ZAPISNIK
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 20. listopada
2020. godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Josip Kuštro, Ivan
Zečević, Martina Stanković, Antun Stuparić, Dino Stojaković, Lucija Lucić Stojaković i
Antonija Orlić Domanovac.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Zvonko Babić, Josip Koški i Mario Koški.
OSTALI NAZOČNI: Katarina Stojaković, direktorica Draiva Plus d.o.o. Petrijevci, Vesna
Vujaklija, direktorica Dvorac d.o.o. Valpovo, Iva Matić, voditeljica Sektora za provedbu EU
projekta Dvorac d.o.o. Valpovo, Vlado Krznarić, načelnik Policijske postaje Belišće, Zdenko
Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, Sussana Dundović, ravnateljica
Osnovne škole Petrijevci, 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 je sjednici nazočno 10 vijećnika i vijećnica kao i da su tri vijećnika
opravdano nenazočna.
Potom je predložio slijedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 28. i 29. sjednice Općinskog vijeća.
2. Informacija o novom vlasniku tvrtke Draiva Plus d.o.o. Petrijevci i budućim
planovima i suradnji s Općinom Petrijevci.
3. Informacija o poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo i provođenju FASEP programa u
kojem je uključena Općina Petrijevci sa sustavom odvodnje otpadnih voda.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na
području Općine Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2019. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće
područni vrtić Petrijevci za razdoblje od 01.01.2019.do 31.12.2019. godine s
projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu
2019./2020.
7. Razmatranje i usvajanje informacije o Izvješću izvršenja prihoda i rashoda, primitaka i
izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2020.
godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX
mjesec 2020. godine.
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci.
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Petrijevci.

11. Donošenje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u
općoj uporabi.
12. Donošenje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2020.-31.03.2021.
godine.
13. Donošenje Operativnog programa mjera Civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim
uvjetima 2020./2021.godine.
14. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine
Petrijevci u 2020. godini.
15. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021. godini.
16. Različito.
Dnevni red je jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojili
zapisnike sa 28. i 29. sjednice Općinskog vijeća.
Točka 2.
Gospođa Katarina Stojaković je, sukladno zaključku za prethodnih sjednica Općinskog
vijeća ukratko upoznala nazočne s novinama u tvrtki Draiva Plus d.o.o. Petrijevci.
Ona je tom prilikom istaknula da je sada ona novi direktor tvrtke, kao i da je nova
adresa tvrtke Republike 124 u Petrijevcima. Također je istaknula da je u djelatnost uvedena
trgovina i cvjećarna dok je sve drugo ostalo nepromijenjeno. Istaknula je radove na uređenju
sanitarnog čvora na grobljima u Petrijevcima i Satnici kao i izmjenu prozora na prostoriji gdje
je smještena hladnjača na groblju u Satnici. Na upit vijećnice Jasne Stojaković o broju
zaposlenih djelatnika je odgovorila da su trenutno zaposlene četiri osobe.
Predsjednik Ivan Vrbanić je pitao vezano za održavanje javnih površina da li postoje
poslovi koje obavljaju „gratis“ kao što je bilo prije na što je odgovorila gospođa Katarina
Stojaković da se djelatnost nastavlja po dosadašnjem ugovoru.
Pojašnjenje je dao i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da su se „gratis“ poslovi prije
odnosili na održavanje skverova, te da u zadnje vrijeme svi poslovi idu putem narudžbenice i
da Općina financira poslove koji se odnose na trajna ulaganja, dok se održavanje groblja
financira iz grobne takse.
Na upit predsjednika Ivana Vrbanića kako misle riješiti problem naplate dugovanja,
odgovorila je da je da se dugovanja uglavnom odnose na osobe koje ne žive na području
Općine Petrijevci i da mora izvidjeti mogućnost naplate putem nasljednika ili slično.
Na kraju je gospodin Ivan Vrbanić zahvalio na dolasku i podnesenom izvješću te
izrazio nadu za i nadalje dobru i uspješnu suradnju sa Općinom Petrijevci.
