
ZAPISNIK 

 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u srijedu, 31. ožujka 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: Zdenko Glasovac, ravnatelj dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, Ivo 

Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik općinskog načelnika, 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 dvanaest vijećnika, te da jedan vijećnik 

opravdano nenazočan. Potom je predložio slijedeći  

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća. 

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga plana upisa za pedagošku 2021./2022. godinu u 

Područnom vrtiću u Petrijevcima. 

Izvjestitelj: Z. Glasovac 

3. Donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci. 

Izvjestitelj: I. Vrbanić 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 

2020. godinu. 

           Izvjestitelj: D. Bošnjaković  

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-

XII mjesec 2020. godine. 

 Izvjestitelj: I. Zelić 

6. Razmatranje i usvajanje  Izvješća o izvršenju  programa građenja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini. 

 Izvjestitelj: R. Pilgermayer 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini. 

 Izvjestitelj: R. Pilgermayer 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za 

razdoblje 01.07.2020.- 31.12.2020. godine. 

 Izvjestitelj: I. Zelić 

9.  Razmatranje i usvajanje Godišnjeg usklađivanja podataka „Procjene rizika od 

velikih nesreća Općine  Petrijevci“ 

 Izvjestitelj: R. Pilgermayer  

10. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o djelomičnom oslobađanju 

plaćanja komunalne  naknade tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom 

(COVID-19). 

Izvjestitelj: I. Zelić 



11. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o djelomičnom oslobađanju 

plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti uzrokovanih 

koronavirusom (Covid-19). 

Izvjestitelj: I. Zelić 

12. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina za 2021. godinu. 

   Izvjestitelj: I. Zelić  

13. Različito 

 

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

slijedi: 

 

Točka 1. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a sukladno postavljenim, pitanjima na prethodnoj sjednici 

Općinskog vijeća, odgovorila je gospođa Renata Pilgeremayer na upit vijećnika Ivana 

Zečevića vezano za bazu podataka o nerazvrstanim cestama, te je dogovoreno da u slučaju 

nejasnoća može doći u prostorije Općine Petrijevci kako bi mogao utvrditi točno stanje  

podataka. 

Potom su vijećnici jednoglasno i bez primjedbi  (12 glasova „ZA“) usvojili zapisnik sa 34. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2.  

Gospodin Zdenko Glasovac pozdravio je sve nazočne i ukratko ih upoznao s Prijedlogom 

plana upisa za pedagošku 2021/2022. godinu u Područnom vrtiću u Petrijevcima. 

Ovim Prijedlogom se u pedagoškoj 2021./2022. godini u Dječji vrtić „Maslačak“ Belišće  

predviđa upisivanje u Područni vrtić u Petrijevcima dvije mješovite skupine s ukupno 42 

djece. Prva mješovita vrtićka skupina bi bila sačinjena od djece od 3 godine do polaska u 

školu, ukupno 20, a druga mješovita vrtićka skupina, djeca od 3 godine do polaska u školu, 

ukupno 22. 

Od 1. veljače 2022. bila bi organizirana predškola do 31. svibnja 2022. godine. 

Javni poziv za upis djece u redovne programe za pedagošku 2021./2022. godinu raspisuje 

Upravno vijeće i biti će javno objavljen. 

Na kraju izlaganja, gospodin Zdenko Glasovac se zahvalio općinskom  načelniku i svim 

vijećnicima na dosadašnjoj korektnoj suradnji i svima poželio sretan Uskrs.  

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

„ZA“) usvojen  Prijedloga plana upisa za pedagošku 2021./2022. godinu u Područnom vrtiću 

u Petrijevcima  koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda Ivan Vrbanić, predsjednik Odbora za dodjelu javnih 

priznanja, rekao je da je Općinski načelnik povodom Dana Općine Petrijevci raspisao Javni 

poziv za dodjelu javnih priznanja. U otvorenom roku su zaprimljena dva prijedloga te je 

Odbor za dodjelu javnih priznanja održao sjednicu 25. ožujka 2021. godine i pregledao sve 

dostavljene prijedloge.  

  Općinski načelnik Ivo Zelić predložio je dodjelu javnog priznanja Plaketa „Grb Općine         

  Petrijevci“  Iliji Ivankoviću za osobit doprinos u razvoju sporta Općine Petrijevci. 

  Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci dostavilo je prijedlog za dodjelu javnog priznanja  

  Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Nikoli Rebrini iz Petrijevaca za doprinos razvoja 

  vatrogastva Općine Petrijevci. 

 S obzirom na novonastalu situaciju sa koronavirusom (COVID-19), vidjeti će se kada i 

na koji način će biti uručena priznanja, ali se nada da će biti moguće oko 17. travnja . 



Potom se pristupilo glasovanju, te su jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesene Odluke o  

dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. 

 

Točka 4. 

Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu nazočnima je pojasnio Dalibor 

Bošnjaković koji je rekao da su razlog nastalog viška u 2020. godini dva velika investicijska 

projekta , izgradnja zgrade DVD-a u Satnici i biciklističke staze u Petrijevcima. 

Naglasio je da je su navedenom izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.944.472,62 kn što čini 51,6% 

godišnjeg plana. 

U odnosu na prethodnu 2019. godinu ukupni prihodi manji su za 22,7%. 

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 6.120.928,65 

kn što u odnosu na godišnji plan čini odličnih 96,0%, što je rezultat realnog proračunskog 

planiranja. 2020. godina je bila znakovita zbog novonastale situacije sa koronavirusom 

(Covid-19) što se odrazilo na određene vrste prihoda, a također je bila manja i naplata 

komunalne naknade. Kapitalni projekti su bili nastavljeni i tijekom 2020. godine, završena je 

izgradnja dječjeg igrališta u Satnici, parkirališta iza zgrade Općine, te nastavak radova na 

zgradi DVD-a Satnica i biciklističkoj stazi od Petrijevaca do Satnice. 

Tijekom 2020. godine ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 10.810.060,49 kn što 

čini 57,5% godišnjeg plana i veći su za 15,7% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 

prethodne godine.  

Nastavilo se s redovitom otplatom kredita, nije bilo utjecaja COVID-19 na redovnu 

djelatnosti Općine, uredno su podmirene sve obveze prema udrugama, Osnovnoj školi, vrtiću, 

DVD-ima, socijali, a po prvi put su doznačena sredstva po Programu za mlade obitelji u 

iznosu od 90.927,26 kn. 

Usporedbom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka dolazimo do tekućeg manjka 2020. 

godine u iznosu od 1.865.587,87 kn koji zajedno sa prenesenim viškom iz 2019. godine u 

iznosu od 2.289.764,40 kn čini višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u 

iznosu od 424.176,53 kn. 

Za ostvareni proračunski višak prihoda i primitaka donijet će se Odluka o raspodjeli rezultata 

kod prvih slijedećih izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu. 

Potom je uslijedila rasprava tijekom koje je vijećnik Ivan Zečević iznio mišljenje da je 

ostvarenje prihoda u iznosu 51,6 % izuzetno malo, te da smatra da se moglo postići veće 

ostvarenje da se ozbiljno prišlo radu. Općina Petrijevci i Grad Osijek jedini se nisu prijavili na 

natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za uređenje lokalne infrastrukture, te 

da Općina Petrijevci nikada od Županije nije dobila niti kunu za uređenje otresnica u 

poljoprivredi jer se također ne javljamo na javni poziv koji raspisuje Županija. Također 

smatra da su utrošena znatna sredstva za poljske puteve , te ne zna o kojim se putevima radi i 

po kojim su kriterijima isti određivani, s obzirom da su to u većini nerazvrstane ceste.  

Za subvencije u poljoprivredi nema predviđenih sredstva, a na prihodovnoj strani se vidi 

koliko je sredstava predviđeno za tu namjenu. Nepoznato mu je što je Povjerenstvo za 

poljoprivredu u protekle četiri godine radilo budući da mu se nije odgovorilo na njegov 

pismeni upit. 

U nastavku je pitao tko potpisuje putne naloge načelnika, na što mu je odgovorio gospodin 

Dalibor Bošnjaković da ih potpisuje zamjenik općinskog načelnika.     

Gospodin Ivan Zečević je rekao da misli da ih po Odluci Općinskog vijeća treba potpisivati 

predsjednik Općinskog vijeća. 

Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da ne postoji takva odluka, te je zamolio predsjednika 

Općinskog vijeća da prema Poslovniku ograniči pitanja vijećnika. 



