i 131 u Satnici, izvršena , a nenaplaćena usluga u Petrijevcima 24 i 

Satnici 5, a odbijena usluga u Petrijevcima kod 78 i Satnici kod 24 domaćinstava. 

Broj napuštenih objekata je 186 u Petrijevcima i 69 u Satnici. 

Na dimnjačarskom području Općine Petrijevci izdano je 54 zapisnika o neispravnosti 

dimovodnih objekata. Razlog tomu su vrlo teška materijalna situacija stanovnika Općine i 

ignoriranje i nerazumijevanje važnosti dimnjačarske službe za sigurnost ljudi i objekata. 

Vijećnik Ivan Zečević je  zatražio objašnjenje za objekte koji odbijaju uslugu, tko treba u 

navedenom slučaju i kakve radnje poduzeti.  

Odgovorio je gospodin Nikola Novoselić da postoji određena procedura, da se pošalje popis 

takvih osoba tj. objekata Općini u čijoj se nadležnosti nalaze navedeni objekti , kako bi se 

sukladno zakonu mogle poduzeti određene radnje ili se o istome. Najveći problem je što 

pojedini djelatnici HEP-a  nepravilno postupaju i utječu na građane, te se pokušava s HEP-om 

iznaći rješenje navedenog problema.  

Vijećnica Jasna Stojaković je pohvalila korektan rad dimnjačarske službe na području Općine 

Petrijevci, kao i način komuniciranja s građanima.      

Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova „ZA“) 

donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema 

Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području 

Općine Petrijevci za 2019. godinu. koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

 Pročelnica JUO Milka Furlan ukratko je upoznala vijećnike s Godišnjim izvješćem o 

poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2019. godinu prema Ugovoru o koncesiji. Na temelju 

iskazanog vidljivo je da je u 2019. godine na području Općine Petrijevci  ostvaren ukupan 

prihod od djelatnosti distribucije u iznosu od 529.631,69 HRK na koji se obračunava naknada 

u visini od 1,5% od osnovice i iznosi 7.944,48 HRK. 



Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 9  glasova „ZA“) 

usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2019. godinu prema 

Ugovoru o koncesiji koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

 Zvonko Gubica, predstavnik trgovačkog društva Draiva-Plus d.o.o. prezentirao je 

Izvješće Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2019. godinu koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. On je tom prilikom istaknuo da se radilo o košnji 

zelenih površina i čišćenju snijega u Petrijevcima i Satnici, a sve prema dostavljenim 

narudžbenicama od strane Općine Petrijevci. Poslovi su odrađeni uspješno i na obostrano 

zadovoljstvo. Također je istaknuo da je od 27. prosinca 2019. godine nova vlasnica Katarina 

Stojaković koja je bila spriječena sudjelovati na sjednici Općinskog vijeća. 

Tijekom rasprave koja je uslijedila na upit vijećnika Ivana Zečevića dao je pojašnjenje za 

obračun cijene košenja Industrijske zone u Petrijevcima, naime u izvješću stoji: „6x18x75,00“ 

pa nije jasno na što se odnose te brojke.  

S obzirom da nema iskazanih jediničnih cijena, da se radi o 6 košenja, utrošenih 18 sati i 

cijeni sata od 75,00 HRK.  

Budući da drugih pitanja nije bilo, vijećnici su tijekom glasovanja jednoglasno (9 glasova 

„ZA“) donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru 

o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine 

Petrijevci za 2019. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

Izvješće prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja  groblja na 

području Općine Petrijevci za 2019. godinu Draive-Plus d.o.o. Petrijevci obrazložio je također 

Zvonko Gubica. On je tom prilikom rekao da se sukladno Zakonu o grobljima vodi Grobni 

očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Petrijevci,  s položajnim planom 

grobnih mjesta i grobnica kao sastavnim dijelom groblja. Isto tako se vodi i Registar umrlih 

osoba sa svim potrebnim podacima koji se uredno dostavljaju u Općinu Petrijevci na uvid i 

pohranu. U prošloj godini je na području Općine Petrijevci umrlo 48 osoba, 36 osoba u 

Petrijevcima i 12 osoba u Satnici. Popunjenost sadašnjeg groblja iznosi 72%, a tijekom prošle 

godine izdana su na korištenje 32 grobna mjesta. Na starom dijelu postoje napuštena otkazana 

grobna mjesta koja održava Draiva- Plus d.o.o. Petrijevci, a taj broj grobnih mjesta svake 

godine se povećava. Također je naveo stavke rashoda novčanih sredstava prikupljenih od 

naknade za uređenje u iznosu od 131.574,43 HRK i predviđene radova na grobljima u 

Petrijevcima i Satnici za ovu godinu.  

