ZAPISNIK
sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 30.
studenog 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, Josip Koški, Mario Koški, Dino Stojaković,
Lucija Lucić Stojaković i Antonija Orlić Domanovac.
OPRAVDANO NENAZOČAN: Zvonko Babić.
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 zamolio
vijećnike i izvjestitelje da u svojim izlaganjima budu što sažetiji kako bi sjednica trajala što
kraće, a sve zbog poštivanja epidemioloških uvjeta vezano za epidemiju bolesti COVID-19.
Izvijestio je nazočne da se danas obilježava Dan hrvatskih branitelja Općine Petrijevci
koji je proglasilo Općinsko vijeće te je izaslanstvo Općine neposredno prije same sjednice
Općinskog vijeća na kod Spomen ploča na kapelici na groblju u Petrijevcima i Društvenom
domu u Satnici položeni vijenci i upaljene svijeće za sve vojne i civilne žrtve sa područja
Općine Petrijevci i tom prilikom pozvao sve nazočne da im minutom šutnje odaju počast što
su isti i učinili.
Potom je pozdravio sve nazočne i konstatirao da je sjednici nazočno 12 vijećnika i
vijećnica te da je jedan vijećnik opravdano nenazočan.
Predložio je dopunu Dnevnoga reda, u odnosu na onaj koji je poslan u pozivu sa dvije
nove točke. Tako objedinjen prijedlog Dnevnog reda sa ukupno 10 točaka dao je na usvajanje
te je isti jednoglasno usvojen:
Dnevni red:
Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća.
Donošenje Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2020.-2026.
Donošenje Odluke o određivanju imena rudina na području Općine Petrijevci.
Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Petrijevci u 2021. godini.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2020. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci za 2021. godinu.
7. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom
okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19).
8. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora
tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19).
9. Razmatranje zamolbe Ugostiteljskog objekta „Markov konak“ vlasnika Marka Škore
za oslobađanje od najma za poslovni prostor u Satnici.
10. Različito.
1.
2.
3.
4.

Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić predložio
je da se u točki 3. na kraju rečenice „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“ dodaju riječi „te će se postupiti po pravomoćnim odlukama suda“.
Potom su vijećnici su jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojili zapisnik sa 30. sjednice
Općinskog vijeća uz navedenu dopunu.
Točka 2.
Gospodin Dalibor Bošnjaković upoznao je nazočne vijećnike s Strategijom upravljanja
imovinom za sedmogodišnje razdoblje 2020.-2026. godine koju je izradila Radna skupina
imenovana od strane Općinskog načelnika u svrhu pripreme i izrade te praćenja i realizacije
Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijevci u navedenom razdoblju. Strategija
određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom Općine
Petrijevci u navedenom razdoblju. Okvir za izradu nacrta Strategije je izradila tvrtka SEVOI,
a u istoj su izneseni bitni pokazatelji Općine Petrijevci kroz SWOT analizu i kroz analizu
financijskih pokazatelja. Za njenu izradu su korišteni podaci iz 2018. i 2019. godine.
Najbitnije u navedenom razdoblju što se tiče upravljanja imovinom podrazumijeva
izradu popisa sveukupnih nekretnina Općine Petrijevci, donošenje odluka i klasifikaciju onih
koji će se u Općini Petrijevci koristiti ili davati na korištenje.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12
glasova „ZA“) usvojena Strategija upravljanja imovinom za razdoblje 2020.-2026. koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o
određivanju imena rudina na području Općine Petrijevci.
Podaci o rudinama su dobiveni od Državne geodetske uprave, Područni ured Osijek,
Ispostava Valpovo koji vode evidenciju o rudinama i određuju kućni broj. Radi se samo o
rudinama na kojima se nalaze izgrađeni i legalizirani objekti , tj. nisu navedene sve rudine.
Vijećnik Ivan Zečević je istaknuo da se ograniči da se radi izrazito o rudni koja ne
ulazi u naselje Petrijevci kako Općina ne bi imala obveza izgradnje komunalne infrastrukture.
