
ZAPISNIK 

 

sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 28. siječnja 

2021. 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, Antonija Orlić Domanovac, Antun Stuparić, Josip Koški, Mario 

Koški, Dino Stojaković i Lucija Lucić Stojaković. 

 

OPRAVDANO NENAZOČAN: Zvonko Babić. 

 

OSTALI  NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik 

općinskog načelnika, Josip Bronzović i Ilija Ivanković, članovi Povjerenstva za provođenje 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci, Milka Furlan, 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, Renata Pilgermayer, stručni 

suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, Ana 

Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština, Denis 

Fekete iz Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“ i Zvonko Galić, predstavnik ponuđača u 

natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci.  

 

Sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve 

nazočne i konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest vijećnika, te da jedan vijećnik 

opravdano nenazočan. Potom je predložio slijedeći  

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća. 

2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Gospodarskoj zoni za malo i srednje 

poduzetništvo Petrijevci 

4. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom 

okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID -19) 

5. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora 

tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID -19) 

6. Donošenje Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine Petrijevci  

7. Različito   

 

 

 Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga 

kako slijedi: 

 

Točka 1. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno i bez primjedbi  (12 glasova 

„ZA“) usvojili zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2.  

 Gospođa Jasna Stojaković, predsjednica Povjerenstva za provođenje natječaja za 

zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci je obrazložila 

prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci koju su vijećnici dobili u 

prilogu materijala za sjednicu, a u okviru kojeg je i Odluka o odabiru ponuda. Ona je tom 



prilikom rekla da je 30. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i na službenim stranicama 

Općine Petrijevci objavljen Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci na koji je pristigla 21 ponuda. Natječajem 

se dodjeljuje poljoprivredno zemljište na području Općine Petrijevci u zakup na rok od 25 

godina i 5 godina. 

14. prosinca 2020. godine je održano javno otvaranje ponuda nakon kojeg su uslijedili 

sastanci Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Petrijevci koje je pristigle ponude detaljno razmotrilo. 

Pristigle ponude od dva ponuditelja su bile nevažeće i kao takve Povjerenstvo ih nije uzelo u 

razmatranje. Pri razmatranju ponuda Povjerenstvo je nailazilo na određene nedoumice za koje 

je zatražilo mišljenje Ministarstva poljoprivrede. 

30. studenog 2020. godine je je zaprimljen predmet, o povratu čestica koje su bile u okviru 

natječaja predviđene za zakup na pet godina, Žarku Vidakoviću i drugima, pa ih iz tog razloga 

Povjerenstvo nije razmatralo. 

Po završetku je konstatirano da se nitko nije javio na PTC br. 8, 10, 11, 27 i 40 koje su 

predviđene za zakup na 25 godina i na PTC br. 5 koja je predviđena za zakup na pet godina. 

Potom je pročitala sve ponude koje se predlažu u Odluci za dodjelu poljoprivrednog zemljišta 

uz navođenje PTC i ponuđene zakupnine. Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci predlaže na usvajanje ovakav 

prijedlog Odluke Općinskom vijeću.  

Potom je uslijedila rasprava gdje se za riječ javio gospodin Zvonko Galić koji je govorio u 

ime sina Ivana Galića koji je bio jedan od ponuditelja na natječaju. On smatra da Povjerenstvo 

nije izvršilo pravilnu raspodjelu poljoprivrednog zemljišta jer je ponuditelj Ivan Galić dobio 

samo 4 ha poljoprivrednog zemljišta, a javio se na natječaj za oko 10 ha i ima četvero djece i 

nezaposlenu suprugu. Stoga stavlja primjedbu na prijedlog Odluke i traži da se ista ispravi. 

Ukoliko Općinsko vijeće ne izvrši pravednu raspodjelu zemljišta rekao je da će se obratiti 

medijima, posebno istaknuvši emisiju „Provjereno“, a u konačnici će morati prosvjedovati i 

svojih 35 grla stoke (svinje) dovesti pred zgradu Općine. 

Odgovorila je gospođa Jasna Stojaković da je natječaj proveden po Zakonu kojega se u svom 

radu pridržavalo i Povjerenstvo, a da bi isti ostvario prednost kao stočar, morao bi imati 

poljoprivredu kao primarnu djelatnost, što on nije dokazao u dostavljenoj dokumentaciji. 