Predsjednik Ivan Vrbanić se zahvalio na podnesenom izvješću i dosadašnjoj suradnji 

gospodinu Gubici te izrazio nezadovoljstvo činjenicom da nova vlasnica i direktorica nije 

nazočila današnjoj sjednici Općinskog vijeća te rekao da se na iduću sjednicu Općinskog 

vijeća pozove nova direktorica kako bi vijećnike upoznala sa budućim planovima i suradnji sa 

Općinom Petrijevci. 

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 9 glasova „ZA“) donesen 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju 

komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2019. godinu koji 

se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 6. 

 Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2019. godinu obrazložio je 

direktor Ante Banović. On je tom prilikom istaknuo da je tijekom prošle godine za održavanje 

postojeće javne rasvjete u naselju Petrijevci utrošeno 34.822,00 HRK, dok je u naselju Satnica 



za istu namjenu utrošeno 10.725,00 HRK. Istaknuo je problem osvjetljenja u „starim ulicama“ 

u Petrijevcima  gdje ulično zelenilo zaklanja svjetiljke  i predlaže izradu visilica iznad ceste ili 

svjetiljki na stupovima. Osvrnuo se na završene radove na niskonaponskoj mreži u „novom 

naselju“ gdje je u funkciji led rasvjeta koja daje potpuno novi izgled tih ulica. U fazi je izrada 

projektne dokumentacije za javnu rasvjetu na stupovima u ostalom starom dijelu naselja 

Petrijevci. Naselje Satnica je kompletno riješeno javnom rasvjetom na stupovima  s natrijevim 

žaruljama koje su energetski manje učinkovite nego led rasvjeta. Rekao je kako bi bilo dobro 

nabaviti nove božićne ukrase  za ljepše ukrašavanje povodom blagdana.   

Predsjednik Ivan Vrbanić se osvrnuo na pisano izvješće i izlaganje izvjestitelja te rekao da je 

znatan dio izvješća posvećen radovima koji su obavljani uoči božićnih i novogodišnjih 

blagdana vezano za postavljanja božićnih ukrasa, ali nema financijskog dijela tih radova. 

Jasno je da oni nisu sastavni dio Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti, ali kada se već 

u opisu spominju bilo bi dobro imati i financijske pokazatelje. 

Ante Banović nije znao odgovor na pitanje koliko je Općina platila usluge postavljanja ukrasa 

za Božić i Novu Godinu te je predsjednik Ivan Vrbanić zatražio od Jedinstvenog upravnog 

odjela da se vijećnicima za iduću sjednicu Općinskog vijeća dostavi iznos utrošenih sredstava 

za ovu namjenu.   

Potom su vijećnici jednoglasno (9 glasova „ZA“)  donijeli zaključak o prihvaćanju Izvješća 

AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne 

rasvjete na području Općine Petrijevci za 2019. godinu koje se nalazi u privitku ovog 

zapisnika 

 

Točka 7. 

 Franjo Ivančić, vlasnik obrta Autoprijevoznik „ZAGI“ Donji Miholjac, pozdravio je 

sve nazočne i podnio Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za 2019. 

godinu. On je tom prilikom naveo radove koji su obavljani tijekom 2019. godine kao što su 

čišćenje snijega u naseljima Petrijevci Satnica, vikend naseljima, sanacija i uređenje oštećenih 

i propalih bankina, sanacija i uređenje javne površine, nasipavanje kamena tucanika, sanacija 

udarnih rupa, uređenje poljskih puteva i drugo. Na području Općine Petrijevci ima oko 10-tak 

km poljskih puteva koje održava, 1,2 km ceste s oko 30 i više tisuća kvadrata. Tijekom 2019. 

godine izvedeni su radovi u vrijednosti od 148.823,50 kn gdje je uključen i rad zimske službe. 

