
Z A P I S N I K 

 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 23. lipnja 2021. 

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

 

NAZOČNI: Jelena Piegel Vidaković, Josip Koški, Ivana Zeko, Anto Aničić, Ivan Vrbanić, 

Mario Raič, Šimica Koški, Reo Strišković, Josip Kuštro, Snježana Jung, Mario Koški, 

Antonija Orlić Domanovac, izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Nikola Novoselić, vlasnik SDR Tiborjanci, Katarina Stojaković, 

direktorica Draive-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, 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,  Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  

   

OPRAVDANO NENAZOČNA: Martina Stanković   

 

Sjednicu je otvorila gospođa Jelena Piegel Vidaković koja je pozdravila sve nazočne, 

konstatirala da je sjednici nazočno 12 vijećnika, te da je 1 vijećnica opravdano nenazočna.  

Upozorila je nazočne na pridržavanje Poslovnika o radu Općinskog vijeća prema kojem 

sukladno članku 64. vijećnici imaju pravo govoriti uz prethodno traženje riječi, te sukladno 

članku 68. imaju pravo na riječ 3 minute ili 2 minute ako se radi o ispravci navoda, dok pravo 

na 10 minuta govora imaju čelnici, predstavnici klubova vijećnika i izvjestitelji.  

Potom je predložila slijedeći: 

D n e v n i  r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. 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 2020. godinu. 

3. 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 2020. godinu. 

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

obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja Petrijevci na području Općine 

Petrijevci za 2020. godinu. 

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

komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 

2020. godinu. 

6. 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 2020. godinu. 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine. 

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

za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine. 

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

           mjesec 2021. godine.  

10. Razmatranje i usvajanje Prvih izmjena i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2021. 

godinu i Odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine 

Petrijevci za 2021. godinu. 



11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju u prostoru Općine Petrijevci za razdoblje 

2017.-2020.godine. 

12. Usvajanje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Horvat Roberta iz Josipovca, 

Horvat Branimira iz Osijeka, Vrbanić Mladena iz Josipovca, Horvat Davora iz 

Josipovca, Horvat Katice iz Josipovca, Vidović Ivice iz Essingena (Njemačka), 

Perošević Ljubice iz Dalja, Bosak Marice iz Samatovaca i Januš Anice iz Josipovca za 

očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2948/1, k.č.br. 2948/2, k.č.br.2985/1, 

k.č.br. 2985/2, k.č.br. 2985/3 i k.č.br.2985/4 ukupne površine 33654 m2 u k.o . 

Petrijevci kao kulturnog dobra.  

13. Donošenje Odluke o ispravku pogreške u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o 

donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci. 

14. Donošenje Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela.  

15. Donošenje Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Petrijevci. 

16. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 

17. Donošenje Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 

18. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Općinskog vijeća: 

a) Odbora za statutarno-pravna pitanja, 

b) Odbora za financije, proračun i gospodarstvo, 

c) Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača, 

d) Povjerenstva za provedbu natječaja, 

e) Povjerenstva za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 

f) Povjerenstva za društvene djelatnosti i socijalnu skrb , 

g) Povjerenstva za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, 

promet i zaštitu okoliša 

h) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 

19. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti. 

20.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članova   

Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti. 

21. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za 

projekt/operaciju: „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Petrijevci“. 

22. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nakon čega se pristupilo njegovoj razradi kako slijedi: 

Predsjednica Jelena Piegel Vidaković konstatirala je da su sjednici prvi puta nazočni izabrani 

vijećnici Ivan Vrbanić i Mario Raič koji su tom prilikom položili prisegu na obnašanje 

dužnosti općinskog vijećnika. 

 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci usvojen je 

jednoglasno (12 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 2020. 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 1159 objekata od kojih je izvršena i naplaćena usluga 

kod 690 u Petrijevcima i 138 u Satnici, izvršena , a nenaplaćena usluga u Petrijevcima 15 i 

Satnici 5, a odbijena usluga u Petrijevcima kod 42 i Satnici kod 68 domaćinstava. 



