
Z A P I S N I K 

 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 14. rujna 2021. 

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

 

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

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

Antonija Orlić Domanovac, izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Iva Matić, direktorica Dvorca d.o.o. Valpovo, Davor Runje , direktor 

HRV-a, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za 

financije i računovodstvo, Renata Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, 

imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, Ana Egredžija, zapisničar, Višnja Gubica, 

Draženka Vidović, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,  Udruga 

„Petrijevci – ljudi i običaji“ i Zvonko Kajunić.  

   

OPRAVDANO NENAZOČNA: Martina Stanković   

 

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

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

Potom je predložila dopunu dnevnog reda s točkama: 16. Donošenje Odluke o kratkoročnom 

zaduživanju Općine Petrijevci u 2021. godini, 17. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Petrijevci za 2021. godinu i 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga kandidata za 

imenovanje člana Skupštine i Nadzornog odbora Dvorca d.o.o. Valpovo, tako da točka 19. 

bude različito. 

Nitko od nazočnih nije imao drugih prijedloga za izmjenu dnevnog reda, stoga je predsjednica 

predložila slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća. 

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. 

Valpovo za 2020. godinu. 

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju  HRV d.o.o. Valpovo za 

2020. godinu.   

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i 

izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine. 

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 

01.01.-30.06.2021. godine. 

6. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI mjesec 2021. 

godine. 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 27. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 

2021. godine.  

8. Donošenje  Odluke o izmjeni granica Jedinica lokalne samouprave područja Općine 

Bizovac i Općine Petrijevci. 

9. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja.  

10. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju pisanog 

ugovora. 

11. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem 

koncesije. 

 



 

12. Usvajanje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Martina Kudeljnjak iz Josipovca, za 

očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2902, u naravi oranica Verušed ukupne 

površine 5817 m2 u k.o . Petrijevci kao kulturnog dobra.  

13. Usvajanje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Vladimira Strmečki iz Josipovca, za 

očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2981/1, u naravi oranica Garvanjak 

ukupne površine 19577 m2 u k.o . Petrijevci kao kulturnog dobra. 

14. Usvajanje Zaključka o razmatranja zahtjeva Stjepana Klasić iz Josipovca za očitovanjem 

o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2914/6 u naravi oranica Verušed ukupne površine 

2636 m2 i k.č.br. 2915/1 u naravi oranica Verušed ukupne površine 11177 m2 u k.o. 

Petrijevci kao kulturnog dobra.  

15. Razmatranje i usvajanje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih na području Općine Petrijevci.  

16. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Petrijevci u 2021. godini. 

17. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu. 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga kandidata za imenovanje člana Skupštine i 

Nadzornog odbora Dvorca d.o.o. Valpovo. 

19. R a z l i č i t o. 

 

Dnevni red je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) usvojen, nakon čega se 

pristupilo njegovoj razradi kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Zapisnici sa 2. i 3.  sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci usvojeni su jednoglasno (12 

glasova“ ZA“) i bez primjedbi.  

 

Točka 2. 

Gospođa Iva Matić, ukratko je prezentirala Godišnje  izvješće o financijskom poslovanju   

Dvorac d.o.o. Valpovo za 2020. godinu i tom prilikom istaknula da su u navedenoj godini 

ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 10.658.466,82 kn i rashodi u iznosu od 10.481.370,02 

kn, tako da je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 177.096,80 kn. Nakon isplate 

poreza na dobit u iznosu od 36.773,20 kn ostvaren je neto pozitivan rezultat u iznosu od 

140.323,60 kn. Ukupno ostvareni prihodi veći su od prošlogodišnjih za 4,44%, dok smanjenje 

bilježe prihodi od financiranja, prihodi od kamata te ostali prihodi.  

U 2020. godini je evidentno povećanje broja korisnika vodnih usluga na uslužnom području 

Dvorac d.o.o. Valpovo gdje ih ima ukupno 6.858 (domaćinstva i pravne osobe). Na dan 

31.12.2020. godine Dvorac d.o.o. potražuje od svojih kupaca 1.530.407,60kn, a po 

predstečajnim nagodbama 31.615,15kn. 

Ukupno potraživanje po pokrenutim ovrhama za pravne osobe i domaćinstva na dan 

31.12.2020. godine iznosi 1.046.803,45 kn, a što je i posljedica  negativnog utjecaja 

pandemije COVID-19.  