Gospodin Ivan Zečević je rekao da je odluka nelogična, te da će podržati ovakav Godišnji 

proračun iako smatra da isti nije za podržati jer se generalno gleda izvršenje svih stavki sa 

pozicije realnog sektora. 

Na kraju je gospodin Ivo Zelić istaknuo da je u prihod stavljen kompletan iznos biciklističke 

staze, te zamolio da se poprati Pravilnik Osječko-baranjske županije gdje se financiraju 

otrosnice koje se asfaltiraju, dok Općina Petrijevci nije ništa asfaltirala. 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 

jednoglasno (12 glasova „ZA“) donošena Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna 

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

    

Točka 5. 

Pod ovom točkom dnevnog reda općinski načelnik Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o utrošku 

sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2020. godine po kojem je prema zamolbama 

utrošeno ukupno 1.850,00 kn.   

Ista su doznačena u svrhu financijske pomoći Antunu Ivankoviću za troškove liječenja i 

pomoći Udruzi „Palčić gore“ kupovinom promo paketa od Media grupe d.o.o.   

Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2020. godine usvojeno je 

jednoglasno (12 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini nazočnima je 

pojasnila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom istaknula da su u istom sukladno 

Zakonu o komunalnom gospodarstvu navedena utrošena sredstva koja se nalaze u Izvješću o 

izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna za 2020. godinu. 

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

„ZA“ ) usvojeno  Izvješće o izvršenju  programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. 

godini koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 7. 

Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je Izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2020. godini koje je napravljeno sukladno Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu i sadrži stavke iz Izvješća o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna za 2020. 

godinu koji je prethodno usvojen. 

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

„ZA“ ) usvojeno  Izvješće o izvršenju  programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. 

godini koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

                    

Točka 8. 

Gospodin Ivo Zelić je rekao da Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje  

01. 07.2020.- 31.12.2020. godine sadrži sve informacije o kojima je u navedenom razdoblju 

izvještavao vijećnike na kraju sjednice, tj. činjenično stanje i da vijećnici mogu iznijeti svoja 

pitanja u svezi istoga. 

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

„ZA“) usvojeno Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje  01.07.2020.- 

31.12.2020.  koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 9. 

Gospođa Renata Pilgermayer je izvijestila nazočne da je sukladno Zakonu o sustavu civilne  

zaštite izrađeno Godišnje usklađivanje podataka „Procjene rizika od velikih nesreća Općine  

Petrijevci“. U istome su predložene izmjene po novim odlukama i na taj način je izvršeno  

usklađivanje podataka. 

Isto će biti objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 



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

„ZA“) usvojeno Godišnje usklađivanje podataka „Procjene rizika od velikih nesreća Općine       

Petrijevci“ koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 10. 

Gospodin Ivo Zelić upoznao je nazočne s prijedlogom Odluke o drugoj izmjeni i dopuni 

Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti 

uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) kojom obveznike komunalne naknade oslobađa od 

plaćanja za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u obavljanju poslovne 

djelatnosti za razdoblje 01.03.-30.06.2021. godine. 

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

„ZA“) donesena Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o djelomičnom oslobađanju 

plaćanja komunalne  naknade tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) 

koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 11. 

Gospodin Ivo Zelić dao je kratko obrazloženje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o 

djelomičnom oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti 

uzrokovanih koronavirusom (Covid-19) kojom se oslobađa obveznike zakupa poslovnog 

prostora na temelju sklopljenog ugovora s općinom za razdoblje 01.03.-30.06.2021. godine.   

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

„ZA“) donesena Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o djelomičnom oslobađanju 

plaćanja zakupnine poslovnih prostora tijekom okolnosti uzrokovanih koronavirusom (Covid- 

19) koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 12. 

Gospodin Ivo Zelić upoznao je nazočne s prijedlogom Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa 

javnih površina za 2021. godinu kojom se radi ublažavanja posljedica pandemije 

kornavirusom (COVID-19) u potpunosti oslobađa obveznike zakupa javnih površina za 2021.  

godinu. Slijedom ove odluke nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti donositi posebna 

rješenja, a za njenu provedbu se zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci. 

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

„ZA“) donesena Odluka o oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina za 2021. godinu koja 

se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 13. 