Gospodin Zvonko Galić je u 19,25 sati napustio sjednicu. 

Za riječ se javio vijećnik Ivan Zečević koji je rekao da je Povjerenstvo sramotno odradilo 

posao, te da se članovi Povjerenstva izjasne na koga je on vršio pritisak i da li je lobirao za 

bilo koga ili za bilo što, kako se priča od strane članova Povjerenstva i drugih osoba. 

On je samo nakon poništenja prvobitnog natječaja, za koji smatra da nije trebao biti poništen, 

kontaktirao predsjednicu Povjerenstva i gospodina Josipa Bronzovića da mu se pojasni zbog 

čega je natječaj poništen jer smatra da je to njegovo pravo kao vijećnika, sukladno 

Poslovniku, a na što mu je odgovoreno da će odgovor dobiti na sjednici Općinskog vijeća.  

Smatra da u odabiru ponuda ima puno nepravilnosti kao i da ponudu Ivana Galića nije trebao 

uopće razmatrati, te da mu je Povjerenstvo udovoljilo ne pridržavajući se Pravilnika o 

natječaju. 

Potom se osvrnuo na ponuditelje i tražio pojašnjenja vezano za pojedine ponude zanimajući 

se tko su bili drugi ponuditelji na tim ponudama. Vezano za njegove upite obrazloženja o 

drugim ponuditeljima na pojedinim PTC je dala vijećnica Antonija Orlić Domanovac, ujedno 

i članica Povjerenstva. 

Na upit u svezi drugih ponuditelja za PTC br. 18, odgovoreno da je su u navedenom slučaju 

ponude dostavili OPG Ružica Tačković, OPG Vanja Zečević i OPG Ivan Zečević iz 

Petrijevaca. 

Gospodin Ivan Zečević je pitao zašto se razmatrala ponuda OPG Ružica Tačković iz 

Petrijevaca ako je u istoj naveden neispravan OIB. 



Potom je gospođa Jasna Stojaković pojasnila da je upravo iz tog razloga zatraženo mišljenje 

Ministarstva poljoprivrede koje je dostavilo odgovor koji je pročitala gospođa Antonija Orlić 

Domanovac, a u kojem se navodi da se ponuda sa neispravnim OIB-om može uzeti u 

razmatranje, ali da se u Odluci svakako treba navesti ispravan OIB.   

Vijećnik Ivan Zečević je rekao da je mišljenja da se ponuda OPG Ružica Tačković nije 

trebala uzeti u razmatranje, dok je Povjerenstvo zauzelo stav da se ista razmatra, ali nije 

prihvaćena. Ponuditelj nije izabran i njegovog OIB-a u ovoj Odluci nema.     

Vijećnik Ivan Zečević je pitao da li u Pravilniku piše da se treba pozvati Ministarstvo 

poljoprivrede jer se pozivajući na pravo na pristup informacijama obratio Ministarstvu koje se 

očitovalo da OIB u Odluci mora biti točan. Smatra da navedenu ponudu nije trebalo uzeti u 

razmatranje, jer se radi o nepotpunoj ponudi tj. ponudi koja ne sadržava pravilan OIB 

ponuditelja. Kako po natječaju nema pravo žalbe tvrdnju će dokazati jedinim pravnim lijekom 

koji je dopušten, a to je tužba, tj. sudskim putem. 

Član Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Petrijevci, gospodin Josip Bronzović pitao je vijećnika Ivana Zečevića da li se može 

smatrati pritiskom njegova izjava o podnošenju tužbe protiv rada Povjerenstva o čemu se 

govori od prve sjednice Povjerenstva. 

Vijećnik Ivan Zečević je rekao da je gospodin Josip Bronzović dobar poslušnik i da nije  

trebao biti članom Povjerenstva s obzirom da je sudjelovao u nečasnoj radnji kod parcelacije 

čestica namijenjenih za povrat, te mu je odgovorio da govoriti o podnošenju tužbe nikako ne 

može biti čin nekog pritiska na rad povjerenstva, jer je tužba jedini pravni lijek koji predviđa 

Zakon i Pravilnik.         