Broj napuštenih objekata je 182 u Petrijevcima i 68 u Satnici. 

Na dimnjačarskom području Općine Petrijevci izdano je 52 zapisnika o neispravnosti 

dimovodnih objekata. Otklanjanje neispravnosti i nedopuštanje obavljanja kontrole 

dimovodnih objekata se može pravdati pretpostavkama o vrlo teškoj materijalnoj situaciji 

stanovnika ili ignoriranju i nerazumijevanju važnosti dimnjačarske službe za sigurnost ljudi i 

objekata. 

Potom je uslijedila rasprava tijekom koje je vijećnica Ivana Zeko navela da su u priloženoj 

tablici s popisom domaćinstava koja odbijaju dimnjačarske usluge navedena domaćinstva iz 

Petrijevaca, dok nema navedenih domaćinstava iz Satnice pa je tražila da se ubuduće izvješća 

dopune s navođenjem istih. 

Odgovorio je gospodin Nikola Novoselić da su u Izvješću  navedena domaćinstva koja duži 

period ( 5 godina) odbijaju usluge dimnjačara, te da takvih nema evidentirano u Satnici.     

Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 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 2020. godinu. koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Gospođa Katarina Stojaković, direktorica Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prezentirala je Izvješće 

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

održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2020. godinu koje su vijećnici 

dobili u materijalima za sjednicu. Ona je tom prilikom istaknula da se radilo o košnji zelenih 

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

od strane Općine Petrijevci.   

Tijekom rasprave koja je uslijedila na upit vijećnika Maria Raiča koja se površina Industrijske 

zone kosila, odgovorila je gospođa Katarina Stojaković da je to bila javna površina uz 

pješačku stazu do Industrijske zone, kao i da se narudžbenice za košnju izdaju jednom 

mjesečno. 

Vijećnica Ivana Zeko je predložila da se ubuduće u izvješću vezano za košenje i održavanje,  

tabelarno prikažu poslovi izvršeni na temelju narudžbenice.  

Budući da drugih pitanja nije bilo, vijećnici su većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„PROTIV“) 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 2020. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

Izvješće prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja  groblja na području 

Općine Petrijevci za 2020. godinu Draive-Plus d.o.o. Petrijevci obrazložila je također gospođa 

Katarina Stojaković.  

Upoznala je nazočne vijećnike 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.  

Također je obrazložila Izvješće o trošenju novčanih sredstava prikupljenih od grobne takse. 

Tijekom rasprave koja je uslijedila vijećnik Anto Aničić je rekao da u navedenom Izvješću 

nema nikakvih specifikacija, koje je potrebno ubuduće staviti u Izvješće. 

Vijećnik Ivan Vrbanić je rekao da je izvješće standardno, nema pokazatelja o naplaćenoj 

grobnoj taksi i dugovima za grobnu taksu kao niti koliko je izdano upravnih akata o dodjeli 

grobnih mjesta u 2020. godini i da li je na njih bilo izraženih žalbi. 

Također je pitao kada će prikupljanje grobne takse biti usklađeno sa Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu po kojem bi grobnu taksu trebale ubirati jedinice lokalne samouprave ili pravna 

osoba u njenom vlasništvu, a onda iz toga plaćati osobu zaduženu za navedenu djelatnost. S 



obzirom da izvjestiteljica nije imala tražene podatke, vijećnik Vrbanić je zatražio dostavu 

pisanog odgovora. Zaključeno je da se napravi Izvješće sa prihodima i rashodima, kao i da se 

u pisanom obliku dostavi na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Izvješće o izdanim 

rješenjima o dodjeli grobnih mjesta u 2020. godini. 

Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju prilikom kojeg je većinom glasova  

( 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draive-Plus 

d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na 

području Općine Petrijevci za 2020. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

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

održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2020. 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 30.484,00 kn, dok je u naselju Satnica 

za istu namjenu utrošeno 9.182,00 kn. 