U 2020. nije bilo isključivanja korisnika zbog dugovanja, a 2021. godine se pokušalo 

dogovoriti otplata duga na rate kako bi se na taj način uspjeli pokriti nastali troškovi. 

Na dan 31.12.2020. godine Društvo je zapošljavalo 35 radnika , sve su plaće uredno isplaćene 

kao i sva druga potraživanja. 

U 2020. godini nastavilo se s radovima na investicijama, prvenstveno na realizaciji projekta 

vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće. U 2021. godini su dogovoreni radovi na izgradnji 

uređaja prečistaća otpadnih voda. Sredstva za realizaciju projekata su osigurana iz EU fondova, 

nadležnih ministarstva, Hrvatskih voda i Jedinica lokalne samouprave, odnosno suvlasnika. 

Cilj poslovanja društva je unapređenje kvalitete usluga, povećanje broja korisnika na uslužnom 

području na zadovoljstvo svih korisnika. 



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

„ZA“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. za 

2020. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Gospodin Davor Runje upoznao je vijećnike s Izvješćem o financijskom poslovanju HRV 

d.o.o. Valpovo za 2020. godinu i tom prilikom istaknuo da je Hrvatski radio Valpovština 

d.o.o. tijekom 2020. godine ostvario rezultat od 928.808,25 kn prihoda, te 923.651,21 kn 

rashoda. 

Poslovanje u 2020. godini je bilo teško , ali su ipak uspjeli završiti godinu pozitivnim 

rezultatom jer je ostvarena računovodstvena dobit od 5.157,04 kn, obveza poreza na dobit je 

537,29 kn , tako da je ostvarena neto dobit u 2020. godini u iznosu od 4.619,75 kn. 

Zbog COVID krize je došlo do smanjenja prihoda od marketinga i od želja i pozdrava u 

odnosu na prethodno godinu za 59%, ali su došli novi komitetenti i prihod od marketinga je 

kompenziran stalnim mjesečnim primanjima od Grada Valpova, Općine Bizovac i Petrijevci 

te od Fonda za Pluralizam AEM. Također je tu ugovor o revolving kreditu s Addiko bankom i 

okvirnom kreditu sa Slatinskom bankom koji omogućuju likvidnost u svakom trenutku.  

Na dan 31. prosinca 2020. godine tvrtka je upošljavala 8 zaposlenika, a u 2021. godini taj broj 

je smanjen na 6 zaposlenika koji obavljaju isti opseg poslova. 

Općina Petrijevci participira u suvlasničkom dijelu sa 18%. 

Vijećnik Mario Raič je zatražio pojašnjenje vezano za prijave o malverzacijama bivšeg 

direktora, razloge zbog kojih je smijenjen,  kao i u kojem je statusu taj predmet. 

Odgovorio je gospodin Davor Runje da je bivši direktor sam podnio ostavku , čemu je zbog 

narušenih međuljudskih odnosa prethodio zbor radnika i da je Skupšina imenovala Davora 

Runje za novog direktora. 

Angažiran je pravnik koji je preuzeo dokumentaciju firme, došlo se do saznanja da je bivši 

direktor sam sebi potpisao ugovor o povećanju plaće i Skupština je donijela odluku o 

njegovom otkazu. Postupak je trenutno u proceduri, HRV d.o.o. ga je tužio za povrat 

sredstava, i po okončanju spora izvijestit će Općinske vijećnike. 

Budući da drugih pitanja nije bilo, vijećnici su jednoglasno (12 glasova „ZA“ ) donijeli 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za 2020. 

godinu  koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 4. 

Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima Proračuna Općine 

Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine nazočnima je pojasnio gospodin 

Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom istaknuo da su u tom periodu ostvareni ukupni 

prihodi i primici u iznosu od 7.065.974,96 kn ili 30,1% godišnjeg plana i u odnosu na isto 

razdoblje u prethodnoj 2020. godini. 

Vlastiti prihodi su ostvareni u iznosu od 2.685.621,40 kn  što u odnosu na godišnji plan čini 

41,6%. Kod ostvarenja prihoda u odnosu na plan utjecala je i pandemija korona virusa, 

poglavito u dijelu naplate za poslovni prostor, zakup poslovnog prostora  i  dio općinskih 

poreza. 

Ostali općinski porezi bilježe veće ostvarenje nego u prethodnom razdoblju prošle godine. Za 

istaknuti je i prihod od komunalne naknade koji je također veći u odnosu na isto razdoblje 

prethodne godine a iz razloga jer su ove godine pokrenute mjere naplate prema fizičkim i 

pravnim osobama.   Također je došlo do znatnog ostvarenja sredstava pomoći za projekte 

Zaželi-ostvari II , Projekt Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport i Projekt  

izgradnje biciklističke staze Satnica-Petrijevci. 