Gospođa Jasna Stojaković je rekla da je ponuda ovjerena i potpisana, ali u zaglavlju ponude je 

naveden netočan OIB dok se uz potpis iste ponude u žigu nalazi ispravan OIB koji je njegov 

sastavni dio. 

Vijećnik Ivan Zečević je naveo da smatra da je Povjerenstvo nepravilno postupilo kod 

prihvaćanja drugih ponuda, pa tako i PTC 13 i PTC 14 koje su dodijeljene OPG-u Ivan Galić, 

jer mu to nije primarna djelatnost, dok je drugo prijavljenom OPG-u Emina Roguljić primarna 

djelatnosti iz čega se može zaključiti da se radi o korumpiranosti Povjerenstva.  Pitao je zašto 

se nije poštivao Pravilnik o natječaju i iz kojih je razloga udovoljeno ponudi OPG Ivan Galić, 

a odgovorila je vijećnica Antonije Orlić Domanovac da je takva odluka donesena jer je mladi 

poljoprivrednik.  

Član Povjerenstva gospodin Ilija Ivanković je također naglasio da je Povjerenstvo vrlo 

korektno i po pravilima odradilo svoj posao.    

Potom se za riječ javila gospođa Jasna Stojaković koja je rekla da joj je žao zbog ovakvog 

izlaganja vijećnika Ivana Zečevića za koje smatra da je krajnje neprimjereno. Prijašnji 

natječaji su bili drugačiji od ovoga, s drugačijim tabelama, a ovdje je točno rečeno kako se 

iste ispunjavaju bez obzira o kome se radi i dobio je prednost onaj tko je po dokumentaciji 

trebao dobiti. Svi članovi Povjerenstva su korektno i sukladno Zakonu odradili posao vezan 

uz natječaj i zahvaljuje im se na njihovom radu i trudu. Ozbiljno su pristupili radu, pažljivo su 

pregledane sve ponude i može samo konstatirati da je sve kvalitetno odrađeno sukladno 

Zakonu i dobivenom naputku Ministarstva poljoprivrede po kojem se radilo.   

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je rekla da je kao članica Povjerenstva za provođenje 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci i općinska 

vijećnica, prilikom glasovanja na sjednici Povjerenstva, bila suzdržana po pitanju ponude 

OPG Ružica Tačković zbog navedenog neispravnog OIB-a . 

Vijećnik Ivan Zečević je rekao da je predsjednica Povjerenstva rekla da su članovi 

Povjerenstva bili suglasni, a sada se vijećnica Antonija Orlić Domanovac izjasnila da je bila 

suzdržana, te da se na takav način obmanjuju članovi Općinskog vijeća. 

Gospođa Jasna Stojaković je rekla da je gospođa Antonija Orlić Domanovac bila suzdržana 

kod OIB-a, ali da su svi članovi Povjerenstva jednoglasno donijeli ovakav prijedlog Odluke. 



Radilo se sukladno Zakonu, temeljem određenih prednosti po kriteriju odabira i navedeni 

prijedlog Odluke daje se na usvajanje Općinskom vijeću.   

Vijećnik Josip Koški izjavio je da se izuzima se od glasanja s obzirom da je sudjelovao u 

natječaju. 

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac se također izjavila da se izuzima od glasanja zbog 

sukoba interesa. 

Vijećnik Ivan Vrbanić je rekao da je bio jedan od ponuditelja, ali se neće izuzeti jer se ne 

glasa o njegovoj ponudi. Zahvalio se na radu Povjerenstva i pojasnio da protiv ove Odluke 

nije dopuštena žalba ali se može podnijeti tužba kao jedini pravni lijek. Nakon donošenja 

Odluke traži se mišljenje Osječko-baranjske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede. 

Ukoliko je bilo nepravilnosti natječaj će se poništiti ili će se vratiti na ponovno razmatranje.  

Gospođa Milka Furlan je također pojasnila da Ministarstvo može dati suglasnost na cijelu 

Odluku ili dio Odluke, kao i da ništa nije gotovo dok se ne dobije mišljenje i suglasnost. 

Povjerenstvo je imalo dobre namjere, u slučaju nedoumica je poslan upit Ministarstvu i nitko 

nije interesno povezan . 