Istaknuo je problem osvjetljenja u „starim ulicama“ (D. Pejačević, P. Preradovića, M. Gupca, 

I. Kapistrana , Bregovita i Mlinska) u Petrijevcima  gdje su svjetiljke na fasadi kuća 

zaklonjene zbog ukrasnog zelenila i predlaže izradu visilica iznad ceste ili svjetiljki na 

stupovima.  

Nada se skorom započinjanju radova na rekonstrukciji državne ceste D34 kako bi se tom 

prilikom riješili starih, dotrajalih visilica i kroz cijelo naselje imali kvalitetnu rasvjetu na 

stupovima.   

Naselje Satnica je kompletno riješeno javnom rasvjetom na stupovima  s natrijevim žaruljama 

koje su energetski manje učinkovite nego led rasvjeta. Rekao je da se radilo na ukrašavanju 

centra u Petrijevcima i Satnici tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana, te da je za tu 

prigodu Općina nabavila nove svjetleće ukrase.   

Vijećnik Anto Aničić je rekao da je Izvješće u redu samo što nema sadržane cijene usluge i 

radnog sata, na što je izvjestitelj odgovorio da se isto može izračunati na temelji iskazanih 

pokazatelja. 

Vijećnik Ivan Vrbanić je rekao da je Izvješće standardno i da na njega nema primjedbi već 

pohvale AEPG-u d.o.o za njihov rad, te da se nada da će se ubuduće koristiti sredstva resornih 

ministarstava i fondova tj. prijavljivati projekte na javne pozive resornih ministarstva, pa tako 

i za primjerice postavljanje (zamjenu postojeće) led javne rasvjete što nažalost ne koristimo. 

Odgovorila je gospođa Jelena Piegel Vidaković da će do kraja godine ići rekonstrukcija 

državne ceste D-34 uz koju će biti izgrađena i javna rasvjeta u ulicama Republike i S. Radića. 

Vijećnik Ivan Vrbanić je rekao da ne misli na ulicu Republike već na „stari“ dio naselja 

Petrijevci i da se nada da će uskoro biti završena izrada projektne dokumentacije za izradu 

javne rasvjete u starom dijelu naselja Petrijevci s obzirom da su sredstva uplaćena prije više 

od dvije godine, točnije u veljače 2019., a od tada se nije napravilo ništa.   

Potom su vijećnici jednoglasno (12 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 2020. godinu koje se nalazi u privitku ovog 

zapisnika 

Točka 6. 

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 2020. 

godinu. On je tom prilikom rekao da je izvješće iscrpno, nada se da su ga vijećnici pročitali i 

predložio da postave pitanja za sve što ih zanima. 

Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Mario Raič rekao da se u izvješću navodi u 

više navrata nasipanje bankina, te ga zanima o kojim se ulicama radi i koje bi bilo najbolje 

rješenje ovog problema. 



Odgovorio je gospodin Franjo Ivančić da se radilo na uređenju bankina u svim ulicama ali da 

je najgore stanje u ulici J.J. Strossmayera te da je on mišljenja kako treba napraviti 

jednosmjernu prometnu regulaciju i svakako zabraniti promet teretnjacima.     

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„PROTIV“) 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 2020. godinu  koje se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 7. 

Zbog nenazočnosti pročelnice gospođe Milke Furlan, te zbog prijašnjih događanja, situacije s 

COVID-19 i smrtnog slučaja u obitelji, Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Petrijevci nije do sada razmatrano, rekao je gospodin Ivo Zelić. 

Izvješće sadrži poslove koji je Jedinstveni upravni odjel obavljao tijekom 2020. godine, 

vijećnicima je poznat rad u Općini, a do kraja ove godine će biti raspisan natječaj za novog 

pročelnika koji će raditi Izvješće u 2022. godini. 

Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo, te se pristupilo glasovanju prilikom kojeg 

je jednoglasno ( 12 glasova „ZA“) usvojeno Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine koje se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. 

 

Točka 8. 

Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Dalibor Bošnjaković je podnio Informaciju o 

Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2021. 

godine. On je tom prilikom rekao da se isto Izvješće razmatra tek sada zbog lokalnih izbora 

koji su održani tijekom mjeseca svibnja. U navedenom razdoblju je ostvaren ukupan prihod 

od 4.365.761,38 dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu 2.328.902,95 kn. Istovremeno 

bilježe se i izdaci za otplatu kreditnog zaduženja u iznosu od 54.080,69 kuna. 

Kako je iz prethodne godine prenesen višak prihoda u iznosu 424.176,53 kune na dan 

31.ožujka 2021. godine, Proračun Općine Petrijevci bilježi višak prihoda i primitaka u iznosu 

2.406.954,27 kuna.   

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova 

„ZA“) usvojena Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. 

siječnja do 31. ožujka 2021. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 9. 

Gospodin Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III 

mjesec 2021. godine prema kojem je sukladno Zakonu o Proračunu i Odluci o izvršenju 

Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu u navedenom razdoblju utrošeno 25.000,00 kn. 

Sredstva su utrošena za potporu stradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke i 

Zagrebačke Županije (10.000,00 kn) i za kupovinu materijala za izgradnju krova izgorjele 

kuće Midžić Mladena iz Petrijevaca (25.000,00 kn).  

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova 

„ZA“) usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2021. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 10. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković je upoznao vijećnike s Prvim izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu i Odlukom o prvim izmjenama i dopunama 

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu. 

On je tom prilikom rekao da je Prvim izmjenama i dopunama Proračun Općine Petrijevci 

predložen na prihodovnoj strani u iznosu od 23.474.689,00 kn te da su tako u odnosu na 



usvojeni Proračun veći za 3.631.673,00 kn što u postotku iznosi 18,2% u odnosu na prvotni 

plan. 

Rashodi i izdaci u Prvim izmjenama i dopunama Proračuna  2021. godine  planirani su u svoti 

od 23.722.066,00 kn. Preneseni višak iz 2020. godine iznosio je 424.176,53 kn, te je isti 

ugrađen u Prvim izmjenama i dopunama Proračuna u iznosu od 424.177,00 kn, a njegov 

raspored je vidljiv u Prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. 

godinu kao i u Posebnom dijelu Proračuna kroz pokriće dijela troškova izgradnje biciklističke 

staze Satnica-Petrijevci. U kapitalnom dijelu Proračuna nema većih odstupanja od plana. 

Novom nominacijom na mjeru 7.4.1. planira se rekonstrukcija i opremanje zgrade vrtića 

Maslačak u Petrijevcima.    

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„PROTIV“) donesene Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu i 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 

2021. godinu koje se nalaze u privitku ovog zapisnika 

 

Točka 11. 

Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Izvješće o stanju u prostoru Općine 

Petrijevci za razdoblje 2017.-2020.godine. Svi podaci u Izvješću su dobiveni od javno pravnih 

tijela, pravnih osoba i javnih ustanova u čijoj su nadležnosti pojedini podaci. Ono se izrađuje 

za razdoblje od četiri godine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i u skladu s odredbama 

Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru.  

Izradom i donošenjem Izvješća o stanju u prostoru Općine Petrijevci stvaraju se preduvjeti za 

unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova 

„ZA“) usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Općine Petrijevci za razdoblje 2017.-2020. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 12. 

Nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića, vezano za razmatranja zahtjeva Horvat Roberta iz 

Josipovca, Horvat Branimira iz Osijeka, Vrbanić Mladena iz Josipovca, Horvat Davora iz 

Josipovca, Horvat Katice iz Josipovca, Vidović Ivice iz Essingena (Njemačka), Perošević 

Ljubice iz Dalja, Bosak Marice iz Samatovaca i Januš Anice iz Josipovca za očitovanjem o 

pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2948/1, k.č.br. 2948/2, k.č.br.2985/1, k.č.br. 2985/2, k.č.br. 

