
Z A P I S N I K 

 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 29. 

studenoga 2021. godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 

 

NAZOČNI: Jelena Piegel Vidaković, Josip Koški, Ivana Zeko, Martina Stanković, Šimica 

Koški, Josip Kuštro, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Vlado Krznarić, načelnik Policijske postaje Belišće, Marta Sudar, 

voditeljica Područnog vrtića „Maslačak“ Petrijevci, Sussana Dundović, ravnateljica Osnovne 

škole Petrijevci, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Zvonko Kajunić, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci,  Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik 

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

imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, Ana Egredžija, zapisničar, Draženka 

Vidović, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,  Udruga „Petrijevci – ljudi 

i običaji“.  

   

OPRAVDANO NENAZOČNI: Ante Aničić, Snježana Jung i Ivan Vrbanić.   

NEOPRAVDANO NENAZOČNI: Reo Strišković i Mario Raič 

 

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

konstatirala da je sjednici nazočno osam vijećnika,  da su tri vijećnika opravdano nenazočna 

kao i da su dva  vijećnika neopravdano nenazočna.  

Potom je predložila slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 

2020. godine. 

3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za 2020. 

godinu.  

4. Izvješće o radu Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu 2020./2021. 

5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 

2021. godine. 

6. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX mjesec 2021. godine. 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2021. godinu. 

8. Prijedlog Plana djelovanja  Općine Petrijevci u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu. 

9. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 

područje Općine Petrijevci za 2021. godinu. 

10. Prijedlog Provedbeni plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci 

za 2022. godinu. 

11. Prijedlog Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2021.-31.03.2022. 

godine. 

12. Prijedlog Operativnog plana mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 

2021./2022. godine. 

13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2021. godini. 

 



14. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci 

za razdoblje 2022.-2025. godine. 

15. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2022. 

godini. 

16. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Horvat Siniše, Horvat Anice, Horvat 

Ivice iz Josipovca i Bošnjak Sandre iz Njemačke za očitovanjem o pravu prvokupa 

nekretnine k.č.br. 2948/1, 2948/2, 2985/1, 2985/2, 2985/3, 2985/4 u naravi oranica 

Garvanjak ukupne površine 33654 m2 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra.  

17. R a z l i č i t o. 

 

Dnevni red je jednoglasno (8 glasova „ZA“) usvojen, nakon čega se pristupilo njegovoj 

razradi kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 4.  sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci usvojen je jednoglasno (8 glasova“ 

ZA“) i bez primjedbi.  

 

Točka 2. 

Gospodin Vlado Krznarić, načelnik Policijske postaje Belišće pozdravio je sve  nazočne u ime 

načelnika Policijske uprave, svih zaposlenika i u svoje osobno ime. 

Zamolio je da se buduća izvješća razmatraju tijekom prvog kvartala tekuće godine za prošlu 

godinu, te zahvalio na sudjelovanju u projektu „Zajedno - više možemo“ gdje se Općina 

Petrijevci uključila sufinanciranjem nabavke informatičke opreme (video nadzor) za potrebe 

policije. 

U nastavku je nazočne upoznao s Izvješćem Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na 

području Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2020. godine i tom prilikom istaknuo da je Općina 

Petrijevci mirna općina na obostrano zadovoljstvo, a čemu je pridonijela i novoizgrađena 

obilaznica čime je smanjen protok vozila kao i biciklistička staza . 

Naglasio je da je protekla 2020. godina za djelatnike Policijske postaje bila izuzetno teška 

zbog novonastale situacije sa COVID-19. 

Konstatirao je da je izvršenom komparacijom u odnosu na 2019. godinu razvidan manji broj 

kaznenih djela  i prekršaja protiv javnog reda, dok je u navedenom razdoblju evidentiran veći 

broj prekršaja iz ostalih Zakona u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Također je smanjen 

broj prometnih nesreća na obostrano zadovoljstvo, te je istaknuo da u protekle tri godine na 

području Općine Petrijevci nije bilo prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama. Rekao je da 

policijski službenici PP Belišće intenzivno provode mjere i radnje vezane uz COVID-19 i 

Odluke Stožera civilne zaštite RH. Predložio je da Općina Petrijevci osigura sredstva i postavi 

kamere na ključna mjesta  na ulasku u Petrijevce kako bi se u potrebnim situacijama moglo 

pravodobno reagirati. Naglasio je dobru suradnju sa Općinom i Osnovnom školom i rekao da 

na njihove dojave djelatnici Policije ubrzano reagiraju. 