Pod ovom točkom dnevnog reda općinski načelnik Ivo Zelić informirao je nazočne o 

aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

a) Izvršen je popravak poljskog puta Begluk u Satnici i Kraljevog brda u Petrijevcima, 

b) 9.03.2021. donio je Odluku o prihvaćanju ponude CPA d.o.o. Zagreb  za izradu 

Izvješća o stanju u prostoru Općine Petrijevci za razdoblje 2017.-2020. godina, 

c) 9.03.2021. započela je podjela uskrsnica za umirovljenike i korisnike zajamčene 

minimalne naknade,   

d) 9.03. 2021. radilo se na uređenju bankina u ulicama J.J. Strossmayera i M. Gupca u 

Petrijevcima, 

e) 11.03.2021. prijavili smo se na raspisani natječaj Osječko-baranjske županije za 

dodjelu kapitalnih potpora za biciklističku stazu u vrijednosti od 300.000,00 kn, 

f) 16.03.2021. prijavili smo se na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i 

mlade za projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića u Petrijevcima tražeći 1.000.000,00 

kn (79%), a naše bi ulaganje bilo u iznosu od 262.890,71 kn (21%), 

g) radovi na kanalizaciji i biciklističkoj stazi idu prema predviđenom planu,   

h) privode se kraju radovi na zgradi DVD-a Satnica i zgradi NK Omladinac Petrijevci. 



 

Vijećnik Antun Stuparić je pitao kada će se iseliti Velimir Kostelac, da li je donesena Odluka 

o pročistaču, kao i Odluka o gospodarskoj zoni. 

Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da se preseljenje gospodina Veljka Kostelca očekuje u prvoj 

polovini ove godine (prema ugovoru), a što se tiče pročistača u tijeku je žalbeni postupak dok 

je u Gospodarskoj zoni izvršena parcelacija i predan zahtjev za procjenu vrijednosti zemljišta 

i u izradi je projektna dokumentacija. 

 

Vijećnik Josip Kuštro je istaknuo da je posao na uređenju zgrade NK Omladinac Petrijevci 

kvalitetno odrađen  te se zahvalio izvođaču na učinjenim radovima. 

Vijećnik Anto Aničić je pitao tko je odabrani izvođač za pročistač na što mu je odgovoreno da 

je izvođač iz Slovenije, te da je u tijeku žalbeni postupak. 

Potom je gospodin Ivo Zelić izrazio nadu u mogućnost skorog obilježavanja Dana Općine o 

čemu će narednog tjedna raspravljati Odbor za Dan Općine, te zahvalio svima na suradnji i 

potpori kroz ovaj četverogodišnji mandat koji će svima ostati u sjećanju, izražavajući 

uvjerenje da je puno napravljeno sukladno mogućnostima i proračunu, a posebno 

novoizgrađena obilaznica. 

Također je svima zaželio sretan Uskrs. 

Za riječ se javio i gospodin Đuro Petnjarić koji se također zahvalio na radu svima u ovom 

mandatu, te upoznao ih s epidemiološkom situacijom koja je u pogoršanju i apelirao  na sve  

da se tijekom budućih uskrsnih blagdana okupljaju u manjem broju. 

Čestitao je nadolazeće uskrsne blagdane svim nazočnima i njihovim obiteljima i zaželio da ih 

provedu sretno i odgovorno.    

Na kraju je gospodin Ivan Vrbanić istaknuo da je ovo posljednja radna sjednica u ovom 

mandatu i tom prilikom pročitao statistiku s brojem održanih sjednica u ovom mandatu i 

brojem aktivnosti svakog vijećnika. 

Zahvalio je na izabranoj funkciji za predsjednika Općinskog vijeća, zahvalio je općinskom 

načelniku i njegovom zamjeniku  kao i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela na 

korektnoj suradnji u protekle četiri godine. Rekao je da ukoliko je bilo nečeg ružnog, treba 

zaboraviti i krenuti dalje. 

Budućim članovima Općinskog vijeća poželio je dobar i uspješan naredni mandat i čestitao 

Uskrs sa željom da svi ostanu zdravi. 

Također je zahvalio predstavnicima medija koji su bili nazočni sjednicama Općinskog vijeća  

i pozvao sve na mali domjenak u Hotel Petrijevci na vanjsku terasu uz pridržavanje 

propisanih epidemioloških mjera.  

 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 19:10 sati.     

 

 

 

Zapisničar:           Predsjednik     

     Ana Egredžija       Općinskog vijeća: 

            Ivan Vrbanić,v.r. 