Točka 3.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a vezano za prethodne sjednice Općinskog vijeća,
Informaciju o poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo i provođenju FASEP programa u kojem je
uključena Općina Petrijevci sa sustavom odvodnje otpadnih voda su obrazložile gospođa
Vesna Vujaklija i gospođa Iva Matić.
Gospođa Vesna Vujaklija kao novoimenovana direktorica i dugogodišnji djelatnik
Dvorac d.o.o. Valpovo u svom izlaganju je iznijela osnovne podatke o tvrtki, istaknula da će
devetomjesečno razdoblje pokazati bolji financijski rezultat o čemu će vijećnici biti naknadno
izvješteni i pokazala spremnost da odgovori sve upite vijećnika.
Vijećnik Ivan Zečević je pitao da mu se pojasni razlog gubitka u 2019. godini i kakve
se radnje poduzimaju za saniranje gubitka jer je i Općina Petrijevci suvlasnik poduzeća što je

također jedan od razloga da se pozitivno posluje. Također je pitao koliko ima zaposlenih
djelatnika, da li ih ima viška ili manjka.
Odgovorila je gospođa Jasna Stojaković da je gubitak nastao zbog troška naknade za
zaštitu voda po rješenju Hrvatskih voda, a gospođa Vesna Vujaklija da se vodi računa o
likvidnosti tvrtke i potrebama korisnika, te da će u narednom razdoblju poraditi na prisilnim
naplatama. Također je odgovorila da je u Dvorcu uposleno 36 osoba koje trenutno rade u
Odjelu za vodoopskrbu i redovito uspijevaju obavljati svoje poslove.
Predsjednik Ivan Vrbanić je zatražio pojašnjenje za problem Urbanizma na što je
gospođa Vesna Vujaklija ukratko upoznala vijećnike s prijedlogom Skupštine Dvorca d.o.o.
od 30. rujna da se odluka o suvlasničkom udjelu Grada Valpova u 100% iznosu proglasi
ništetnom zbog neutemeljenosti. Očekuje se da će Trgovački sud donijeti rješenje kojim se
neće dovesti u pitanje opstojnost Urbanizam d.o.o.
Načelnik Ivo Zelić je također dao pojašnjenje da su Općina Petrijevci i Općina
Bizovac uputili žalbu protiv 100% vlasništva Grada Valpova i tražili da se udjeli suvlasnika u
istom iznosu kao što su u Dvorcu d.o.o. prenesu na Urbanizam d.o.o. Valpovo.
Žalba se nalazi na Trgovačkom sudu i očekuje da bude prihvaćena.
Nakon donošenja rješenja, u kratkom roku se može pristupiti sazivanju Skupštine.
Vijećnik Ivan Zečević je konstatirao da Grad Valpovo nije korektno postupio i smatra da se
radi o otimačini tuđeg kapitala što je kazneno djelo.
Gospođa Vesna Vujaklija je rekla da je Skupština Dvorca d.o.o. donijela zakonitu odluku, te
da prvobitno rješenje Trgovačkog suda ne daje točan naputak i da zbog toga o odluci odlučuje
predsjednik Trgovačkog suda kao i da Dvorac nije postupio nezakonito.
Nakon toga je gospođa Iva Matić upoznala nazočne s projektom vodoopskrbe i
odvodnje Valpovo -Belišće ukupne vrijednosti 271.000.000,00 HRK čiji je nositelj Dvorac
d.o.o. Valpovo s partnerima HIDROBEL d.o.o. Belišće, Grad Belišće, Grad Valpovo, Općine
Petrijevci, Bizovac i Marijanci. Do sada je ugovoreno 8 sekundarnih ugovora u vrijednosti od
167.000.000,00 HRK i cijeli projekt obuhvaća 7 elemenata.
15. listopada je objavljen ponovljeni natječaj za izgradnju uređaja otpadnih voda procijenjene
vrijednosti od 75.000.000,00 HRK i traje do 30. studenog ove godine.
U tijeku je nabava za izgradnju postrojenja u Belišću i nabava opreme kanalizacijske mreže.