Iznio je prijedloge da treba više puta godišnje nasipavati i uređivati bankine, kao i puteva u 

vikend naseljima, malčirati zelene površine i raslinje uz puteve, sanirati javne površine i 

prokopati i pročistiti oborinske kanale u Petrijevcima i Satnici. Tijekom godine izvršeni su 

određeni radovi kao što su postavljanje prometnih znakova na više lokacija, postavljanje 

znakova zabrane odlaganja otpada, valjanje igrališta, košenje ribnjaka i drugo, bez 

fakturiranja Općini. 

Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Ivan Zečević zatražio pojašnjenje za prilaz na 

Bakovac gdje mu je odgovorio Franjo Ivančić da se isto odnosi na dio puta na izlazu iz 

Petrijevaca kod obiteljske kuće Pavičić, na što je vijećnik rekao da je na tom mjestu prošla 

obilaznica, ali je gospodin Franjo Ivančić rekao da se izvješće odnosi na 2019. godinu kada 

obilaznice nije bilo. Vijećnik Ivan Zečević je ukazao na nepravilnosti u Izvješću s obzirom da 

se odvojeno navode stavke dovoza kamena i rad kamiona dok je u cjeniku kojeg je usvojilo 

Općinsko vijeće i koji je sastavni dio Ugovora izražena jedna cijena za dovoz kamena gdje je 

uračunat i kamion.  

Franjo Ivančić je pojasnio da se velikim kamionom kamen dovozi na lokaciju, a malim 

kamionom razvozi na ugradnju. 

Nadalje je vijećnik Ivan Zečević rekao da je iskoristio svoje vijećničko pravo, temeljem 

Poslovnika, i izvršio uvid u račune te da svi naplaćeni iznosi nisu vidljivi u navedenom 

izvješću. Tako je naveo da je 31.07.2019. godine naplaćeno 9.000,00 HRK za uređenje 

poljskog puta u naselju Karašica kojih u izvješću nema navedenih, te 27., 28. i 29.8.2019. 



godine kombinirano čišćenje kanala koje nije u skladu sa cjenikom. Zatražio je da se njegove 

primjedbe zapisnički konstatiraju. Istaknuo je da se u radu mora pridržavati cjenika, a ukoliko 

je došlo do promijene cijene o tome se treba upoznati Općinsko vijeće. 

Franjo Ivančić je rekao da je posao odradio pošteno i kvalitetno, te da je podnio kompletno 

izvješće o radu u 2019. godini.   

Vijećnik Ivan Zečević je predložio da Odbor za financije pregleda sve račune i ustanovi pravo 

stanje. U raspravu se uključio i Dalibor Bošnjaković koji je rekao da su navedene neto cijene 

pa se iz toga razloga ne poklapaju kao i da računi na naplatu dolaze nakon izvršene usluge pa 

također budu različitog datuma u odnosu na izvršenu uslugu.    

U raspravu se uključio i načelnik Ivo Zelić koji je rekao da kod krpanja rupa bude uključen 

kamion za prijevoz i razvoz kamena, te da se razvozi onoliko koliko je potrebno da se ugradi 

u jednom danu. 

U nastavku je vijećnik Ivan Zečević pitao tko određuje cijenu malčiranja, odgovorio je Franjo 

Ivančić te rekao da cijenu određuje naredbodavac, te da je dogovarano između Općine i 

koncesionara koje lokacije i kojem obujmu će se kositi. 

Načelnik Ivo Zelić je rekao da je cjenik Autoprijevoznika „ZAGI“ bio znatno niži u odnosu 

na cjenik Cestinga, da kvadraturu mjeri Renata Pilgermayer kao predstavnik Općine, kao i sve 

druge radove, što se u svakom trenutku može izračunati i da nije napravljen ni m2 a da nije 

snimljen. Slaže se s prijedlogom da Odbor za financije zajedno sa Renatom Pilgermayer izađe 

na teren kako bi utvrdio stvarno stanje. 

U nastavku je Franjo  Ivančić rekao da su kod naplate računa umanjene površine, te da će 

ubuduće fakturirati stvarno stanje površina, a ukoliko se utvrdi pogreška da neće nikom 

fakturirati. 

Vijećnik Ivan Zečević je pitao da li su prilikom izvođenja i fakturiranja radova u Općinu kao 

naredbodavca izvršene usluge predane odvage i otpremnice primjerice za isporučeni kamen 

tucanik i sl. i tko je potpisao otpremnice, na što je odgovorio Franjo Ivančić da su iste predane 

na prijemu dok se ostalo nalazi u Općini. 