Drugih prijedloga nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
(12 glasova „ZA“) donesena Odluka o određivanju imena rudina na području Općine
Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2021.
godini ukratko je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je isti
donesen temeljem dosadašnjeg Zakona o sustavu civilne zaštite. Postoje naznake o usvajanju
novog zakona i u tom slučaju će se morati isti korigirati ili donijeti novi ovisno o situaciji.
Cilj ovog Godišnjeg plana je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke
kapacitete kojima raspolaže Općina u slučaju pojave bilo kojeg oblika ugroze, te oformiti
jedinstveni i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima,
nadležnostima i zadacima svih sudionika.
Za sada su predviđene uobičajene aktivnosti koje provode DVD Petrijevci i Satnica, a
nakon izbora će se donijeti nova Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite kojom će se
ažurirati postrojba Civilne zaštite i imenovati novog povjerenika za Satnicu budući da je
dosadašnji povjerenik odustao.

Drugih dodatnih planova nema.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
usvojen Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2021.
godini koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Gospođa Renata Pilgermayer je ukratko upoznala nazočne s Izvješćem o provedbi
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za
2020. godinu koje je načinjeno na temelju dostavljenih podataka.
Zbog novonastale situacije s koronavirusom tijekom 2020. godine nije bilo velikih
događanja. DVD Petrijevci su imali 17 postupanja, DVD Satnica 2 i uspjeli su se organizirati
u predžetvenoj i žetvenoj sezoni, dok drugih vježbi nije bilo.
Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12
glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara za područje Općine Petrijevci za 2020. godinu koje se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Renata Pilgermayer je upoznala nazočne s
Godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci
za 2021. godinu u kojem je navedeno ono što radimo uobičajeno svake godine i što bi trebalo
napraviti tijekom 2021. godine temeljem Programa Republike Hrvatske od interesa za zaštitu
od požara. Nakon što isti bude donesen u Hrvatskom Saboru, dobijemo smjernice i zadatke za
njegovu izradu.
U Prostornom planiranju nije potrebno ništa raditi, osim korigirati Procjenu
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i po tome izvršiti eventualne izmjene u Planu.
Ostalo će redovito provoditi Dobrovoljna vatrogasna društva Petrijevci i Satnica.
Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12
glasova „ZA“) usvojen Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Petrijevci za 2021. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Milka Furlan je obrazložila prijedlog Odluke
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom
(COVID-19) kao mjeru pomoći gospodarstvu na području Općine Petrijevci. Njome se od
obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti oslobađa obveznike komunalni naknade za
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti, sukladno Odluci o
nužnim epidemiološkim mjerama kojim se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem
okupljanja, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27.11.2020. godine. Ova Odluka
stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena Odluka o
djelomičnom slobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih
koronavirusom (COVID-19) koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora
tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) ukratko je obrazložila gospođa
Milka Furlan koja je tom prilikom istaknula da se ovom Odlukom od obveze plaćanja
zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Općine u potpunosti oslobađa obveznike zakupa
poslovnog prostora na temelju sklopljenog ugovora s Općinom, sukladno Odluci o nužnim
epidemiološkim mjerama kojim se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem

okupljanja, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27.11. 2020. godine. Ova Odluka
stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena Odluka o
djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti
uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Gospodin Marko Škoro vlasnik ugostiteljskog objekta „Markov konak“ u Satnici
podnio je zamolbu za oslobađanje od najma za poslovni prostor u Satnici za 10., 11. i 12.
mjesec 2020. godine zbog vrlo teške situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 i
drastičnog pada prometa kao i činjenice da će donošenjem novih mjera objekti biti zatvoreni
od 28. 11. do 21.12.2020. godine. Svoju zamolbu je dopunio financijskim pokazateljima i
usporedbom 2019. i 2020. godine.
Predsjednik Ivan Vrbanić je iznio stav Kluba vijećnika HDZ-a da se trenutno nemože
udovoljiti navedenoj zamolbi Marka Škore kao i da je već prethodno usvojenom Odlukom o
djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti
uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) oslobođen za 12. mjesec 2020. godine.
Vijećnika Antuna Stuparića za nimalo je da li Općina ima i drugih poslovnih prostora
u najmu osim ovoga u Domu u Satnici te mu je odgovoreno da je to jedini prostor u vlasništvu
Općine Petrijevci koji se nalazi u najmu i da mjesečna najamnina iznosi 1.900,00 HRK.
