ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 21. studenog
2017. godine u prostorijama Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Martina Stanković, Ivan Zečević,
Josip Kuštro, Josip Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun
Stuparić, Dino Stojaković i Mirna Gelo, izabrani vijećnici.
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik
načelnika Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalne i stambene poslove, Ana Egredžija, zapisničar,
Davor Runje, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete, Udruga „Petrijevci –
ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjedava Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i utvrdio da su sjednici
nazočni svi vijećnici te upitao vijećnike ima li prijedloga za izmjenu ili dopunu dostavljenog
dnevnog reda. Vijećnik Zvonko Babić je iznio primjedbu na broj točaka dnevnog reda jer
smatra da je materijal opsežan i za njegovu pripremu treba dosta vremena, te predlaže da se
sjednice održe češće sa manjim broje točaka dnevnog reda .
Potom je predsjednik pročitao slijedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje 01. siječnja – 30. rujna 2017. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za VII-IX
mjesec 2017. godine.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
5. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2017.
godinu i Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Petrijevci za 2017. godinu s Programima.
6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.
7. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci.
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za
2017. godinu.
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci.
10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine.
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek o
obavljenoj reviziji učinkovitosti – Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije.
12 Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Općine Petrijevci.
13. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja.
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.
15. Donošenje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11. 2017. –
31.03.2018. godine.

16. Donošenje Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima.
17. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Petrijevci u 2017. godini.
18. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Petrijevci u 2018. godini.
19. R a z l i č i t o.
Dnevni red je usvojen većinom glasova (10 „ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“) te se
pristupilo razradi istoga kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno (13 glasova „ZA“) i bez
primjedbi.
Točka 2.
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za VII-IX mjesec 2017. godine ukratko je
obrazložila gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da su u navedenom periodu
ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 5.203.994,17 kn i rashodi u iznosu od 4.206.042,05 kn.
Ostvareni višak sredstava u iznosu od 997.952,12 dodaje se prenesenom višku iz prošle
godine i zajedno iznosi 2.981.566,69 kn.
Proračun je rađen na četvrtoj razini i iz njega se mogu detaljno vidjeti svi prihodi i rashodi.
Ako se izuzmu prihodi od države na koje Općina ne može utjecati, vidljivo je da su prihodi
Općine realno planirani. Do kraja godine će biti i ostvarenje prihoda od strane PPK Valpovo i
HT d.d. koji do sada još nisu ništa uplatili, a što će također povećati cjelokupne prihode.
Istaknula je prihod – ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima koji je ostvaren
naplatom zadužnice od tvrtke Skladgradnja.
Nadalje je rekla da se prati ostvarenje prihoda i poduzimaju mjere za njihovu naplatu kao i da
se sredstva troše namjenski prema Planu i prema Zakonu o proračunu.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za VII-IX mjesec 2017.
godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe
za VII-IX mjesec 2017. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom iznosu od
1.025,00 kn koja su usmjerena za: sufinanciranje Udruge maloljetnih dragovoljaca
Domovinskog rata Hrvatske, podružnica Osječko-baranjske županije u iznosu od 500,00 kn i
sufinanciranje Humanitarne akcije za djecu nedonoščad Udruge „Palčić gore“ u iznosu od
525,00 kn.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII- IX mjesec 2017.
godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnom doprinosu koja je usklađena se Zakonom o komunalnom
gospodarstvu tako da se u Odluci o komunalnom doprinosu u članku 15. stavak 1. dodaje:
„Ako je obvezniku potvrda glavnog projekta prestala važiti, a investitor nije pristupio
građenju tako da za slijedeći zahtjev na građevini za koju je uplaćen komunalni doprinos (ili
njegov dio) mora ponovno ishoditi akt na temelju kojeg može graditi“.

Na upit vijećnika Zvonka Babića, dala je pojašnjenje da se sredstva u slučaju odustajanja od
gradnje, po pisanom zahtjevu vrate investitoru, a ponovno se uplate u slučaju postupka
gradnje.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu koja se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 5.
S II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu i Odlukom o II
izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu s
Programima nazočne je upoznala gospođa Milka Furlan.