Vijećnik Ivan Vrbanić je dao završni osvrt na ovu tematiku te naglasio da je Zakonom o 

poljoprivrednom zemljištu provođenje natječaja i podjela državnog poljoprivrednog zemljišta 

prebačeno na jedinice lokalne samouprave. Povjerenstvo se obratilo Ministarstvu 

poljoprivrede, dok bi on osobno volio da se isto nije kontaktiralo, već da su zauzeli svoj stav, 

jer Ministarstvo nije ovlašteno za davanje mišljenja za vrijeme natječaja već po završetku 

postupka. Neće glasovati za donošenje ove Odluke jer se na prošloj sjednici izuzeo kada je 

donesena Odluka o poništenju natječaja za što smatra da nije trebalo donositi, jer nije bilo 

kršenja niti jednog propisa već se radilo o proceduralnoj pogrešci ponuditelja pa se može 

smatrati da se na određeni način pogodovalo pojedinim ponuditeljima koji su sada odabrani, a 

da se nije poništio prijašnji natječaj oni ne bi bili u odluci o odabiru. 

Vijećnik Ivan Zečević je pitao da li se provjeravalo da li je trebalo pitati Ministarstvo 

poljoprivrede kod poništenja natječaja, smatra da je ovo sramotno jer su prioritete dobili oni 

koji nisu trebali dobiti i pitao je čiji su poslušnici članovi Povjerenstva. 

Gospođa  Jasna Stojaković je rekla da članovi Povjerenstva nisu poslušnici i podsjetila da je 

nedavno izvršena zamjena predsjednika Povjerenstva. 

Nakon toga je predsjednik Ivan Vrbanić prekinuo raspravu. 

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je pitala koliku odgovornost ima Općinsko vijeće  

ukoliko bude tužbe.  

Vijećnik Ivan Zečević je pitao tko će u tom slučaju platiti troškove. 

Odgovorila je gospođa Milka Furlan da se tužba može podnijeti po završetku postupka i da 

istu podnosi nezadovoljna strana protiv Odluke Općinskog vijeća.  

Predsjednik Ivan Vrbanić je dodao da u tom slučaju odgovara kolektivno tijelo u postupku, da 

nema osobne odgovornosti pojedinca kao članova vijeća ili povjerenstva, a sukladno Zakonu 

trošak postupka snosi strana koja izgubi spor.  

Nakon danog obrazloženje, pristupilo se glasovanju u kojem je glasovalo 10 vijećnika jer su 

se prethodno dvoje vijećnika izuzeli te je većinom glasova (6 glasova „ZA“, 2 glasa 

„PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANO“ ) donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

U 19,10 sati sjednicu su napustili članovi Povjerenstva Josip Bronzović i Ilija Ivanković. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Gospodarskoj zoni za malo i srednje  

poduzetništvo Petrijevci obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je rekla da je Odluka o 

Gospodarskoj zoni donesena 2015. godine i u njoj su nabrojane sve čestice osim ovih koje se 

nalaze u ovom prijedlogu Odluke. Stoga navedene čestice treba dodati u Odluci, a time bi se  



povećala površina zone na 69.701 m2 i njezin položaj neposredno uz samo naselje Petrijevci, 

sjeverozapadno između rijeke Vučice (Karašice) i državne ceste D-34. 

U članku 5. se dodaje članak kojim se na proširenom dijelu Gospodarske zone za malo i 

srednje poduzetništvo treba izgraditi komunalna infrastruktura (plin, voda, odvodnja otpadnih 

voda). 

Također se u članku 7. stavak 1. dodaje točka „2. Kopija katastarskog plana od 21.01.2021. 

godine“, dok ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. 

Donošenje ove Odluke prethodi pripremi za jesenski natječaj za prodaju s obzirom da je 

iskazan interes za njihovu kupnju. 

Gospodin Ivan Vrbanić je izrazio zadovoljstvo zbog iskazanog interesa kao i dosadašnjeg 

uređenja zone koje je izvedeno nasipavanjem uslijed izvođenja građevinskih radova na 

području Općine. 