Predsjednik Ivan Vrbanić je pitao s obzirom na ponovljeni natječaj da li su napravljene
izmjene i kada bi se moglo ići u realizaciju. Odgovorila je gospođa Iva Matić da je prvi
postupak išao kao predmet javne nabave u 1. ugovoru te da nije bilo ponuda, nakon toga je
prerađena dokumentacija i ide se na jedan predmet nabave u dvije grupe, te se izmjena odnosi
na to da svaki uređaj dobije svog izvođača ali je problem manjak radnika za obavljanje
građevinskih radova.
Vijećnik Ivan Zečević je pitao što će biti sa cestama koje su ispresijecanje, te tko je po
ugovoru dužan dovesti u prvobitno stanje. Odgovorila je gospođa Iva Matić da ukoliko je
kolektor prošao po sredini ceste, cijela cesta će se sanirati, a ukoliko je u pitanju zelena
površina, a cesta je uništena, izvođač mora stanje riješiti ako je u pitanju njegova krivica.
Na mjestima gdje cesta nije uništena sanirati će se samo prekopi. Veliki dio cesta će se
sanirati u cijelosti i to je predviđeno u troškovniku projekta.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je pitala tko će sanirati puteve koji nisu cesta i
koji vode do poljoprivrednih parcela s obzirom da ima onih s kojih je onemogućeno prići
parcelama a vrijeme je radova u polju.
Odgovorila je gospođa Iva Matić da izvođač mora vratiti u prvobitno stanje, a u
ovakvim slučajevima treba odmah reagirati da se održi privremeno stanje do završetka
radova. Može se kontaktirati ona osobno u Dvorcu d.o.o. Valpovo ili općinski načelnik.
Točka 4.
Gospodin Vlado Krznarić, načelnik Policijske postaje Belišće upoznao je nazočne s
Izvješćem Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za I-XII

mjesec 2019. godine. On je tom prilikom konstatirao da je evidentiran manji broj kaznenih
djela u odnosu na isto razdoblje 2019. godine na što je utjecao način poslovanja u kojem je
prioritet prevencija.
U svrhu smanjenja broja kaznenih dijela predlaže planiranje sredstava u Proračunu
općine za postavljanje nadzornih kamera.
Prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira evidentiran je veći broj
prekršaja zbog situacije prilikom proslave novogodišnjih blagdana.
Izvršenom komparacijom je utvrđen manji broj prekršaja iz ostalih Zakona u odnosu
na isto razdoblje 2018. godine i to za 13 prekršaja dok se podaci o poduzetim represivnim
mjerama u prometu odnose na cjelokupno područje djelovanja Policijske postaje Belišće
tijekom 2018./2019. godine.
Tijekom 2019. godine došlo je povećanja prometnih nesreća jer je cesta za Bizovac
zatvorena i svi obilazni pravci idu preko Petrijevaca. Stoga su djelatnici Policijske postaje
često nazočni na tom dijelu i ove godine se vidi smanjenje prometnih nesreća, a također su
iste bile bez poginulih osoba.
Upoznao je nazočne s činjenicom da je Policija opremljena novim kamerama pomoću
kojih vide sva prekoračenja , pokretni su i daju učinkovite rezultate. Napomenuo je da bi bilo
dobro kada bi postojao kontakt policajac u mjestu, te da će to biti njegov prijedlog u budućoj
sistematizaciji.
Gospodin Ivo Zelić je rekao da je postojao prijedlog za kontakt policajca ali mu je
odgovoreno da na području naše općine nema dovoljno prekršaja da bi se isti uveo, te da
može uputiti ponovni prijedlog.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je ukazala na nepravilno brzu vožnju sudionika
u prometu na zavojima u mjestu i na izlasku s kružnog toka kod restorana Jelengrad. Pitala je
da li je moguće isto kontrolirati posebno u vremenu kada djeca idu u školu.
Odgovorio je gospodin Vlado Krznarić da se radi o pojedincima, da će se postaviti
kamere ali da ne mogu biti nazočni 24 sata jer su prisutni i u ostalim mjestima.