U navedenom razdoblju ove godine ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 

7.237.369,86 kn ili 30,3% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 

veći su za 160,4%. Glavni razlog takvih rashoda je trošak izgradnje biciklističke staze. 



Uredno su  izvršavane sve obveze prema djelatnosti predškolskog odgoja, Osnovnoj školi, 

sufinanciranju prijevoza učenika i redovnih studenata , troškovi školske kuhinje i drugo. 

U prvom polugodištu tekuće godine uredno su se izvršile obveze sukladno potpisanim 

ugovorima s udrugama iz područja kulture, športa, kao i prema vatrogasnim društvima u 

skladu s pripadajućim odredbama važećeg Zakona o vatrogastvu. 

Usporedbom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka dolazimo do ostvarenog tekućeg 

manjka u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu od 171.934,90 kn. S obzirom da je iz 

prethodne godine prenesen višak prihoda i primitaka u iznosu od 424.176,53 kn, višak 

prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju iznosi 252.781,63 kn. 

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

„ZA“ ) donesen Zaključak o usvajanju  Izvješća o ostvarenim prihodima i primicima, 

rashodima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

Općinski načelnik Ivo Zelić ukratko je upoznao nazočne s Izvješćem o radu općinskog 

načelnika Općine Petrijevci za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine koje su vijećnici dobili 

u materijalima.  On je tom prilikom istaknuo da je u Izvješću sadržan protekli rad u prvoj 

polovici ove godine, te ukoliko ima nejasnoća i pitanja spreman je na iste odgovoriti. 

Predlaže ovakvo Izvješće općinskog načelnika na usvajanje Općinskom vijeću. 

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

„ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesen  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog 

načelnika Petrijevci za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine koje se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. 

Točka 6. 

 Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI mjesec 2021. godine nazočnima 

je obrazložio gospodin Ivo Zelić koji je tom prilikom istaknuo da je temeljem članka 57. 

Zakona o Proračunu i članka 6. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. 

godinu u navedenom periodu utrošen iznos od 1.943,28 kn. 

Sredstva su utrošena za tiskanje knjige „Prešućene žrtve II. Svjetskog rata i poraća OBŽ-e, 

kao financijska potpora za nabavku trgovačke robe za Skupštinu umirovljenih policajaca 

Vinogradci i kao financijska potpora za nabavku trgovačke robe za potrebe Udruge veterana 

7. gardijske brigade „Puma“.  

Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) 

donesen Zaključak kojim se usvaja Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-

VI mjesec 2021. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 7. 

Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić, predsjednik Odbora Petrijevačkih 

žetvenih svečanosti rekao je da Izvješće sadržava kronološki slijed događanja tijekom 

ovogodišnje dvodnevne manifestacije, te da će gospodin Dalibor Bošnjaković dati dodatno 

obrazloženje u financijskom dijelu. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković je rekao da su ukupni prihodi i rashodi ovogodišnjih 

Petrijevačkih žetvenih svečanosti ostvareni u iznosu od 29.113,74. kn. 

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

je većinom glasova ( 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o održanim 27. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2021. godine koje se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

 

 

 

 



Točka 8. 

Gospodin Ivo Zelić je upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjeni granica jedinica 

lokalne samouprave područja Općine Bizovac i Općine Petrijevci  kojom iz sastava upravnog 

područja Petrijevci , a u sastav upravnog područja Bizovac ulazi jugozapadni dio naselja 

Samatovci koji se nalazi u k.o. Satnica, a iz sastava upravnog područja Bizovac u sastav 

upravnog područja Petrijevci se izdvaja sjeveroistočni dio. 

Dana 8.06.2021. godine, stanovnici ulica Đure Sabo i Đure Salaja u Samatovcima, zatražili su 

od Općinskog načelnika Općine Bizovac pokretanje postupka izmjene granica jedinica 

lokalne samouprave područja Općine Bizovac i Općine Petrijevci, iz razloga što se navedene 

ulice nalaze u naselju Samatovci, a pripadaju Općini Petrijevci, dok sve preostale ulice u 

naselju Samatovci , pripadaju Općini Bizovac. Odluku o promjeni granica Jedinica lokalne 

samouprave donose njihova predstavnička tijela natpolovničnom većinom glasova na 

prijedlog općinskog načelnika, Na temelju takve Odluke općinski načelnik Općine Bizovac i 

Općine Petrijevci sklapaju Sporazum koji se dostavlja središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za poslove lokalne samouprave, Državnoj geodetskoj upravi i Državnom zavodu 

za statistiku. 

Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) 

donesena Odluka o izmjeni granica jedinica lokalne samouprave područja Općine Bizovac i 

Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 9. 

Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima od 

lokalnog značenja koji je izrađen na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim se 

definiraju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, 

uslužne komunalne djelatnosti, te djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima 

određenim od strane predstavničkog tijela, uvjeti i način njihovog obavljanja na području 

Općine Petrijevci.   

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture koje su 

obavljaju na području Općine Petrijevci su: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih 

površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne 

odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja 

i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje 

javne rasvjete. 

Uslužne komunalne djelatnosti koje su obavljaju na području Općine Petrijevci su usluge 

ukopa pokojnika unutar groblja i obavljanje dimnjačarskih poslova, dok komunalne 

djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Petrijevci određene od strane Općinskog vijeća : 

Opskrba pitkom vodom, skupljanje komunalnog otpada, higijeničarski poslovi i poslovi 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.    

Ovom Odlukom određuje se način obavljanja komunalne djelatnosti od lokalnog značenja a 

koje će se obavljati na slijedeće načine: dodjeljivanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi na 

način i prema uvjetima  sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi, na temelju 

pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, 

putem trgovačkog društva Dvorac d.o.o. Valpovo čiji je suvlasnik Općina Petrijevci i putem 

trgovačkog društva „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo koje je osnovalo više jedinica lokalne 

samouprave (Grad Valpovo, Općine Bizovac i Petrijevci). 

Uslužne komunalne djelatnosti koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije su usluge ukopa 

pokojnika unutar groblja i obavljanje dimnjačarskih poslova.  

Davatelj koncesije je Općinsko vijeće Općine Petrijevci. 

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

„ZA“) donesena Odluka o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja koja se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

 



Točka 10. 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju pisanog 

ugovora obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer. Ona je tom prilikom rekla da su 

Odlukom opisno detaljno razrađene komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 

Proračuna, a koje se mogu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora kao 

što su održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda , održavanje javnih 

zelenih površina, održavanjem groblja i drugo. 

Postupak odabira osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju 

pisanog ugovora, provodi se prikupljanjem ponuda ili javnom nabavom, u skladu sa Zakonom 

o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o javnoj nabavi i ovom Odlukom.  

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

„ZA“) donesena Odluka  o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju pisanog 

ugovora koja se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 11. 

Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te 

načinu, uvjetima, mjerilima i postupku dodjele koncesije sukladno odredbama Zakona o 

koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Komunalne djelatnosti  koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesiju su usluge ukopa 

pokojnika unutar groblja i obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Dosadašnji ugovori koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova vrijede do 31.12.2021. 

godine. 

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

„ZA“) donesena Odluka o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem 

koncesije koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 12. 

Nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića, vezano za razmatranja zahtjeva Martina 

Kudeljnjaka iz Josipovca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2902 u naravi 

oranica Verušed ukupne površine 5817 m2 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra, jednoglasno 

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

ostvarivanjem prava prvokupa nekretnine. 

Isti se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 13. 

Nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića, vezano za razmatranja zahtjeva Vladimira 

Strmečki iz Josipovca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2981/1 u naravi 

oranica Garvanjak ukupne površine 19577 m2 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra, 

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

Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa nekretnine. 

Isti se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 14. 

Nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića, vezano za razmatranja zahtjeva Stjepana Klasića iz 

Josipovca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2914/6 u naravi oranica 

Verušed ukupne površine 2636 m2 i k.č.br. 2915/1 u naravi oranica Verušed ukupne površine 

11177 m2 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra, jednoglasno (12 glasova „ZA“) je  donesen  

Zaključak da ne postoji namjera Općine Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa 

nekretnine. 

Isti se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 



Točka 15. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, gospodin Ivo Zelić je obrazložio Program mjera za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci, te tom prilikom rekao 

kako je dosadašnja pročelnica s danom 13. kolovoza 2021. godine otišla u mirovinu, a da nije 

odradila proceduru vezano uz donošenje ovoga Programa. Osobno mu je žao zbog toga, ali je 

poduzeo sve potrebne radnje kako bi se do kraja godine moglo pristupiti prikupljanju 

zahtjeva.Prijedlog programa je pregledan od strane odvjetnika koji je predložio da tekst 

ostane isti kao i prošle godine samo da se primjeni 2021. godina, a početkom iduće godine da 

se donese nova odluka koja će biti trajna, te da se početkom svake godine raspisuje natječaj.  