Vijećnik Ivan Zečević rekao je da ne vjeruje da je bilo spornih radova i da je sve što je 

navedeno zaista i odrađeno, ali zatraži da se navedeno izvješće uskladi sa cjenikom i ispravi 

jer postoje odstupanja koje je prethodno naveo. 

U nastavku je pročelnica JUO Milka Furlan rekla da je vijećnik Ivan Zečević na zahtjev dobio 

na uvid analitičku karticu dobavljača, dok se izvješće odnosi na rad koncesionara, te da zbog 

toga dolazi do razlike jer se u analitičkoj kartici nalaze svi računi. 

U nastavku sjednice predsjednik Ivan Vrbanić se zahvalio na odrađenim a nefakturiranim 

poslovima i izrazio nadu za buduću dobru i uspješnu suradnju.    

U nastavku je Franjo Ivančić pitao da li postoji mogućnost isplate nakade za pričuvu tijekom 

zimskih mjeseci u vrijeme dežurstva na što mu je odgovorio predsjednik Općinskog vijeća da 

podnese zamolbu za izmjene i dopune Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti koju će 

potom vijećnici razmotriti i donijeti odluku o istom. 

Vijećnik Antun Stuparić napustio je Vijećnicu u 20,20 sati 

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“) donesen Zaključak kojim se usvaja Izvješće Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji 

Miholjac prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i 

odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za 2019. godinu  koje se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

Vijećnik Antun Stuparić se vratio u Vijećnicu 20,25 sati. 

 

Točka 8. 

Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31. 

ožujka 2020. godine podnio je Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom istaknuo da su u 

navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.013.253,26 HRK ili 

16,8% godišnjeg plana.  



Porez i prirez na dohodak kao najveća stavke vlastitih prihoda bilježi ostvarenje od 

1.282.725,05 HRK što pokazuje vrlo dobro planiranje i ostvarenje od 26,7%. 

Općinski porezi u navedenom razdoblju bilježe manje ostvarenje iz razloga što razrezu 

tekućoj godini, najvećim dijelom uslijed situacije s pandemijom koronavirusa, Porezna uprava 

izvršila koncem mjeseca svibnja te će se njegovo ostvarenje bolje vidjeti u izvještaju za prvo 

polugodište tekuće godine. 

Ostvareni rashodi i izdaci u prvom kvartalu tekuće godine izvršeni su u iznosu od 

2.503.387,91 HRK  što čini 24% godišnjeg plana. Najveći dio se odnosi na kapitalne rashode 

za izgradnju parkirališta za korisnike društvenog doma Stara škola s rasvjetom i kolnim 

prilazom, radove na energetskoj obnovi zgrade NK Omladinac Petrijevci, projekt izgradnje 

biciklističke staze Petrijevci- Satnica. Tu su još i kapitalne pomoći Dvorcu d.o.o. za praćenje 

projekata vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće. 

Tako je ostvaren višak sredstava u iznosu od 509.865,90 HRK koji zajedno s prenesenim 

viškom iz prethodne godine  u iznosu od 2.289.764,40 HRK iznosi 2.799.630,30 HRK. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova 

„ZA“) usvojena  Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 

01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 9. 

Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III  mjesec 2020. godine obrazložio je  

načelnik Ivo Zelić koji je rekao da je sukladno Zakonu o proračunu prema zamolbama 

utrošeno ukupno 2.503,53 HRK.   

 Ista su doznačena kao potpora Zajednici Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj, za 

sufinanciranje tiskanja knjige „Ljeto Valpovačko“, pomoć Udruzi umirovljenika unutarnjih 

poslova za održavanje godišnje skupštine i donaciju Hrvatskoj udruzi žena za kupovinu ruža 

povodom proslave Dana žena.   

 Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2020. godine 

usvojeno je jednoglasno (9  glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 10. 