Vijećnik Ivan Zečević je pitao za materijalnu vrijednost počinjenih krađa na što mu je
odgovoreno da se radi o sitnim krađama različitih vrijednosti.
U nastavku je vijećnik Ivan Zečević predložio da djelatnici Policijske postaje postave
kameru za snimanje u jutarnjim satima od 6-8 sati na zavojitom dijelu na izlasku iz
Petrijevaca prema Mesnoj industriji Ravlić d.o.o. gdje je učestalo nepravilno obilaženje.
Također je pitao kakve su kazne predviđene za vožnju biciklom nogostupom. S obzirom na
položaj ceste u Petrijevcima volio di da se u tom slučaju izda samo upozorenje. Odgovorio je
gospodin Vlado Krznarić da se s kamerama fokusiraju na veće prometnice i da one daju dobre
rezultate , dok policijski službenik po vlastitoj ocjeni i sukladno zakonu određuje visinu kazne
kod vožnje bicikla nogostupom.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“)
usvojeno Izvješće Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci
za I-XII mjesec 2019. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Gospodin Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće upoznao je
nazočne s Financijskim izvješćem Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za razdoblje od
1.1.2019.-31.12.2019. godine.
On je tom prilikom istaknuo da su u 2019. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu od
722.343,55 HRK, te rashodi u iznosu od 715.104,28 HRK pa je tako ostvaren višak prihoda u
iznosu od 7.239,27 kn. Ostvareni višak prihoda prenesen je u 2020. godinu za pokriće rashoda
poslovanja. Tijekom godine broj djece je bio promjenjiv od 39-42. Istaknuo je dobru suradnju
s Općinom Petrijevci i nadalje će nastojati svojim znanjem i uslugama pružiti kvalitetan odgoj
djece.

Drugih pitanja nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova
„ZA“) usvojeno Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za razdoblje od
1.1.2019.-31.12.2019. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Izvješće Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu 2019./2020. vijećnicima je
prezentirala ravnateljica Osnovne škole gospođa Sussana Dundović koja je rekla da je nastava
započela 9. rujna 2019. a završila 24. lipnja 2020. godine. U školi ima sveukupno 12
razrednih odjela, u matičnoj školi 10 razrednih odjela sa 171 učenikom a u područnoj školi
Satnica 2 kombinirana razredna odjela sa 16 učenika, tj. ukupno 187 učenika. U šk. god.
2020./2021. je upisano ukupno 179. učenika (MŠ Petrijevci 162 i PŠ 17 učenika).
Upoznala je vijećnike sa planom organizacije kulturnih djelatnosti škole, postignutim
uspjehom (srednja ocjena 4,27) na kraju nastavne godine , poduzetim pedagoškim mjerama za
postignute rezultate i osvojenim rezultatima na natjecanjima.
Istaknula je da je zgrada Osnovne škole energetski obnovljena, da je obnovljen video
nadzor, postavljene analogne kamere, zamijenjeni panoi, osvježene zbornica, radilo se na
sitnim intervencijama i drugo dok je u Satnici uređena ograda oko školske zgrade.
Petrijevačka Osnovna škola je jedna od bolje opremljenih škola u Valpovštini jer je
opremljena sa 2 interaktivna monitora, a uskoro će u sklopu projekta za brzi Internet dobiti još
dva.
Predsjednik Ivan Vrbanić je zahvalio ravnateljici na održanoj prezentaciji, a vijećnik
Ivan Zečević je rekao da smatra da je uspjeh učenika nerealan, te da treba poraditi na istome
odnosno da moraju postojati drugačiji kriteriji i vrednovanja.
Gospođa Sussana Dundović je rekla da se radilo prema preporuci Ministarstva vezano
za novonastalu situaciju sa COVID-19, te da rezultate treba uzeti sa rezervom.
