
 ZAPISNIK 

 

sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 29. rujna 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, Zvonko Babić, Martina Stanković, Josip Koški, Antun Stuparić. Mario  Koški  

Antonija Orlić Domanovac, Dino Stojaković i Lucija Lucić Stojaković.    

 

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 predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve 

nazočne i konstatirao da su sjednici nazočni svih 13 vijećnika i vijećnica, te potom predložio 

slijedeći: 

Dnevni red: 

1. Donošenje 2. Izmjena i dopunama Proračuna Općine Petrijevci i Odluke o 1. 

Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. 

godinu. 

2. Donošenje Prvih Izmjena i dopunama Programa raspoređivanja sredstava 

Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu 

a) građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini , 

b) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2020. godini, 

c) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2020. godini, 

d) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine 

Petrijevci za 2020. godinu, 

e) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2020. godini.   

           3.  Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

    u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci. 

 4.  Različito.  

 

Dnevni red je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojen, a predsjednik Općinskog vijeća, 

gospodin Ivan Vrbanić je napomenuo da ovaj puta zbog njegovog odlaska na službeni put nije 

bio u mogućnosti pregledati zapisnik sa prethodne sjednice, te da će se isti usvajati zajedno sa 

zapisnikom sa 29. sjednice na narednoj sjednici Općinskog vijeća.    

 

Potom se pristupilo razradi dnevnog reda kako slijedi: 

 

Točka 1.  

 Gospodin Dalibor Bošnjaković je upoznao nazočne s 2. Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Petrijevci i Odlukom o 1. Izmjenama  i dopunama Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu. Tom prilikom je rekao da je najbitniji razlog 

predmetnih izmjena i dopuna pozicija izgradnje biciklističke staze Petrijevci-Satnica s novim 

planom u iznosu od 6.285.000,00 HRK, koja se zbog potpisivanja ugovora i ostvarenja iznosa 

sufinanciranja mora u cijelosti planirati u proračunu tekuće godine, dok će većina radova biti 

izvedena tijekom naredne godine. 

 Ukupni prihodi i primici u 2. Izmjenama i dopunama Proračuna iznose 18.339.011 kn, 

dok ukupni rashodi i izdaci iznose 20.628.776,00 kn, te se nastala razlika u iznosu od 



2.289.765,00 kn pokrila u cijelosti prenesenim viškom iz 2019. godine tako da je Proračun o 

ovim Izmjenama u potpunosti uravnotežen. 

 Uz navedene 2. Izmjene i dopune Proračuna obrazložena je i Odluka o 1. izmjenama i 

dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu što je nužno radi 

zakonske obveze rasporeda prenesenog viška iz 2019. godine  i usklađenja članka Odluke koji 

se tiče otplate glavnice dugoročnog kredita. 

 Nakon podnesenog obrazloženja, nije bilo rasprave, te se pristupilo glasovanju tijekom 

kojeg su jednoglasno (13 glasova „ZA“)  donesene 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Petrijevci i Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine 

Petrijevci za 2020. godinu koji se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 2. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Renata Pilgermayer je obrazložila Program 

građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini koji je usklađen s Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Petrijevci s naglaskom na izgradnju biciklističke staze. 

 U nastavku je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Milka Furlan ukratko 

upoznala vijećnike s izmjenama kod Programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u 

sportu, javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva i javnih potreba u vatrogastvu i 

civilnoj zaštiti u 2020. godini.  Sve izmjene i dopune navedenih Programa su vidljive kroz 

Proračun. 

 Rasprave nije bilo, a budući su vijećnici bili suglasni o istima se glasovalo u kompletu.    

 Prve Izmjene i dopune Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci 

za 2020. godinu: 

a) građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini , 

b) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2020. godini, 

c) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2020. godini, 

d) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine 

Petrijevci za 2020. godinu, 

e) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2020. godini   

 donesene su jednoglasno (13 glasova „ZA“) i nalaze se u privitku ovog zapisnika.   

 

 

Točka 3. 