Vijećnik Ivan Zečević je pitao da li je provjereno tko su vlasnici, te konstatirao da ne bi htio 

da se dogodi da Općina izgradi komunalnu infrastrukturu, a da vlasnici potom preprodaju 

nekretninu. U prijašnjim ugovornim odnosima je regulirana obveza izgradnje u roku od dvije 

godine nakon stjecanja nekretnine ili se u protivnom ista oduzima. Pitao je zašto u takvim 

slučajevima nisu poduzete pravne mjere.  

Odgovorila je gospođa Milka Furlan da u to vrijeme nije bila pročelnica u Općini, ali da može 

potvrditi da se ništa nije poduzimalo po tom pitanju. 

Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da se ubuduće treba pridržavati ugovornih obveza kako ne bi 

dolazilo do ovakvih situacija. 

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

„SUZDRŽAN“) donesena  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Gospodarskoj zoni za malo i 

srednje poduzetništvo Petrijevci koja se nalazi u prilogu ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

 Gospođa Milka Furlan je nazočnima obrazložila prijedlog Odluke  o djelomičnom 

oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom 

(COVID -19) koja se donosi kao mjera pomoći gospodarstvu na području Općine Petrijevci. 

Njome se u potpunosti od plaćanja komunalne naknade oslobađa obveznike komunalne 

naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 

za prvi mjesec 2021.godine, sukladno Odluci 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.  

 Odluka stapa na snagu 1.siječnja 2021. godine. 

 Rasprave nije bilo te je  je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena  Odluka  o 

djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih 

koronavirusom (COVID -19) koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

                          

Točka 5. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Milka Furlan je ukratko obrazložila 

prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih  prostora tijekom 

okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID -19). Ona je tom prilikom istaknula da se 

ovom Odlukom utvrđuju mjere pomoći gospodarstvu na području Općine Petrijevci na način 

da se od obveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Općine Petrijevci u 

potpunosti oslobađa obveznike zakupa poslovnog prostora na temelju sklopljenog ugovora s 

Općinom za prvi mjesec 2021. godine. Ista se donosi u skladu s Odlukom  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  

Odluka stapa na snagu 01.siječnja 2021. godine. 



 Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena 

Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih  prostora tijekom okolnosti 

uzrokovanih koronavirusom (COVID -19) koja se nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 6. 

 Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o obavljanju 

autotaksi prijevoza na području Općine Petrijevci koja se donosi temeljem Zakona o prijevozu 

u cestovnom prometu budući da je sada iskazan interes za obavljanje autotaksi prijevoza na 

području Općine Petrijevci. 

Ovom Odlukom bi se u Petrijevcima i Satnici osiguralo jedno parkirališno mjesto za 

navedenu djelatnost. 

Na upit vijećnice Antonije Orlić Domanovac o kome se radi u navedenom slučaju, odgovorila 

je gospođa Renata Pilgermayer da je zahtjev za obavljanje autotaksi prijevoza podnio Nino 

Perica iz Satnice. 

Predsjedik Ivan Vrbanić je pitao da li je poznato gdje bi bilo parkirališno mjesto u naselju 

Petrijevci s obzirom da pretpostavlja da bi isto u Satnici bilo na Trgu sv. Katarine i koliko bi 

to koštalo.  

Odgovorila je gospođa Renata Pilgermayer da parkirališno mjesto još nije definirano ali da se 

razmišlja da bude na postojećem parkiralištu ili uz cestu s tim da će sam autoprijevoznik 

postaviti vertikalnu tablu. Informaciju o cijeni koštanja nema. 

Osvrt na članak 6. Odluke dao je vijećnik Antun Stuparić, te vezano uz isti pitao tko bi vršio 

nadzor nad provođenjem ove Odluke s obzirom da Općina Petrijevci nema uposlenog 

komunalnog redara koji je zakonom zadužen za nadzor. 

Gospođa Renata Pilgermayer je rekla da je Odluka napravljena sukladno Zakonu, kao i da se  

razmišlja u dogledno vrijeme uposliti komunalnog redara. 

Vijećnik Ivan Zečević je rekao da smatra da Odluka nije dobra s obzirom da Općina nema 

komunalnog redara pa je iz toga razloga treba predefinirati. 