 Pročelnica JUO Milka Furlan upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Petrijevci. Tom prilikom je istaknula da je Odluka donesena na 

24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. ožujka ove godine, te da je na 26. sjednici 

stavljena izvan snage radi nemogućnosti provođenja zbog novonastale situacije sa 

koronavirusom. Stoga se predlaže njeno ponovno donošenje kako bi se moglo započeti s 

primjenom. Prijedlog odluke sadrži Javni natječaj s popisom čestica na području Općine 

Petrijevci u katastarskim općinama Petrijevci i Satnica, koje je Programom raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci 

predviđeno za zakup ili povrat ili ostale namjene.  Odluka stupa  na snagu osmog dana od 

odana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ nakon čega će biti raspisan i 

objavljen javni natječaj koji će trajati 30 dana. 

  Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom 

kojeg je jednoglasno (9 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 11. 

 Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Petrijevci 2015.-

2020. godine nazočnima je obrazložio načelnik Ivo Zelić koji je rekao da se pristupilo izradi 

ove Odluke iz razloga novonastalih okolnosti koje su zadesile Republiku Hrvatsku početkom 

2020. godine (COVID-19) i odgodile donošenje Nacionalne razvojne strategije i 



srednjoročnog akta strateškog planiranja, kojima se definira nacionalna politika regionalnog 

razvoja. Ovom se Odlukom produljuje važenje Strategije razvoja Općine Petrijevci 2015.-

2020. godine na razdoblje od jedne godine, odnosno najdulje do 31.prosinca 2021. godine.  

SWOT analiza, iz koje slijede vizija i strateški ciljevi, te prioriteti i mjera kao bitni dijelovi 

Strategije razvoja Općine Petrijevci 2015.-2020. godine, ostaje nepromijenjena za navedeno 

razdoblje na koje se važenje iste produljuje.  

Predsjednik Ivan Vrbanić je istaknuo da je novim Zakonom o regionalnom razvoju regulirano 

da se dokument naziva „strategija“ može donijeti samo na razini države, a da su županije kao 

jedinice regionalne (područne) samouprave u obvezi donijeti Planove razvoja. LS tj. općine i 

gradovi nisu u obvezi izrađivati strateške dokumente već se oni sa svojim prijedlozima i 

planovima razvoja moraju „ugraditi“ u Planove razvoja županija, pa se tako pristupilo izradi 

Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine u kojem će biti i planovi i „želje“ i 

Općine Petrijevci.   

 Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (9 glasova 

„ZA“)  donesena Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Petrijevci 2015.-

2020. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 12. 

 Predsjednik Ivan Vrbanić je upoznao vijećnike da zbog odlaska u mirovinu gospođe 

Zdenke Vukadin, dosadašnje ravnateljice Osnovne škole Petrijevci ista razriješi kao članica 

Odbora PŽA, a da se sadašnja ravnateljica gospođa Susana Dundović imenije u za članicu 

Odbora PŽS. 

 Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti 

donesena je jednoglasno (9  glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika 

  

Točka 13. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda pročelnica Milka Furlan je pročitala prijedloge za 

nagrađene povodom Dana Općine Petrijevci čijem se obilježavanju nije pristupilo zbog 

poznate novonastale situacije s COVID-19. Odluke o dodjeli priznanja su donesena na prošloj 

sjednici Općinskog vijeća, a sada će biti uručena priznanja. Nagrađeni su Zdenka Vukadin, 

Snježana Jung, Dragutin Kardum i Darko Tačković. Nagrade su uručili načelnik Ivo Zelić i 

predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić. 

 

Točka 14. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je Općinski načelnik informirao o 

aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

 

a) Završeno je postavljanje ograde u parku Satnica, 

b) 30.05. 2020. obilježen je Dan državnosti polaganjem vijenca na groblju u Petrijevci,  

c) Uređeno je brdo s istočne strane u dvorištu Općine, 

d) Uređen je sanitarni čvor na groblju u Petrijevci, 

e) 12.06.2020. u Vukovaru je osnovana Zaklada Vrhbosanske nadbiskupije gdje su 

nazočili premijer i nadbiskup Puljić, nadbiskup Hranić, župani, gradonačelnici, 

načelnici i drugi,   

f) 15.06.2020. u DVD-u Petrijevci je održana završna konferencija projekta „Zaželi-

ostvari u Petrijevcima“, 

g) 16.06.2020. načelnik sudjelovao na Izbornoj skupštini LAG-a „Karašica“, 

h) 17.-19.06.2020. u općinskoj vijećnici održan je tehnički pregled obilaznice koja je 