Na upit vijećnika Antuna Stuparića od 103 odlična učenika koliko je u predmetnoj , a
koliko u razrednoj nastavi, odgovorila je gospođa Sussana Dundović da je 70-75% rezultata
ostvareno u razrednoj nastavi.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je pohvalila prezentaciju s učenicima na daljinu
prof. Lidije Begović i pitala da li je moguće pomaknuti vrijeme obroka u međusmjeni koji je
inače u 14,05 sati da bude kasnije s obzirom da djeca ručaju prije odlaska na nastavu.
Odgovorila je gospođa Sussana Dundović da isto nije moguće iz više razloga i da se
čeka odluka Ministarstva o skraćenju nastave čime bi se riješio i taj problem jer će
dobivanjem suglasnosti Ministarstva razredna nastava prijeći u prvu smjenu.
Na kraju je predsjednik Ivan Vrbanić istaknuo da ga veseli što su djeca dobro odradila
nastavu na daljinu koja se održavala zbog pandemije koronavirusa i da se nada kako se slična
situacija neće ponoviti i u ovoj školskoj godini.
Nakon provedene rasprave pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) usvojeno Izvješće Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu 2019./2020.
koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospodin Dalibor Bošnjaković je podnio informaciju o Izvješću izvršenja prihoda i
rashoda, primitaka i izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30.
rujna 2020. godine. Rekao je da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od
5.463.778,86 HRK a rashodi su ostvareni u iznosu od 6.937.363,58 HRK dok su istovremeno
primici od zaduženja ostvareni sa 853.531,20 HRK, a izdaci za otplatu glavnice kredita
26.495,73 HRK. S obzirom da je iz 2019. godine prenesen višak u iznosu od 2.289.764,40
HRK ukupno je s 30. 09. 2020. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od
1.643.215,15 HRK.

Na prikupljanje ovogodišnjih prihoda se odrazila situacija sa COVID-19, a u razdoblju
koje slijedi poduzimat će se mjere naplate prihoda za vlastite prihode.
Kapitalni udio u izvještaju za 9 mjeseci iznosi 45% rashodovne strane, a od većih
investicija tu su izgradnja garaža DVD-a u Satnici, izgradnja zamjenske kuće Kostelac,
energetska obnova zgrade NK Omladinac, praćenje projekata vodoopskrbe i odvodnje i
drugo.
Vijećnik Ivan Zečević je nakratko napustio sjednicu u 20:10 h.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg
je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojena informacija o Izvješću izvršenja prihoda i rashoda,
primitaka i izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2020.
godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Vijećnik Ivan Zečević se pridružio sjednici u 20:15 h.
Točka 8.
Načelnik Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za VII-IX mjesec 2020. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva prema zakonu
i ovlastima općinskog načelnika u ukupnom iznosu od 11.972,57 HRK i pojasnio stavke za
koje su sredstva utrošena prema dostavljenim zamolbama.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za IV-VI mjesec 2020. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika
Točka 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Milka Furlan je obrazložila prijedlog Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Petrijevci.
Na prošloj sjednici Općinskog vijeća je donesena Odluka o poništenju natječaja zbog
učinjene proceduralne pogreške kod zaprimanja ponuda, nakon čega su ponuditelji uz potvrde
preuzeli dostavljene ponude kako bi se moglo pristupiti ponovnom natječaju.
U natječaju je objavljen i obrazac ponude u kojem je naveden izračun cijene u
kunama, te izjava o nepostojanju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na
području RH, što je pregledalo Povjerenstvo za natječaj .
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da je dobro napravljeno uvođenje proizvodno tehničkih
cjelina u tablicama s obzirom da se radi o malim česticama i da ponude budu na komplet
čestice iz PTC-a te da se za svaku cjelinu navede cijena.
Što se tiče Gospodarskog programa također je potrebno u istom navesti svaku česticu
kroz PTC, te se jedan obrazac gospodarskog programa mora odnositi na pojedinu PTC, a ne
dostavljati gospodarski program za svaku pojedinu katastarsku četicu.
Na upit vijećnika Ivana Zečevića, gospođa Milka Furlan je pojasnila dostavu potrebne
dokumentacije i mogućnost umetanja redaka u ponudi ukoliko se ista odnosi na više čestica.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci donesena je jednoglasno (10
glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci koja je nastala kao
rezultat višemjesečnog postupka.