Ona je tom prilikom rekla da se II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za
2017. godinu planiraju prihodi u iznosu od 7.996.250,00 kn, a rashodi u iznosu od
9.369.292,00 kn te je tako planiran višak sredstava u iznosu od 1.373.042,00 kn.
Potom je analizirala stavke u Proračunu kod kojih je došlo do izmjena zbog nastalih razlika u
odnosu na Plan 2017. godine. Proračun je uravnotežen. Posebno je naglasila članka 14.
Odluke o II Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2017.
godinu u kojem višak prihoda poslovanja iz 2016. godine u iznosu 1.983.615,00 kn utvrđuje
Općinsko vijeće povratom sredstava za komunalni doprinosu iznosu 610.573,00 kn, a razliku
1.373.042,00 kn uravnoteženjem, odnosno preraspodjelom sredstava unutar Proračuna u II.
Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.
Kratko obrazloženje o projektima dao je općinski načelnik koji je rekao da se sredstva trebaju
predvidjeti Proračunom kako bi se moglo sudjelovati u natječajima.
Rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg su (13 glasova „ZA“) usvojene II.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu i Odluka o II. Izmjenama i
dopunama odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu s Programima koji
se nalaze u privitku ovog zapisnika.

Točka 6.
Sukladno II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu izrađena je
II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu koju je pojasnila gospođa Renata
Pilgermayer. Ona je tom prilikom istaknula da se Plan nabave mijenja u 2. članku kako je to
navedeno u materijalima gdje dolazi do smanjenja vrijednosti nabave u otvorenim postupcima
javne nabave kod uređenja zgrade Općine, izgradnje cesta (putova , izgradnje parkirališta u
dvorištu stare škole i općine i izgradnje biciklističke staze i za predmet nabave čija je
procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 200.000,00 kn za nabavu
robe i usluga, odnosno 500.000,00 kn za nabavku radova .
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) donesena II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu koja se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospodin Ivo Zelić upoznao je nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci.
Odlukom se određuju koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Petrijevci prema određenim kategorijama. Osnova za vrednovanje
radnih mjesta unutar pojedine kategorije radnih mjesta, odnosno određivanje visine
koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima
lokalne samouprave je klasifikacijski rang sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Petrijevci određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00.
On je tom prilikom istaknuo da se nije išlo na povećanje mase sredstava, te da će se u
narednih tri do šest mjeseci ovisno o prihodima moći izvršiti korekcija.
Također je rekao da će se zbog odlaska u mirovinu djelatnika Josipa Rimca raspisati natječaj
za novog djelatnika kao i za čistačicu i komunalnog redara-poljara.
Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu su
rađeni na nivou dosadašnjih uvećano za komunalnog redara i čistačicu, dok je osnovica
povećana na 3.000 i plaće ostaju na istom nivou.
Na upit vijećnika Zvonka Babića zašto se isto našlo na dnevnom redu ako nije konačno,
odgovorio je gospodin Ivo Zelić da se odluka donosi radi raspisivanja natječaja, a na upit
vijećnice Antonije Orlić Domanovac da li će se čistačica uposliti na četiri ili osam sati,
odgovorio je da se koeficijent primjenjuje za puno radno vrijeme dok će se kod raspisivanja
natječaja odlučiti o kojem vremenu se radi.
Zatim se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u
Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2017. godinu. Izmjena se odnosi na čl. 2. kojim su u
Proračunu Općine Petrijevci za 2017. godinu osigurana sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu 13.234,00 kuna.
Potom se mijenja članak 4. prema kojem se političkim strankama zastupljenim u Općinskom
vijeću do konstituiranja novog Općinskog vijeća raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu
Općine Petrijevci u ukupnom iznosu od 5.416,67 kuna i sredstva za svaku vijećnicu u
Općinskom vijeću kao pripadnicu podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana naknada u
visini od 10% u odnosu na naknadu vijećnika u ukupnom iznosu 7.817,33 kune. U preostalom
dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.
Rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je (13 glasova „ZA“) donesena
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti
političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2017. godinu koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Na prijedlog općinskog načelnika , a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, jednoglasno
je (sa 13 glasova „ZA“) donesena Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci
kojom se u članku 2. briše stavak 5, te se briše članak 15. i u članku 21. stavak 2 iz razloga
neuvođenja poreza na nekretnine.
Rasprave nije bilo i Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Pod ovom točkom dnevnog reda, gospođa Milka Furlan upoznala je vijećnike s prijedlogom
Odluke o kupnji nekretnine kojom Općina Petrijevci kupuje nekretninu koja se nalazi u
vlasništvu Marije Komljenović iz Petrijevaca u naravi kuća, dvor i oranica, ukupne površine
2432m2 koja se prema Urbanističkom planu uređenja Petrijevci nalazi unutar građevinskog
zemljišta naselja Petrijevci.
Navedenu nekretninu Općina Petrijevci kupuje po cijeni od 130.000,00 kn za potrebe
prometne povezanosti dijela naselja Petrijevci, Karaševo-jug s državnom cestom D 34.

Sredstva su osigurana u proračunu Općine Petrijevci i ovlašćuje se općinski načelnik da
zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Odluka o kupnji nekretnine donesena je jednoglasno (sa 13 glasova „ZA“) i nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je s Izvješćem Državnog ureda za reviziju
Područni ured Osijek o obavljenoj reviziji učinkovitosti – Gospodarenje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije
upoznala gospođa Milka Furlan. Ona je tom prilikom istaknula da su postupci revizije
provedeni od 8. prosinca 2016. godine do 27. listopada 2017. godine. Utvrđeni su nedostaci
za sve gradove i općine na području Osječko-baranjske županije i opisani u 24 točke od kojih
se četiri odnose na Općinu Petrijevci. Pojasnila je razloge za nepoduzimanja naplate prihoda u
od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u slučaju Saša Bunoza koji prebiva izvan RH,
te da je godišnji plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
donesen od strane Općinskog vijeća, da će se uskoro imenovati poljoprivredni redar za
obavljanje poslova nadzora nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i da će se upošljavanjem komunalnog reda o
utvrđenom stanju i poduzetim mjerama u provođenju agrotehničkih mjera izvještavati
poljoprivredna inspekcija u skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
U raspravu se uključio i vijećnik Ivan Zečević koji je također pojasnio potrebu imenovanja
poljara koji će provoditi Odluku o agrotehničkim mjerama i poduzimate određene radnje za
uklanjanje nepravilnosti na terenu i izvještavati nadležne institucije.
Po usvajanju ovog Izvješća isto će biti dostavljeno Uredu državne revizije.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojeno
Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek o obavljenoj reviziji učinkovitosti –
Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Osječko-baranjske županije“) koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Na prijedlog općinskog načelnika jednoglasno je (13 glasova „ZA“) donesena Odluka o
objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine
Petrijevci s obzirom da dosadašnjem Savjetu mladih ističe mandat. Javni poziv bit će
objavljen na web stranici Općine Petrijevci i na oglasnoj ploči. U roku od 15 dana od njegove
objave prikupljati će se prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih, koje će nakon
provjere Odbora za izbor i imenovanje i podnošenja Izvješća o provjeri uvjeta i popisa
važećih kandidatura dostaviti Općinskom vijeću na biranje.
Točka 13.
Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o komunalnim
djelatnostima od lokalnog značenja koja je usklađena sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu kojom se određuje način obavljanja komunalne djelatnosti od lokalnog
značenja, a koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi sukladno
Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi i na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj i ili pravnoj osobi. Odlukom je obuhvaćena
komunalna djelatnost opskrbe pitkom vodom koju obavlja komunalno poduzeće Dvorac
d.o.o. Valpovo i komunalna djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada koju obavlja
pravna osoba Urbanizam d.o.o. Valpovo. Rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom
kojeg je (13 glasova „ZA“) donesena Odluka o komunalnim djelatnostima od lokalnog
značenja koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 14.