2985/3 i k.č.br.2985/4 ukupne površine 33654 m2 u k.o . Petrijevci kao kulturnog dobra, 

jednoglasno (12 glasova „ZA“) je  donesen  Zaključak da ne postoji namjera Općine 

Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa nekretnine. 

Isti se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 13. 

Gospođa Renata Pilgermayer je ukratko upoznala vijećnike s prijedlogom Odluke o ispravku 

pogreške u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

naselja Petrijevci, a odnosi se na ispravku pogreške u članku 28. Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o donošenju UPU naselja Petrijevci koja se odnosi na članak 76. st. 5 Oduke o 

donošenju UPU naselja Petrijevci, odnosno na članak 76. st. 7 Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci - pročišćeni tekst kojim se predviđa da 

poslovne građevine moraju biti udaljene najmanje brojka „3,0“m zamjenjuje se brojkom „5,0“ 

m od najbližeg regulacijskog pravca te 5,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice. 

Iznimno, kod građevnih čestica užih od 20,0 m udaljenost od dvorišnih međa može biti i 

manja, ali ne manja od broja „5,0“ m zamjenjuje se brojkom „3,0“m.  

Za riječ se javio vijećnik Ivan Vrbanić na što je predsjednica Jelena Piegel Vidaković rekla da 

se vijećnik tijekom sjednice ima pravo javiti samo za dva pitanja, sukladno članku 54. 

Poslovnika i da je to rekla na početku sjednice.  



Vijećnik Vrbanić je istaknuo da, po Poslovniku svaki vijećnik ima pravo na pojedinačnu 

raspravu po svakoj točci dnevnoga reda i to u trajanju od 5 min i da ima pravo govoriti na što 

je predsjednica Jelena Piegel Vidaković rekla da je tražio da postavi pitanje, a ne za raspravu, 

na što više nema pravo.  

Druge rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (9 

glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesena Odluka o ispravku pogreške u Odluci o izmjeni 

i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci koja se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 14. 

Gospodin Ivo Zelić predložio je donošenje Odluke o određivanju naknada vijećnicima i 

članovima radnih tijela. Ovom se Odlukom određuju naknade za rad i naknade troškova 

predsjedniku Općinskog vijeća Općine Petrijevci, potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci, vijećnicima Općinskog vijeća Općine Petrijevci i članovima radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Petrijevci  vezanih uz obavljanje ovih dužnosti. 

Predsjedniku Općinskog vijeća se određuje naknada za obavljanje dužnosti u mjesečnom 

iznosu od 750,00 kn, potpredsjedniku Općinskog vijeća u iznosu od 650,00 kn, vijećnicima 

po sjednici na kojoj su nazočni 300,00 kn i naknadu u iznosu od 150,00 kn za nazočnost na 

sjednici radnog tijela kao izabrani član , dok predsjednik radnog tijela za nazočnost i vođenje 

sjednici ima naknadu i u iznosu od 200,00 kn. 

Ukupan iznos godišnje naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Petrijevci za njihovo 

sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća ili radnih tijela čiji je član ili kojem predsjedaju, 

ne smije iznositi više od 6.000,00 kn neto naknade. 

Vanjski članovi radnih tijela imaju prvo na naknadu u neto iznosu od 150,00 kn po sjednici 

kojoj su nazočili, a zaposlenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci , ukoliko 

su, po službenoj dužnosti nazočni sjednici Općinskog vijeća, imaju pravo na naknadu u neto 

iznosu od 250,00 kn po sjednici kojoj su nazočili i 150,00 kn po sjednici na kojoj su nazočili 

radnim tijelima Općine Petrijevci. 

U raspravi se javio vijećnik Mario Raič koji je istaknuo da neće podržati ovakav prijedlog s 

obzirom da smatra da svi trebaju ovaj posao raditi volonterski. 

Drugih prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova 

(9 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesena Odluka o određivanju naknada vijećnicima i 

članovima radnih tijela koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 15. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković je obrazložio prijedlog Odluke o plaći i naknadi za rad 

dužnosnika Općine Petrijevci kojom se određuje osnovica za koeficijent za obračun plaće i 

naknade za rad dužnosnika Općine Petrijevci. 