 Predsjednica Odbora za provođenje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Petrijevci, Jasna Stojaković upoznala je nazočne vijećnike s 

prijedlogom Odluke o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci. 

 Nakon što je raspisan natječja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH-a na 

području Općine Petrijevci došlo je do proceduralne pogreške, te je zatražen savjet od 

stručnih službi (Ministarstva poljoprivrede i Osječko-baranjske županije) gdje je predloženo 

da se natječaj poništi i vrati prikupljena dokumentacija, te da se u što kraćem roku pristupi 

novom raspisivanju natječaja. 

Vijećnik Antun Stuparić je pitao o kakvoj se pogešci radi, a odgovorila je gospođa 

Milka Furlan da je došlo do pogreške prilikom zaprimanja ponuda, natjecatelji se nisu 

pravilno prijavili na natječaj tj. po naputku nje, kao pročelnice JUO, su svoje prijave predali u 

Općinu na urudžbeni zapisnik, a po odredbama natječaja su to trebali učiniti putem pošte 

preporučeno s povratnicom,  kao i kod navođenja potrebne dokumentacije za natječaj. 

Predsjednik Ivan Vrbanić je rekao da je Javni natječaj načinjen u skladu sa Zakonom i 

Pravilnikom te da ne postoje zakonski razlozi za poništenje Natječaja, već se on poništava 

isključivo zbog postupanja djelatnika JUO koji su prijaviteljima dali pogrešne informacije i 

upute. S obzirom da je on i jedan od prijavitelja na natječaj prilikom glasovanja o ovoj točci 

dnevnog reda se izuzima od glasovanja. 



Također se od glasovanja izuzima i vijećnik Ivan Zečević koji je također sudjelovao u 

natječaju. 

Budući da drugih pitanja nije bilo, vijećnici su jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli  

Odluku o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je Općinski načelnik informirao o 

aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

 

a) Nastavilo se raditi na započetim projektima, 

b) Izlobirano je uređenje ceste D34 ul. Republike i S. Radića do izlaska iz sela, vrijednost 

projekta je 37.000.000,00 kn, od čega je udio Općine Petrijevci oko 600.000,00 kn,  

c) U ponedjeljak, 28.09. razgovarao je sa direktorom HEP-plina koji je suglasan s 

otkupom plinske mreže, a za što je potrebno još prikupiti suglasnost Državnog 

odvjetništva. Nakon dobivenih suglasnosti uputit će se zahtjev za otkupom s čim je 

suglasna i Osječko-baranjaka županije. Sredstva bi trebala biti realizirana u 2021. 

godini,  

d) Na upit vijećnika Antuna Stuparića vezano za novosti u svezi uređenja 12 ulica u 

Petrijevcima nakon provođenja radova na odvodnoj mreži, odgovorio je gospodin Ivo 

Zelić da su Hrvatske vode suglasne da sudjeluju sa sredstvima kao i Osijek Koteks i 

Općina Petrijevci. Inzistirao je da u centru Petrijevaca bude još nekoliko parkirnih 

mjesta. Isto će se rješavati krajem godine kako bi s radovima mogli započeti početkom 

2021. godine. 

e) Na upit vijećnika Zvonka Babića vezano za obilazak nedostaka i šaht na ulasku u ulicu 

V. Nazora, odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je s gospodinom Josipom Poštićem 

obišao nedostatke i upozorio ga na isti, na što  će ga ponovno podsjetiti. Što se tiče 

ulice Hrvtskih branitelja u Petrijevcima, rekao je da se planira napraviti asfaltna cesta 

širine 3 m i da će ista  biti jednosmjerna. 

f) Vijećnik Ivan Zečević je pitao da li će biti izgrađen priključak na odvodnju do dvorišta 

domaćinstava u ulici Stjepana Radića s obzirom da je u istoj kanalizacija rađena prije 

nekoliko godine na što je potvrdno odgovorio gospodin Ivo Zelić. 

   

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 19:45 

sati.     

 

 

Zapisničar:           Predsjednik     

     Ana Egredžija       Općinskog vijeća: 

              Ivan Vrbanić,v.r. 