U nastavku se gospođa Jelena Piegel Vidaković  zahvalila na suradnji  i istaknula da joj je 

poznato preventivno djelovanje Policije što dovodi do smanjena kaznenih djela. 

Potom se općinski načelnik, gospodin Ivo Zelić osobno zahvalio na dobroj suradnji kao i 

sudjelovanju policije tijekom svih popratnih manifestacija na području naše Općine, te rekao 

da će izvidjeti situaciju i kroz naredno razdoblje postaviti kamere na utvrđene lokacije. 

Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova „ZA“) donesen 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području 

Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2020. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

 

 

 



Točka 3. 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za 2020. godinu 

obrazložila je gospođa Marta Sudar, voditeljica područnog vrtića u Petrijevcima zbog 

spriječenosti ravnatelja gospodina Zdenka Glasovca. 

Ona je tom prilikom istaknula da je Dječji vrtić „Maslačak“ Belišće u 2020. godini imao dva 

redovno odgojno-obrazovna programa (za jasličku i za vrtićku dob), te poludnevni (5 sati) 

vrtićki program za djecu od 4 godine do polaska u školu. Pedagošku 2019./2020. godinu 

obilježili su povećan interes roditelja, skrbnika za institucionalnim zbrinjavanjem djece, 

organizacija života i rada u uvjetima epidemije COVID-19, sustavno ulaganje u 

unapređivanje kvalitete života i rada s djecom i za djecu. U vrtiću je zajedno s spremačicom 

bilo zaposleno ukupno pet zaposlenika. 

Dječji vrtić „Maslačak“ Petrijevci u 2020. godini ostvario je ukupne prihode u iznosu od 

729.166,50 kn, dok su rashodi u istom razdoblju  iznosili 734.320,85 kn. Stoga je ostvaren 

manjak prihoda u iznosu od 5.154,35 kn koji zajedno sa prenesenim viškom iz 2019. godine u 

iznosu od 7.239,27 kn čini višak prihoda za sljedeće razdoblje u iznosu od 2.084,92 kn. 

Za pedagošku 2020./2021. godinu upisano je 31 dijete. Potraživanja od roditelja sa 

31.12.2020. godine su iznosila  23.554,20 kn. 

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

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju  Dječjeg vrtića „Maslačak“ 

Belišće  za 2020. godinu  koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 4. 

Gospođa Sussana Dundović pozdravila je sve nazočne u ime djelatnika i učenika Osnovne 

škole i u svoje osobno ime i potom vijećnicima prezentirala Izvješće Osnovne škole Petrijevci 

za školsku godinu 2020./2021. godinu. Ona je tom prilikom rekla da je nastava započela 7. 

rujna 2020. godine i da je cijela školska godina bila obilježena pandemijom COVID-19 kada 

se jedan dio nastave odvijao redovnim putem dok je nastava za više razrede bila organizirana 

online. U školi je bilo sveukupno 13 razrednih odjela, u matičnoj školi 11 razrednih odjela sa 

160 učenika a u područnoj školi Satnica 2 kombinirana razredna odjela sa 17 učenika, tj. 

ukupno 177 učenika. U šk. god. 2020./2021. je upisano ukupno  179. učenika (MŠ Petrijevci 

162 i PŠ 17 učenika) od kojih su dva učenika tijekom godine napustila školu . 

Upoznala je vijećnike sa organizacijom rada, provedenim aktivnostima tijekom godine, 

obilježavanju značajnijih datuma, sudjelovanju na natjecanjima i postignutim uspjehom 

(srednja ocjena 4,27) na kraju nastavne godine. 