Predsjednik Ivan Vrbanić je također konstatirao da Općina nema osobu koja će to raditi, te da 

će u tom slučaju obavljati drugi kao što je navedeno u članku 6. ove Odluke. 

 Budući da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg 

je većinom glasova (11 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) donesena Odluka o obavljanju 

autotaksi prijevoza na području Općine Petrijevci koja  se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 7. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda općinski načelnik je  informirao nazočne o 

aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

a) 22. i 23. prosinca 2020. godine je popravljen put od Satnice prema Emausu, 

b) 30. i 31. prosinca od 9,00 – 14,00 sati u prostorijama Lovačkog društva Petrijevci je  

     prikupljana pomoć za postradale u potresu na Banovini,   

c) 30. prosinca je dobivena Uporabna dozvola za kuću Velimira Kostelca, 

d) 31. prosinca je sa Urbanizmom d.o.o. Valpovo potpisan Sporazum za prikupljanje otpada  

     na području Općine Petrijevci, 

e) podmiren je trošak prijevoza kamp prikolice koju je gospodin Branimir Raužan donirao za  

    postradale na Banovini i iz sredstava pričuve za ovu je namjenu doznačeno 10.000,00 kn.    

f) Općina je platila trošak prijevoza dobrovoljaca iz Satnice na Banovinu koji su      

    postradalima od potresa pomogli dobrovoljnim radom,  

g) 31. prosinca je otkazan planirani vatromet povodom Nove godine i budući je 2.siječnja  

     proglašen Danom žalosti, 

h) 11. siječnja je održan sastanak s predstavnicima sportskih udruga vezano na proglašavanje  

     najboljih u 2020. godini, te je odlučeno da s obzirom na pojavu koronavirusa COVID-19 i  

     provođenje epidemioloških mjera nije bilo velikih događanja i stoga neće biti proglašenja  



     najboljih, ali će se izdati Sportski godišnjak s kratkim opisom za svaku udrugu, 

i)  12. siječnja je raspisan javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i 

     manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2021.  

     godinu, 

j) 18. siječnja 2021. godine Općina se prijavila na natječaj Ministarstva turizma i sporta za  

    izgradnju košarkaškog i teniskog igrališta u Petrijevcima,   

k) obaviješteni smo o osnivanju Popisnog centra za popis stanovnika koji će biti u Bizovcu, 

l) tijekom današnjeg dana u Valpovu su otvorene ponude za izgradnju pročiščavaća otpadnih  

    voda, pristigle su tri ponude, te se nadamo skorom početku izvođenja radova. 

 

Nakon opširnog informiranja općinskog načelnika, uslijedila su pitanja vijećnika. 

Vijećnik Ivan Zečević je sukladno dobivenim pisanim odgovorima sa prethodne sjednice 

Općinskog vijeća rekao da se sa odgovorom za trošak izrade monografije slaže, dok s 

odgovorom na drugo postavljeno pitanje vezano za očitovanje o povećanju sredstava za 

održavanje i uređenje javnih površina i poljskih putova u Općini, nije zadovoljan.    

Vezano za pitanje o cesti u Kapelici -NC 2-012 dobio je odgovor u kojem se navodi da se ista 

tretira kao „poljski put“ jer se nalazi izvan građevinskog područja naselja Petrijevci i Satnica 

dok se u Službenom glasniku Općine Petrijevci br. 5/20 navodi da je nerazvrstana cesta zbog 

čega nije bila navedena u projektu koji je radila Lokalna razvojna agencija i zbog kojeg je 

Općina izgubila znatna sredstva, te mu je žao što se o istome nije očitovao Odbor za financije. 

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je podsjetila da do sada nisu riješeni prilazni putevi na 

oranice na području „Vetarnice“ o kojima je pričano na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća 

kada je bilo rečeno da će se isto rješavati u naredna tri dana. Njezino drugo pitanje se odnosilo 

na problem napuštenih pasa što bi se moglo poduzeti s obzirom da ih ima , posebno oko 

Konzuma gdje je uočeno da se isti hrane, a problem nastaje zbog djece koja prolaze na putu u 

školu.  