Nakon obrazloženja prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih
poslova koje je dala gospođa Renata Pilgermayer i tom prilikom istaknula da je Odluka
usuglašena s novim Zakonom o koncesijama koji je definirao ove izmjene, a budući da nije
bilo rasprave, ista je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena i nalazi se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 15.
Operativni planu čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2017. - 31.03.2018. godine pojasnila je
gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je donošenje istog obveza Općine
kako bi se pripremila za zimske uvjete.
Općina Petrijevci je riješila održavanje nerazvrstanih cesta četverogodišnjim ugovorom o
održavanju cesta a Autoprijevoznikom ZAGI dok je za posipni materijal sklopljen ugovor s
pravnom osobom Urbanizam d.o.o. iz Valpova.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao tko nadgleda radove čišćenja snijega i ukazao na problem
kada se prilikom čišćenja snijeg nagrne na kolnik, kao i da ima dosta praznih kuća ispred
kojih nitko ne očisti snijeg što stvara problem za mještane u zimskom periodu.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da on nadzire radove, a što se tiče čišćenja kolnika da je
svatko dužan očistiti ispred svoje kuće.
Također je gospodin Ivan Zečević rekao da su to problemi koje prema Zakonu o komunalnom
gospodarstvu trebaju ukloniti vlasnici stambenih zgrada, te da je jedini i pravi način naplata
kazni od strane komunalnog redara.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesen
Operativni planu čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2017.-31.03.2018. godine koji se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Operativni program mjera zaštite i
spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima i tom prilikom istaknula da da je isti
napravljen sukladno Zakonu o Civilnoj zaštiti i Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda.
U Programu su nabrojane ugroze od mogućih opasnosti i postupak i mjere za njihovo
ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedice.
Općina Petrijevci može samostalno sudjelovati i sanirati opasnosti srednjih razmjera, dok za
eventualne velike razmjere se planira, po potrebi, angažirati ljudske i materijalno-tehničke
resurse susjednih općina, gradova i Osječko-baranjske županije. Također u slučaju ekstremnih
okolnosti može zatražiti dodatnu pomoć od ostalih pravnih osoba i trgovačkih društava na
području Općine Petrijevci, te od fizičkih osoba koje su u mogućnosti materijalno-tehničkim
sredstvima pomoći u pravovremenom čišćenju prometnica i opskrbi stanovništva.
Budući da rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojen Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim
uvjetima koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 17.
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2017. godini nazočnima
je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer. Ona je tom prilikom istaknula da Zakon o sustavu
civilne zaštite nalaže Jedinicama lokalne samouprave da donesu Analizu stanja u godini koja

je na izmaku. Iz navedene se vidi koje su aktivnosti provedene od strane Dobrovoljnih
vatrogasnih društava, Civilne zaštite i Crvenog križa tijekom 2017. godine i što se treba
uraditi u 2018. godini.
Općina Petrijevci ima izrađene sve zakonske potrebite planske dokumente u sustavu civilne
zaštite i do kraja ožujka 2018. godine izradit će potrebnu Procjenu.
Ocjena stanja spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite kao i suradnja sa svim
Udrugama, pravnim osobama, OPG-ovima i svim mještanima koji mogu pružiti svoj doprinos
u kritičnim situacijama je zavidnom nivou.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojena Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2017.