Ovaj prijedlog Odluke je izrađen s obzirom da više nema funkcije zamjenika općinskog 

načelnika sukladno izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i 

odnosi se samo na rad općinskog načelnika , te je sve drugo ostalo nepromijenjeno u odnosu 

na prijašnju odluku.   

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

„ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesena Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine 

Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 16. 

Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić je ukratko upoznao vijećnike s 

Poslovnikom Općine Petrijevci koji nije mijenjan od 2013. godine i čiji prijedlog predlaže na 

usvajanje. 

Gospođa Jelena Piegel Vidaković je istaknula da će se ubuduće  tj. u ovom mandatu  voditi 

računa o pridržavanju Poslovnika kao i o etičkom kodeksu. 



Vijećnik Ivan Vrbanić je rekao da Poslovnik o radu Općinskog vijeća nije mijenjan od 2013. 

godine, iako kada se pročita njegov prijedlog u manjem dijelu je različit u odnosu na 

prethodni,  te da je ovaj Poslovnik samo usklađen sa Izmjenama i dopunama određenih 

zakona. Smatra da smo mi jedinstvena Općina u Hrvatskoj koja na ovakav način donosi 

Poslovnik s obzirom da bi ga trebao predložiti Odbor za statutarno pravna pitanja ili klub 

vijećnika većinske stranke u Općinskom vijeću. Većih primjedbi nema osim što treba u tekstu 

ispraviti jednine i množine. Također smatra da treba ispraviti članak 4. i članak 5. koji su 

gotovo identični jer je članak 5. istovjetan stavcima u članka 4. što je nepotrebno dva puta 

ponavljati istu stvar. 

Na izlaganje vijećnika Vrbanića referirao se općinski načelnik kao predlagatelj te rekao da ne 

vidi problem ako je dva puta napisano isto i ako bude potrebno će se ispraviti kada dođe novi 

pročelnik. 

Drugih primjedbi nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova 

(11 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) donesen Poslovnik o radu Općinskog vijeća 

Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 17. 

Gospodin Ivo Zelić upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o radnim tijelima Općinskog 

vijeća Općine Petrijevci koja je na taj način usklađena sa Zakonom, a koja nije mijenjana od 

2009. godine. 

Za riječ se javio vijećnik Ivan Vrbanić koji je rekao da je prijedlog ove Odluke promijenjen u 

jednoj jedinoj riječi zbog usklađenja sa Zakonom, a odnosi se na Povjerenstvo za procjenu 

štete od elementarnih nepogoda gdje se riječ elementarnih zamjenjuje riječima prirodnih. S 

obzirom da je Općinsko vijeće u veljači 2020. godine donijelo Rješenje o osnivanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koje člankom 31. ovim prijedlogom  

odluke nije stavljeno izvan snage, sugerira da se uvrsti u članak 31. jer ako ne, nakon ove 

sjednice ćemo imati dva paralelna Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i 

nećemo znati koje je Povjerenstvo nadležno jer mandat povjerenstva iz 2020. godine, 

sukladno Odluci Vijeća, traje četiri godine. Također je u Odluci potrebno izbaciti članak 31. s 

obzirom da članak br. 30. govori o stapanju na snagu ove Odluke. 

Gospodin Ivo Zelić je rekao da je u Odluci iz 2020. godine trebalo stajati da članovima 

Odbora i Povjerenstava ističe mandat istekom mandata općinskih vijećnika, te da će se 

Odluka uskladiti dolaskom novog pročelnika. 

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je  većinom glasova (11 glasova „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“) donesena Odluka o  radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja 

se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 18. 