Na području Općine Petrijevci postoje i drugi ugostitelji koji su u privatnom najmu i
koliko imamo saznanja nitko od njih nije oslobođen od najma, te se apelira na privatne
iznajmljivače da sukladno navedenoj odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite oslobode
najmoprimatelje, zaključio je predsjednik Vrbanić.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je
većinom glasova (11 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN) donesen Zaključak o neusvajanju
zamolbe ugostiteljskog objekta „Markov konak“.
Točka 10.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Đuro Petnjarić, načelnik Stožera civilne
zaštite Općine Petrijevci je upoznao nazočne s trenutnom epidemiološkom situacijom na
području naše općine. On je tom prilikom pročitao Odluku Nacionalnog stožera Civilne
zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojim se ograničavaju
okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa
bolesti COVID-19 putem okupljanja od 27. studenog 2020. godine.
Potom je Općinski načelnik informirao nazočne o aktivnostima provedenim u vremenu
od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
a) Obnova crkve u Satnici se odvija prema planu i u tu svrhu je od strane Općine
uplaćeno 80.000,00 kn,
b) 28. listopada je od Hrvatskih cesta dobivena suglasnost o održavanju obilaznice oko
Petrijevaca gdje oni održavaju košnjom do 2 m preko kanala dok ostalo oko naselja
održava Općina Petrijevci. U tu svrhu su prikupljene ponude za održavanje kružnih
tokova nakon čega se krenulo s uređenjem postavljanjem kamena na iste,
c) 1. studenog su postavljeni vijenci i upaljene svijeće na grobljima u Petrijevcima i
Satnici povodom Dana svih svetih,
d) 23. listopada potpisan je ugovor o izvođenju radova na biciklističkoj stazi,
e) 27. listopada je potpisan ugovor s nadzornim inženjerom,
f) 6. studenog je održana Uvodna konferencija nakon koje je bilo uvođenje u radove
izvođača radova i potom su radovi započeli.
g) 17. studenog u večernjim satima zajedno s učenicima Osnovne škole zapaljene su
svijeće u spomen „Sjećanja na Vukovar“,

h) 23. studenog se započelo s prikupljanjem dokumentacije za isplatu božićnica koje će
se ove godine zbog situacije s koronavirusom isplaćivati putem računa,
i) Tijekom mjeseca studenog uređene su nerazvrstane ceste , poljski put Kapelica i dio
Kolodvorske ulice u Satnici (makadam),
j) 23. studenog su potpisana dva ugovora za potporu mladim obiteljima u vrijednosti
30.000,00 kn i 29.500,00 kn,
k) 27. studenog ministar Oleg Butković, ministrica Nataša Tramišak i župan Ivan Anušić,
posjetili su obilaznicu i koridor 5C,
l) Neposredno prije ove sjednice, položeni su vijenci i upaljene svijeće kod spomen
ploča vojnim i civilnim žrtvama u Petrijevcima i Satnici,
m) Upoznao je nazočne s dopisom Dvorca d.o.o. Valpovo u kojem nas izvještavaju o
podnesenoj ostavci dosadašnjeg direktora Urbanizma d.o.o. Valpovo, Siniše Peterlića
i imenovanju Zdravka Jugovića za upravu- direktora Urbanizma d.o.o. Valpovo,
n) Informirao je nazočne o podnesenoj ostavci dosadašnjeg direktora HRV-a , Darka
Slivara i imenovanju vršitelja dužnosti Davora Runje koji bi tu dužnost trebao
obavljati do narednih izbora,
o) Budući da su u proteklom periodu preminula dva prijašnja predsjednika Udruga,
gospodin Stjepan Bogdanović i gospodina Franjo Župan, ovom prilikom je zahvalio
njima i njihovim obiteljima na njihovom doprinosu u kulturnom i društvenom dijelu.
Vijećnik Antun Stuparić pitao je kakva je situacija u svezi izgradnje kuće za Velimira
Kostelca na što mu je odgovorio gospodin Ivo Zelić da je podnesen zahtjev za tehnički
pregled kako bi se potom mogla izvršiti primopredaja.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 18:50 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić,v.r.