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

„ZA“ ) donesen Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području 

Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 16. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković upoznao je nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o 

kratkoročnom zaduživanju Općine Petrijevci u 2021. godini kojom bi se Općina kratkoročno 

zadužila uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka  ili okvirnog kredita kod 

poslovne banke kod koje ima otvoren račun na iznos od 2.450.000,00 kn. 

Sredstava su namijenjena za premoščivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva EU 

sredstava i plaćanje obveza po kapitalnom projektu Izgradnja biciklističko-pješačke staze od 

Satnice do Petrijevaca. 

Vijećnik Mario Raič je pitao zašto donošenje ove odluke nije ranije uvršteno u dnevni red s 

obzirom da se radi o znatnom iznosu. 

Odgovorio je gospodin Dalibor Bošnjaković da se nije znalo koliki će biti trošak banke, te  da 

je okončana situacija za izvršene radove stigla krajem kolovoza i da je ponuda banke 

dobivena tijekom jučerašnjeg dana, stoga su vijećnici prijedlog odluke dobili neposredno prije 

početka sjednice. Do sada nije bilo potrebe za zaduživanjem, ali ukoliko bi bili u situaciji da 

kasnimo sa plaćanjem onda bi Općina plaćala korekcije od 5%. Prijedlog Odluke je opravdan  

i neće donijeti veći trošak Proračunu. 

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

glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesena Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine 

Petrijevci u 2021. godini koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 17. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković je upoznao vijećnike s II. Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Petrijevci za 2021. godinu i tom prilikom rekao da iste imaju karakter tehničkih 

izmjena i dopuna Proračuna obzirom da se iste mijenjaju unutar pet aktivnosti, dva tekuća 

projekta i jednom kapitalnom projektu.  

Najvažniji razlog predmetnih II izmjena i dopuna je predloženo kratkoročno zaduživanje 

Općine Petrijevci u iznosu od 2.450.000,00 kn shodno Odluci o kratkoročnom zaduživanju 

Općine Petrijevci u 2021. godini. 

II. izmjenama i dopuna Proračuna Općine Petrijevci prihodi su predloženi u ukupnom iznosu 

od 25.930.239,00 kn , dok su rashodi planirani u iznosu od 26.354.416,00 kn.  

Preneseni višak iz 2020. godine također je ugrađen i u II. Izmjenama i dopunama Proračuna u 

iznosu od 424.177,00 kn. Ostale izmjene se najvećim dijelom odnose na preraspodjelu unutar 

aktivnosti/tekućih projekata odnosno korekcije na poznato ostvarenje na tim pozicijama ili 

izmjene ugovornih obveza (HRV d.o.o). Također je izmjenama usklađen plan s izvršenjem 

27. Petrijevačkih žetvenih svečanosti  i održanom smotrom Acapella pjesme u Satnici.  

Rasprave nije bilo, te se potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su većinom glasova (9 

glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) donesene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Petrijevci za 2021. godinu i Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu koji se nalaze u privitku ovog zapisnika. 



 

Točka 18. 

Općinski načelnik je predložio kandidate za imenovanje člana Skupštine i Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Dvorac d.o.o. Valpovo čiji je vlasnik 21,27%  Općina Petrijevci. 

S obzirom da je mandat imenovanih članova Skupštine i Nadzornog odbora istekao i 

konstituirano je Općinsko vijeće u novom sazivu, potrebno je predložiti nove članove. 

Za kandidata za člana Skupštine trgovačkog društva Dvorac d.o.o. Valpovo je predložio Ivu 

Zelića, općinskog načelnika, dok je za kandidata za Nadzorni odbor predložio gospođu Jelenu 

Piegel Vidaković, predsjednicu Općinskog vijeća Općine Petrijevci. Drugih prijedloga nije 

bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeni 

prijedlozi kandidata za imenovanje člana Skupštine i Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Dvorac d.o.o. Valpovo koji se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 19. 