Na prijedlog predsjednice Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice, Ivane Zeko, 

objedinjeno se glasovalo i većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ od a) do h) 

donesena je Odluke o izboru radnih tijela Općinskog vijeća kako slijedi: 

 

a) Odbor za statutarno- pravna pitanja: Jelena Piegel Vidaković – predsjednik, 

Josip Koški 

Snježana Jung 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Ana Egredžija, članovi 

b) Odbor za financije, proračun i gospodarstvo:  

Ivana Zeko, predsjednik 

Reo Strišković 

Josip Koški 

Jasna Stojaković 



Tomislav Šalavardić, članovi 

c) Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača: 

Josip Kuštro, predsjednik 

Anto Aničić 

Šimica Koški 

Mario Koški 

Goran Mrkić, članovi 

d) Povjerenstvo za provedbu natječaja: 

Jelena Piegel Vidaković, predsjednik 

Josip Koški 

Ivana Zeko 

Renata Pilgermayer 

Goran Mrkić, članovi 

e) Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda: 

Josip Koški, predsjednik 

Mario Koški 

Reo Strišković 

Josip Bronzović 

Zvonimir Petnjarić, članovi 

f) Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb: 

Snježana Jung, predsjednik 

Anto Aničić 

Šimica Koški 

Ljiljana Poštić 

Višnja Gubica, članovi 

g) Povjerenstvo za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet 

i zaštitu okoliša: 

Jelena Piegel Vidaković, predsjednik 

      Reo Strišković 

      Josip Kuštro 

      Josip Bronzović 

Renata Pilgermayer, članovi 

h) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja: 

Jelena Piegel Vidaković, predsjednik 

Josip Koški 

Snježana Jung 

Ilija Ivanković 

Đuro Petnjarić 

Mandat imenovanih članova traje do kraja mandata Općinskog vijeća. 

Rješenja o imenovanju navedenih  Odbora i Povjerenstava nalaze se u pritivku ovog 

zapisnika. 

 

Točka 19. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a na prijedlog općinskog načelnika , jednoglasno ( 12 

glasova „ZA“) je donesena Odluka o osnivanju Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti  

kao stalnog radnog tijela Općinskog vijeća Općine Petrijevci.   

Odbor se bira za razdoblje od četiri godine u svrhu pripreme, organiziranja i provođenja 

manifestacije kulturnog , izvornog i amaterskog folklornog stvaralaštva „Petrijevačke 

žetvene svečanosti“. 

 

 

 



Točka 20. 

Gospodin Ivo Zelić upoznao je vijećnike s prijedlogom Kluba vijećnika Hrvatske 

demokratske zajednice da se za predsjednika Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti 

imenuje Ivo Zelić , za dopredsjednika Martina Stanković, a za tajnicu Ana Egredžija.   

Za članove Odbora su imenovani: Jelena Piegel Vidaković, Josip Koški, Snježana Jung, 

Šimica Koški, pročelnik uprave, Renata Pilgermayer, Sussana Dundović, Višnja Gubica 

Jasna Stojaković, Ljiljana Poštić, Renata Štajnbrikner, Josip Bronzović, Andrej 

Bogdanović, Anela Bogdanović i Draženka Vidović.  

Mandat imenovanih članova traje do kraja mandata Općinskog vijeća koje ih je izabralo.  

Rasprave nije bilo, te je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesena 

Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članova Odbora 

Petrijevačkih žetvenih svečanosti koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 21. 

Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je prijedlog Odluke o  suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Petrijevci za projekt/operaciju: „Rekonstrukcija i opremanje 

dječjeg vrtića u Općini Petrijevci“ kojom se potvrđuje suglasnost Općinskog vijeća s 

provedbom ulaganja na području Općine Petrijevci za provedbu podmjere 7,4 „ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

Predmet ulaganja je dječji vrtić na lokaciji označenoj kao k.č.br. 733/2 k.o. Petrijevci. Za 

pripremu i podnošenje prijave na Natječaj za provedbu mjere/tipa operacije:7,4 zadužuje se 

i ovlašćuje općinski načelnik. 