Odgovorio je načelnik Ivo Zelić da se vlasnici ponaosob trebaju obratiti nadležnima u Dvorac 

d.o.o. Valpovo i predstavnicima izvođača radova u njihov ured u Petrijevcima, vezano za 

uređenje pristupnih cesta, te da on osobno obilazi teren i da je vidljivo da Osijek-Koteks radi 

na terenu, da se krenulo sa komunalnim uređenjem ali zbog lošeg vremena je nemoguće sve 

odjednom sanirati te će se radovi nastaviti nakon što se teren prosuši. Također je u kontaktu s 

osobama zaduženim za ove poslove iz Dvorca d.o.o. Valpovo i izvođačima radova. 

Što se tiče pasa, Općina reagira odmah po dojavi , kontaktira „Vetam“ čiji djelatnici dođu i 

iste pokupe, ali je problem u neodgovornim građanima koji puštaju pse bez nadzora ili vode 

sa sobom kada idu u trgovinu. 

Na upit vijećnice Antonije Orlić Domanovac vezano za rušenje breza u ulici Republike ispred 

kuće obitelji Petrušić, odgovorio je gospodin Ivo Zelić da će se iste ukloniti kada budu u 

tijeku radovi na uređenju ceste D-34. 

Nadalje, vijećnik Ivan Zečević je rekao da nije dobio zadovoljavajući odgovor vezano za 

isplatu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja jer smatra da on kao 

općinski vijećnik ima pravo znati o kome se radi, tj. da je to njegovo poslovničko pravo kao i 

da ne treba tako raditi, da to nije dobro. 

Na upit koliko se plaća godišnje za prikupljanje pasa na području Općine Petrijevci, 

odgovorila je gospođa Renata Pilgermayer da se radi o godišnjem iznosu od 60.000,00 kn. 

Vijećnik Zečević je rekao da je dobio upit od građana iz Satnice vezano za izgradnju farme 

Mesne industrije „Ravlić“ u Satnici ali da im je on odgovorio da smatra da se isto radi u 

skladu sa Prostornim planom i da je siguran da su ispoštovane sve potrebne odredbe s 

obzirom da će projekt ići na prijavu EU fondova s čime se složio i općinski načelnik Zelić. 

Što se tiče upita za jednokratne pomoći, odgovorila je pročelnica Milka Furlan da je osoba za 

zaštitu podataka u Općini Petrijevci Dalibor Bošnjaković koji je pohađao seminar o istome i 

izvijestio da se može odgovoriti pravnim osobama dok se fizičkoj osobi ne mogu dati podaci 

sukladno Zakonu o zaštiti podataka . 



Gospodin Ivo Zelić je rekao da se rješenja donose na temelju dostavljenih zahtjeva kao i da je 

bila kontrola vezano za socijalnu problematiku i da s njihove strane nije bilo nikakvih 

primjedbi. 

Predsjednik Ivan Vrbanić se također osvrnuo na odgovor na vijećničko pitanje vezano za 

jednokratne pomoći te je mišljenja da se ti podaci trebaju dostaviti vijećnicima jer na to pravo 

imaju sukladno Poslovniku. Da Jedinstveni upravni odjel prilikom podnošenja Zahtjeva za 

pomoć treba uvrstiti i izjavu o pristanku da davanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva i 

da onda ti podatci trebaju biti dostupni vijećnicima, ali ne i široj javnosti.   

Načelnik Zelić je odgovorio na pitanje o Mesnoj industriji „Ravlić“. Smatra da oni imaju 

dozvolu i rade po svim potrebnim standardima, te vjeruje u institucije koje izdaju građevnu 

dozvolu, posebne uvjete i sve ostalo. 

Na kraju je gospodin Ivan Vrbanić rekao da je tijekom sjednice bilo ružnih riječi, da vijećnici 

mogu reči sve što smatraju potrebnim, te da nema kaznene i prekršajne odgovornosti za 

izrečeno sa sjednici Vijeća, te moli sve da ne uzimaju jedni drugima za zlo izrečene riječi na 

ovoj sjednici kao i da se raspravljalo u svrhu dobrobiti građana.  

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20:15 sati.     

 

 

 

Zapisničar:           Predsjednik     

     Ana Egredžija       Općinskog vijeća: 

            Ivan Vrbanić,v.r. 