29.06.2020. svečano puštena u promet uz nazočnost samo nekoliko uzvanika zbog 

situacije sa korona virusom, 

i) 22.06.2020. polaganjem vijenca i paljenjem svijeće je obilježen Dan antifašizma,  



j) 25.06.2020. potpisan je ugovor s tvrtkom „IVER“ d.o.o.  za izvođenje radova na 

rekonstrukciji zgrade DVD-a Satnica i izgradnju garaža, 

k) 26.06.2020. općinski načelnik sudjelovao u obilježavanju Dana 107. brigade, 

l) 30.06.2020. potpisan je ugovor s nadzorom , radovi se izvode u predviđenom roku, 

m) 7.07.2020. potpisan je ugovor s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju za financiranje preuređenja i opremanja zgrade NK „Omladinac“, 

n) 10. i 11. 07. 2020. s predstavnicima tvrtki Solium i Eurocolor se utvrdilo stanje u 

prostoriji Udruge umirovljenika Petrijevci vezano za njeno uređenje,  

o) 10. i 11.07.2020. u skraćenom obliku su održane 26. Petrijevačke žetvene svečanosti, 

p) 13.07.2020. u Općini Petrijevci je održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i 

Hidroing-a vezano za uređenje Vučice i njenih rukavaca od ušća do Metlinaca gdje su 

uključena dva mosta (Siget i Satnica) 

q) 22.07.2020. Općina je bila domaćin susreta predstavnika Hrvatske zajednice općina  

koji suiznosili svoje prijedloge vezano za buduću reformu lokalne samouprave, a s 

kojima će se ići prema Ministarstvu uprave  i ponovni susret će se održati 15.08.2020. 

godine, 

r) Radovi na kanalizaciji idu bez problema i svojim tijekom, trenutno se polažu cijeli u 

ul. S. Radića u Petrijevcima,  

s) Odgođena je izgradnja sustava za pročišćavanje za koji će uskoro biti raspisan novi 

natječaj. 

 

 Budući da vijećnici nisu imali pitanja, za riječ se javio gospodin Marko Škoro koji je 

nazočio sjednici Općinskog vijeća kao građanin. Sukladno poslovniku predsjednik Općinskog 

vijeća je Marku Škori dozvolio da se obrati vijećnicima. On je istaknuo da je vlasnik dva 

ugostiteljska objekta na području Općine Petrijevci s pet zaposlenih osoba kojima redovito 

isplaćuje plaću. Zbog poznate situacije s korona virusom jedno vrijeme nije radio što je 

utjecalo i na prihode, dok su neki ugostitelji objekti na području Općine radili nelegalno. 

Skrenuo je pažnju na rad bifea u prostoriji Udruge umirovljenika u Petrijevcima i rad 

vijećnika Ante Aničića, koji, prema tvrdnjama Marka Škore, ima ilegalni ugostiteljski objekt 

u svojoj kući. Zamolio je pomoć od strane Općine da se u što kraćem roku riješi navedeni 

problem  ili će se u protivnom obratiti nadležnim inspekcijama. 

Načelnik Ivo Zelić je rekao da je Općina Udruzi umirovljenika dala prostoriju za druženje, te 

da im nije dozvolila korištenje prostorije za potrebe bifea pa stoga im to ne može niti 

zabraniti. 

Predsjednik Ivan Vrbanić se zahvalio na sudjelovanju gospodinu Marku Škori, kao i na 

iznošenju problema, te rekao da će zajedno s općinskim načelnikom porazgovarati s 

predstavnicima Udruge Matice umirovljenika Petrijevci vezano za ovu problematiku, a 

također je napomenuo da je svim udrugama dozvoljeno usluživati tople napitke i 

bezalkoholna pića, ali samo za svoje članove. Ukoliko Udruga Matice umirovljenika 

Petrijevci radi nešto što nije u skladu sa Zakonom treba ih upozoriti da se isto ispravi kako ne 

bi došlo do neželjenih posljedica za nikoga. Što se tiče Ante Aničića, koji je ujedno i vijećnik 

u Općinskom vijeću, radi se o privatnim odnosima i to nije nadležnost Općine te pozvao 

Marka Škoru da se po tom pitanju obrati Državnom inspektoratu.   

  

 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21:00 

sat.     

 

 

Zapisničar:           Predsjednik     

     Ana Egredžija       Općinskog vijeća: 

              Ivan Vrbanić 