Izveli bi se radovi projektantske vrijednosti cca 3 milijuna kuna, a postavili bi se krovni 

prozori, napravili pregradni zidovi i formirale igraonica i spavaonica, te u jednom dijelu i 

jaslička skupina. Ugradio bi se lift iz kuhinje za dostavu hrane, riješilo bi se kompletno 

hlađenje, postavilo podno grijanje, video nadzor , te bi tako vrtić bio opremljen po pravim 

standardima. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno  (12 glasova 

„ZA“ ) donesena Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci 

za projekt/operaciju: „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Petrijevci“ koja 

se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 22. 

Pod ovom točkom dnevnog reda općinski načelnik je informirao vijećnike o događanjima 

od posljednje sjednice Općinskog vijeća prije izbora i to kako slijedi: 

a) Nakon druge provedene javne nabave, 27. travnja  je potpisan Ugovor o izgradnji 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,   

b) 3. svibnja je započela izgradnja nasipa oko naselja Karašica zbog obrane od poplave, 

c) Izgrađene su tri otresnice na poljskim putovima koji izlaze na lokalnu (županijsku) 

cestu 44055 (Petelaški put), 

d) 25. svibnja bili smo domaćini kada je u našoj vijećnici održan  sastanak glavnog   

vatrogasnog zapovjednika s 14 županijskih vatrogasnih zapovjednika (kontinentalni dio 

Hrvatske) za nadolazeću turističku sezonu i žetvu, 

e) 27. svibnja u Đakovu je potpisan ugovor sa Središnjim državnim uredom za 

demografiju i mlade za izgradnju potkrovlja u vrtiću u vrijednosti od 500.000,00 kn. 

Od 17.07. do 30.09. će biti raspisan natječaj za EU sredstva, za mjeru 7.4.1. za ostali dio 

sredstava (cca 3 milijuna kuna), 

f) Prema uputama Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 2. lipnja je  

izvršeno larvicidno tretiranje komaraca uz rijeku Dravu, a 14. lipnja i prvo tretiranje 

komaraca u Petrijevcima i Satnici, dok će naredno biti izvršeno 28. i 29. lipnja, 



g) 16. lipnja su započeli javni radovi u kojima su zaposlene četiri osobe na rok od šest 

mjeseci, 

h) 17. lipnja održan je tehnički pregled zgrade DVD-a Satnica, koja će po dobivanju 

uporabne dozvole biti predana na upravljanje DVD-u Satnica, 

i) Sukladno programu napravljen je projekt za košarkaško-tenisko igralište, te proširenje 

za 2 svlačionice i izradu sale u potkrovlju na zgradi NK Omladinca i uređenje garažnog 

prostora u DVD-u Petrijevci, 

j) Za 29. lipnja (Petrovo) u centru Petrijevaca će svirati „Jovalius bend“ od 19:00-24:00 

sati. 

Nakon izvješća općinskog načelnika za riječ se javila vijećnica Antonija Orlić Domanovac 

koja je pitala zašto na području Općine Petrijevci nije proglašena elementarna nepogoda 

iako je Osječko-baranjska županija istu proglasila i zašto nije prethodno dogovoreno da 

netko od oporbe bude imenovana u neko od Povjerenstava. 

Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da elementarna nepogoda nije proglašena za područje 

Općine Petrijevci jer nitko nije došao u Općinu prijaviti štetu. Što se tiče imenovanja u 

sastav Povjerenstava, na prvoj sjednici Općinskog vijeća u Klubu vijećnika HDZ-a 

dogovaralo se i pripremalo da budu zastupljeni i članovi oporbe, međutim  dva vijećnika su 

izostala, te se nije znalo da li će danas prisustvovati sjednici Općinskog vijeća i predloženo 

u ovakvom obliku. 

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je pitala da li Poslovnikom postoji utvrđeno pravilo 

da se tijekom sjednice Općinskog vijeća isključe mobiteli, s čime se složila i predsjednica 

Općinskog vijeća.     

 

 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednica zaključila sjednicu u 20,25 sati.    

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica  

               Općinskog vijeća        

Ana Egredžija                      Jel ena Piegel Vidaković, univ.spec.ing.aedif.v.r.

  

 

 