Pod točkom različito gospođa Jelena Piegel Vidaković je ukazala na Izvješće o prihodima i 

rashodima za grobnu naknadu u 2020. godini koje su vijećnici dobili kako je zatraženo na 2. 

sjednici Općinskog vijeća i na obavijest zaprimljenu od strane vijećnika Ivana Vrbanića 

kojom se kao izabrani kandidat s Kandidacijske liste grupe birača odriče prava na redovito 

godišnje financiranje iz Proračuna Općine Petrijevci  na koje ima zakonsko pravo.  

 

U nastavku je općinski načelnik je informirao vijećnike o događanjima od posljednje sjednice 

Općinskog vijeća do sada  kako slijedi: 

 

a) 28.06. sudjelovali smo u obilježavanju Dana 107. brigade, 

b) 29.06. povodom crkvenog goda u Petrijevcima svirao je Tamburaški sastav „Jovalius“, 

c) 01.07. dodijeljena je nagrada učeniku generacije (500,00 kn) čiji je sponzor bila Općina 

Petrijevci, 

d) 08.07. održana je početna konferencija projekta „Međugeneracijska solidarnost kroz 

kulturu i sport“, 

e) 13.07. zaprimljena je obavijest Ministarstva poljoprivrede da nismo dobili suglasnost 

na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta donesene 

na 33. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 28. siječnja 2021. godine, 

f) 18.07.upućen je zahtjev Županu za proglašenjem elementarne nepogode koju je 

prouzročilo olujno nevrijeme praćeno velikom količinom kiše i leda, te je 14.09. 

dobiveno Rješenje o proglašenju prirodne nepogode, 

g) 29.07. održan je tehnički pregled biciklističke staze od Satnice do Petrijevaca, za koji je 

dobivena pravovaljana Uporabna dozvola 23.08.2021. godine, a  3.9. je održana 

završna konferencija, 

h) 30.07. od Instituta za javne financije Općina Petrijevci je dobila priznanje za 

proračunsku transparentnost u 2020. godini, 

i) 31. 07. u organizaciji NK Satnica, a pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci je održan 

Memorijalni nogometni turnir „Josip Andrišić Šiško“, 

j) 5.8. povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja zapaljena je 

svijeća i položen vijenac kod središnjeg križa na groblju u Petrijevcima, 

k) 8.8. u Satnici je održana 7. Smotra A Capella pjesme u organizaciji MPS „Satničani, 

gdje je Općina sudjelovala u podmirenju financijskih troškova,  

l) 12.8. je od strane Ministarstva pravosuđa i uprave zaprimljen zahtjev da se očitujemo o 

pitanju zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Petrijevci na drugoj sjednici održanoj 

23. lipnja 2021. godine po zahtjevu vijećnika Ivana Vrbanića koji traži nadzor 

zakonitosti pod 7 točaka. O istom se  očitovala predsjednica Općinskog vijeća , a 

također je i načelnik dostavio svoje očitovanje, a kada dobijemo odgovor, isti će biti 

dostavljen općinskim vijećnicima, 



m) 14.8. u centru Petrijevaca nastupio je TS „Čuvari noći“ u sklopu“ Ljeta uz tamburu“, 

n) 31.8. potpisan je ugovor s Panturistom za prijevoz učenika srednjih škola i studenata,  

o) 3.9. Osnovnoj školi Petrijevci je predan komplet bilježnica za 1.- 4. razred, te po dvije 

velike bilježnice s linijama i 1 velika za matematiku za 5.-8. razred, 

p) 4.9. organiziran je odlazak na 12. hodočašće Bačkih hrvata i susret prijateljskih 

zajednica na Vodici- Marijin vrt u Santovu, 

q) 6.9. je Županiji potvrđeno sudjelovanje s 30% u podmirenju troškova školskog obroka 

u OŠ-i Petrijevci, 

r) Radilo se na uređenju javnih površna, uređenju puteva i nerazvrstanih cesta, 

s) Od Trgovačkog suda iz Osijeka je dobiveno rješenje o brisanju provedenog upisa od 4. 

5. 2021. godine  Urbanizma d.o.o. Valpovo koje je ponovno postalo vlasništvo Dvorca 

d.o.o. Valpovo, a u kojem smo zajedno s općinama Bizovac i Koška tražili da budemo 

suvlasnici u istim udjelima kao i u Dvorcu d.o.o.,  

t) Nakon provedenog javnog natječaja za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Petrijevci, izabran je kandidat Zvonko Kajunić iz Valpova koji će započeti s 

radom 1. listopada 2021. godine.  

 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednica zaključila sjednicu u 20,17 sati.    

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica  

               Općinskog vijeća        

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

  

 

 