Od donošenja Odluke u 12. mjesecu 2019. godine provedene su sve potrebne radnje,
održana je javna rasprava i javno izlaganje , nakon kojeg je na konačan prijedlog IV izmjena
Plana dobivena suglasnost Javne ustanove Zavod za prostorno planiranje.

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Gospođa Renata Pilgermayer je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o proglašenju
statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi koja je izrađena na temelju
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na nerazvrstane ceste, zelene javne površinu
i groblja na području Općine Petrijevci. U odluku su ugrađene sitne čestice koje se nalaze na
zelenim javnim površinama, a ne vide se u gruntovnom izvodu kao javno dobro u općoj
uporabi. Ovom se Odlukom nalaže upis navedene komunalne infrastrukture u zemljišnim
knjigama pri nadležnom zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku, Zemljišno
knjižni odjel Valpovo kao „Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Petrijevci“.
Predsjednik Ivan Vrbanić je predložio da se provjeri čestica k.č.br. 461/1 u Vjetrovitoj
ulici u Petrijevcima koja je u Odluci navedena dva puta. Gospođa Renata Pilgermayer se
ispričala jer treba biti k.č.br. 461/2.
Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi donesena je jednoglasno (10 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2020.-31.03.2021. godine nazočnima je
obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom istaknula da se isti donosi svake
godine prije zimskog razdoblja. Plan obuhvaća iste razine i raspored čišćenja po ulicama, te
nema puno izmjena u odnosu na prošlogodišnji. Do izmjena je došlo u zamjeni direktora u
Draivi Plus d.o.o. gdje je umjesto Zvonka Gubice sada direktor Katarina Stojaković.
Rasprave nije bilo , pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesen Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2020.-31.03.2021. godine
koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Operativni program mjera Civilne
zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2020./2021. godine koji se donosi temeljem
Zakona o civilnoj zaštiti, Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi a odnosi se na moguću pojavu veće
ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara.
Operativni program mjera Civilne zaštite nije izmijenjen u odnosu na dosadašnji,
jedina su novina dijagrami iz kojih se vidi da se u budućnosti mogu očekivati sušnija i toplija
vremena, koja mogu prouzročiti sušu kao prirodnu nepogodu.
Nakon toga su vijećnici pristupili glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova
„ZA“) donesen Operativni program mjera Civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima
2020./2021. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je Analizu stanja sustava Civilne zaštite na
području Općine Petrijevci u 2020. godini koja se donosi temeljem Zakona o sustavu civilne
zaštite, a osnova za njezinu izradu je Procjena rizika koju je Općina Petrijevci izradila tijekom
2017. i 2018. godine i Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijevci izrađen u travnju 2019.
godine. U 2020. godini izmjene su nastupile, te je načelnik Općine Petrijevci donio novu
Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite 19. ožujka 2020. godine sukladno dostavljenim

zahtjevima za izmjenom pojedinih članova. Izmijenjen je predstavnik Policijske postaje,
doktor i predstavnik Draiva plus d.o.o.
U 2020. godini na području Općine Petrijevci nije bila proglašena prirodna nepogoda i
iz Analize se može zaključiti da na području naše Općine ne postoji velika opasnost od
prirodnih nepogoda.
Dobrovoljna vatrogasna društva na području naše Općine nisu provodila natjecanja
nego su u predžetvenom i žetvenom razdoblju organizirali dežurstva .
Nastankom situacije sa COVID-19, članovima Civilne zaštite je podijeljena oprema , a
isti su pomagali u kontroli kod ulaza u Konzum prilikom Uskrsnih blagdana.
Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“)
usvojena Analizu stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2020. godini
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021. godini obrazložila je gospođa
Renata Pilgermayer koja je istaknula da je isti rezultat Zakona o ublažavanju prirodnih
nepogoda iz 2019. godine i da se donosi do 30. studenog za narednu godinu.