godini koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 18.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2018. godini
nazočnima je pojasnila gospođa Renta Pilgermayer. Ona je tom prilikom rekla da Općina
Petrijevci temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite do kraja ožujka 2018. godine ima obvezu
izraditi Procjenu rizika, te na temelju iste donijeti Plan zaštite i spašavanje, Plan civilne
zaštite, Odluku o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Petrijevci i Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine
Petrijevci.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u
2018. godini koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 19.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
− U sklopu javnih radova očišćen je i uređen prostor parkirališta oko nogometnog
igrališta u dogovoru s NK „Satnica“,
− Na zahtjev poljoprivrednika iz Satnice uređen je poljski put kod groblja u Satnici,
− Saniran je poljski put kraj Karašice,
− Uređene su bankine na ulicama Satnice i uređen prilaz od strane Ladimirevaca,
− U Petrijevcima je izmješten zeleni otok iz ulice D. Pejačević zbog nekontroliranog
odlaganja smeća, te je postavljena nadzorna kamera kod zelenog otoka u
Kolodvorskoj ulici, a postavit će se i u prostoru stare osnovne škole,
− Zeleni otok je zadržan u ulici Republike ,a u narednom periodu će se pristupiti nabavi
kanti za odlaganje plastike,
− Na zgradi Općine Petrijevci u tijeku su radovi na uređenju vijećnice, edukativnog
centra, ureda, kuhinje i sanitarnog čvora, trenutno se postavljaju elektroinstalacije i
grijanje,
− Pristupit će se i radovima na izolaciji vanjske fasade zgrade Općine,
− U izradi je projektna dokumentacija za zgradu NK Omladinac u Petrijevcima kako bi
se moglo prijaviti na natječaj za energetski certifikat, Rencon d.o.o. Osijek je izvijestio
da je pri kraju izrada Projekta za uređenje sportskog
parka i parka u Satnici s
kojim će se ići na natječaj u 2018. godini,
− 27.9. 217. godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova
EU po kojem je ostvareno 300.000,00 kn koje se očekuje do kraja godine i to
200.000,00 kn za zgradu Doma u Satnici i 100.000,00 kn za zgradu Općine,
− 31.10.2017. potpisan je predugovor sa Veljkom Kostelac o kupovini njegove kuće za
potrebe izgradnje kulturnog centra,
− 31.10. 2017. Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova upućen je zahtjev za
sufinanciranje Doma kulture i etno turističkog centra,

− 16. 09.2017. u Satnici je održano 10. Bruljenje kukuruza u organizaciji dramske
sekcije KUD-a "N.Š.Zrinski" Petrijevci, NK Satnica, Udruge umirovljenika Satnica i
Udruga žena Satnica, a pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci,
− 23.09.2017. svečano je obilježena 40. godišnjica rada RK Petrijevci koju je Općina
sufinancirala s 10.000,00 kn,
− 8.10.2017. povodom Dana neovisnosti RH, položen je vijenac i upaljena svijeća na
mjesnom groblju u Petrijevcima,
− 14.10.2017. U Satnici je pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci održana 4. Smotra A
capella pjesme,
− 21.10.2017. na staroj Karašici je održana tradicionalna blinkerijada pod
pokroviteljstvom Općine Petrijevci,
− 27.10.2017. u organizaciji Vatroprometa iz Zagreb u Petrijevcima je održano
„Vatrogasnom lijepom našom“ pod pokroviteljstvom predsjednice Republike
Hrvatske, dok su Općina Petrijevci, DVD-a Petrijevci i Vatrogasne zajednice Valpovo
bili supokrovitelji,
− 1.11.2017. na grobljima u Petrijevcima i Satnici su položeni vijenci i upaljene svijeće,
− 11.11.2017. u organizaciji KUD-a „N.Š. Zrinski“ u DVD-u Petrijevci je održana
“Gužvarijada“ u kojoj su sudjelovali Hrvatska udruga žena i Eko-etno udruga „Zlatne
ruke“ Petrijevci,
− 17.11.2017. u Dan sjećanja na Vukovar ispred Općine Petrijevci su zapaljene svijeće
čiju je nabavku sufinancirala Općina,
− 19.11.2017. delegacija Općine Petrijevci je položila vijenac i upalila svijeću u
Vukovaru za sve poginule.
U nastavku je gospodin Ivan Vrbanić izvijestio daje po natječaju za projekt „Zaželi“ odobren
iznos od 2.728.401,70 kn bespovratnih sredstava (100% iznos), a za čije se provođenje planira
uposliti 15 žena za 60 korisnika na području Općine Petrijevci. Iste trebaju proći
osposobljavanje za gerontodomaćicu i raditi će 24 mjeseca.
Na upit vijećnice Jasne Stojaković tko će biti zadužen za procjenu kandidata odgovorio je
Ivan Vrbanić da će odabir raditi Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa Općinom
Petrijevci, a obvezni partner će biti Centar za socijalnu skrb.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio rad sjednice u 20,10
sati.
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