Plan obuhvaća ugroze koje bi se mogle pojavit na našem području, domaće snage
kojima raspolažemo i hijerarhijsku pomoć u takvim slučajevima.
Primijenjena je jedinstvena cijena poljoprivrednih kultura u razdoblju od 01.04.2020. 31.03.2021. godine, koju je donijelo Državno povjerenstvo za procjenu šteta.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „ZA“) donesen Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021. godini koji
se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Potom je Općinski načelnik informirao nazočne o aktivnostima provedenim u vremenu
od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
a) 30.09. je potpisan ugovor za provođenje programa „Zaželi u Petrijevcima“ kroz
koji će biti zbrinuto 120 korisnika u vremenu od 12 mjeseci,
b) 4. 10. je u organizaciji UŠR „Karašica“ Petrijevci održana Blinkerijada na Staroj
Karašici, a sponzor je bila Općina Petrijevci,
c) 5. 10. je u Satnici u organizaciji Udruga umirovljenika Petrijevci i Satnica, a pod
pokroviteljstvom Općine Petrijevci obilježen Dan starijih osoba,
d) 14.10. je upućen zahtjev za suglasnost Gradu Valpovo za odvoz komunalnog
otpada putem Urbanizma d.o.o. Valpovo u vremenskom periodu od 01.01.2021.31.12.2025. godine,
e) Izgradnja kuće Kostelac se privodi kraju i tijekom sutrašnjeg dana će istu obići
općinski načelnik s nadzornim inženjerom,
f) U zgradi stare škole završeno je uređenje prostorije Hrvatske udruge žena, Šah
kluba i Udruge umirovljenika gdje je zamijenjena stolarija,
g) 2. studenog će Eurocolor Perijevci započeti s ličenjem prostorija,
h) Radovi na izgradnji garaža DVD-a u Satnici su odmaknuli više od planiranog te se
do kraja mjeseca studenog planiraju završiti svi građevinski radovi, planira se još
izrada prilaza,
i) Zbog situacije sa COVID-19 Dramska sekcija Satnica nije održala „Bruljenje“, a
također je iz istih razloga otkazan koncert „A Capella“ pjesme i buduća događanja
su neizvjesna ovisno o trenutnoj situaciji,
j) Upoznao je nazočne s prijedlogom Osječko-baranjske županije za osnivanjem
trgovačkog društva za komarce na području Županije čiji bi osnivač bila Osječkobaranjska županija i Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljni kapital bi bio 20.000,00 kn, a financiralo bi se po stanovniku u iznosu od
3,50 kn. Djelatnost bi bila dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Vijećnici su
zaključili da općinski načelnik može sudjelovati u daljnjim pregovorima,
k) upoznao je nazočne s dopisom djelatnika HRV d.o.o. Valpovo kojim traže smjenu
dosadašnjeg direktora. Gradonačelnik Grada Valpova je sazvao sjednicu Skupštine
na što mu je odgovorio gospodin Ivo Zelić koji je trenutni predsjednik Skupštine
nakon obavljenog razgovora s osnivačima. Zatražio je odgovore od direktora
HRV-a i nakon toga će ići u pregovore s osnivačima za održavanje sjednice
Skupštine o čijem će rezultatu naknado izvijestiti.
Na samom kraju sjednice gospodin Đuro Petnjarić je u ime Stožera civilne zaštite
Općine Petrijevci izvijestio nazočne o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području Općine
Petrijevci. Situacija je stabilna, došlo je do novih mjera pooštravanja te je javno okupljanje
svedeno na 50 osoba, uz mjerenje temperature na ulazu, evidenciju sudionika, uvođenje covid
redara i osiguranje 4 m2 po osobi.
Rad ugostiteljskih objekata i cateringa je pooštren i o istome su oni obaviješteni ,
maske se moraju nositi u zatvorenim prostorima kao i na javnim prostorima gdje ne postoji
socijalna distanca. Nadzori su redoviti i u konačnici možemo biti zadovoljni trenutnom
epidemiološkom situacijom na području naše Općine. Situacija će se pratiti i nadalje.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21:05
sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić, v.r.