Zahvalila je Općini Petrijevci  na suradnji i za osiguranje sredstava za nagradu učeniku 

generacije u iznosu od 500,00 kn. Istaknula je da Općina Petrijevci financira dogradnju 

Osnovne škole kako bi se moglo pristupiti jednosmjenskom radu, a kojom će se prilikom 

osigurati još petnaest učionica jer sve postojeće nisu prilagodljive po pedagoškim 

standardima.  

Gospođa Jelena Piegel Vidaković se zahvalila na podnesenom izvješću i istaknula da je 

evidentno da se jako puno radi , da su nastavni sadržaji zanimljivi i da djeca vole ići u školu. 

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova „ZA“) usvojeno 

Izvješće Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu 2020./2021. koje se nalazi u privitku 

ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković je podnio informaciju o Izvješću izvršenja prihoda i 

rashoda, primitaka i izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. 

rujna 2021. godine. Rekao je da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 

9.956.738,06 kn što čini 30,1% godišnjeg plana. 

 Rashodi su ostvareni u iznosu od 11.801.852,40 kn ili 45,2% godišnjeg plana, 

odnosno 71,4% veće ostvarenje od ostvarenog u 2020. godini. 



Najveći udio u trenutno ostvarenim kapitalnim rashodima odnosi se na izgradnju biciklističke 

staze Satnica - Petrijevci u iznosu 5.262.129,74 kn ili 99,6% godišnjeg plana , a isti se 

financira EU sredstvima od gotovo 54%, te očekivanim sredstvima Ministarstva regionalnog 

razvoja iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 

1.873.519,63.  

 Od drugih većih kapitalnih rashoda tu su i radovi na održavanju igrališta i rekonstrukcija 

zgrade NK Omladinac u iznosu od 227.846,01 kn, projekt rekonstrukcije upravne zgrade i 

izgradnje  garaža  DVD Satnica sa ostvarenih 350.824,09 kn koji je završen, a EU sredstva se 

očekuju u narednom razdoblju. Također su tu i sredstva kapitalnih pomoći Dvorcu d.o.o. za 

praćenje projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće u iznosu od 279.789,98 kn. 

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

manjka na dan 30.09.2021. godine u iznosu od 1.980.288,87 kn. S obzirom da je iz prethodne 

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

primitaka u sljedećem razdoblju iznosi 1.556.109,34 kn.  

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

jednoglasno (8 glasova „ZA“) usvojena informacija o Izvješću izvršenja prihoda i rashoda, 

primitaka i izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2021. 

godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

  

Točka 6. 

Načelnik Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za 

VII-IX mjesec 2021. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva  prema zakonu i 

ovlastima općinskog načelnika u ukupnom iznosu od 4.880,82 kn i pojasnio stavke za koje su 

sredstva utrošena prema dostavljenim zamolbama. 

Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8     

glasova „ZA“) donesen Zaključak o usvajanju  Izvješća 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 Zvonko Kajunić je upoznao vijećnike s 

prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2021. godinu. 

On je tom prilikom rekao da je temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma, jedinica lokalne samouprave  dužna osigurati sredstva za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna u iznosu koji se 

određuje za svaku godinu za koju se Proračun donosi. 

Visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne 

može biti određena u iznosu manjem od 1.000,00 kn u predstavničkom tijelu jedinice 

samouprave koja ima do 3000 stanovnika. Prijedlogom ove Odluke se za svakog člana 

Općinskog vijeća utvrđuje godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn, te za svakog člana 

Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos od 1.100,00 kn. 

Političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću sredstva se doznačuju na žiro-

račun političke stranke,  

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

je jednoglasno ( 8 glasova „ZA“) donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2021. godinu koja se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 8. 

Gospodin Zvonko Kajunić upoznao je vijećnike s Prijedlogom Plana djelovanja  Općine 

Petrijevci u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu kojega je predstavničko tijelo   

sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i ukidanju posljedica prirodnih nepogoda 



dužno donijeti do 30. studenoga tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu radi određenja 

mjera i postupanja djelomične sanacije od prirodnih nepogoda. Prijedlogom Plana  

obrazložene su prirodne nepogode određene Zakonom, nositelji provedbe mjera, mjere u 

slučaju nastajanja prirodne nepogode, proglašenje prirodne nepogode i to od postupka 

donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, konačne prijave štete u Registar šteta, 

raspodjele i dojele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda, kao i raspodjela i dodjela sredstava žurne pomoći, te podnošenje izvješća   

o utrošku sredstava pomoći. 

Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju prilikom kojeg je jednoglasno ( 8 

glasova „ZA“) donesen Plana djelovanja  Općine Petrijevci u području prirodnih nepogoda za 

2022. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 9. 

Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Petrijevci za 2021. godinu obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom 

prilikom istaknula da je isto izrađeno u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite koji 

uređuje sustav civilne zaštite i prema kojem predstavnička tiiela jedinica lokalne i područne 

(regionalne ) samouprave jednom godišnje razmatraju Izvješće o stanju zaštite od požara za 

svoje područje. Navedeno Izvješće sadržava stvarno odrađene radnje tijekom 2021. godine i 

podatke koje su dostavili sudionici u zaštiti od požara (DVD Petrijevci i DVD Satnica) te 

odrađene radnje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci (izradu dokumenata 

sukladno važećim propisima).   

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova 

„ZA“) donesena Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2021. godinu koje se nalazi u 

privitku ovog zapisnika. 

Točka 10. 

Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 

2022. godinu pojasnila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da se isti 

izrađuje sukladno Zakonu o zaštiti od požara koji uređuje sustav zaštite od požara. 

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera 

zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite 

od požara, te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zašite od požara s ciljem 

zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i 

prirode od požara. Sukladno Zakonu , jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na 

temelju procjene ugroženosti od požara donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite 

od požara za svoje područje za čiju će provedbu osigurati financijska sredstva. U 

Provedbenom planu se nalaze mjere koje je potrebno odraditi tijekom 2022. godine s 

izvršiteljem pojedinih zadaća.  

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova 

„ZA“) ¸donesen Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci 

za 2022.godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 11. 

Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Operativnog plana čišćenja 

snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za 

razdoblje od 15.11.2021.-31.03.2022. godine. Isti se donosi temeljem Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta. 

U Operativnom planu određeni su stupnjevi pripravnosti (I.-IV.) sa svojim zadaćama  te 

razine prednosti (I.-IV.) prema prioritetu čišćenja i održavanja nerazvrstanih cesta.  

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova 

„ZA“) donesen Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području 



Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2021.-31.03.2022. godini koja se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Operativnog plana mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 

2021./2022. godine ukratko je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom 

rekla da se pravni temelj za izradu Operativnog plana nalazi u Zakonu o sustavu civilne 

zaštite sa svojim izmjenama i dopunama i Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedice 

prirodnih nepogoda. Zakon o sustavu civilne zaštite koji nalaže jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 

odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Njegov cilj je analizirati moguće pojave veće ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara 

od pojave ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina, porasta rijeka i obilne kiše i drugih 

vremenskih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa, izolacije naselja ili dijelova 

naselja te značajnog poremećaja opskrbe stanovništva. 

S obzirom da se nalazimo u umjereno kontinentalnoj klimi, na području naše Općine su 

moguće prirodne nepogode: poplava, potres, oluja, orkansko nevrijeme , snježne oborine, 

poledica i tuča. Tijekom 2021. godine je na našem području proglašena prirodna nepogoda 

uslijed olujnog vjetra i tuče. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova 

„ZA“) donesen Operativnog plana mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 

2021./2022. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 13. 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2021. godini je obrazložila 

gospođa Renata Pilgermayer koja je rekla da se pravni temelj za izradu Analize nalazi u Zakonu 

o sustavu civilne zaštite koji obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, te zaštitu i spašavanje građana, materijalnih i 

kulturnih dobara od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa  

Svake godine se analiziraju situacije koje su bile tijekom prošle godine, a tijekom 2020. godine s 

obzirom na situaciju s COVID-19 , nije bilo većih događanja, osim dežurstava DVD-a u 

predžetvenoj i žetvenoj sezoni.   

  Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova        

  „ZA“) donesena Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2021.     

  godini koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

Točka 14. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci za     

razdoblje 2022.-2025. godine obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom   

rekla da se Smjernice donose za četverogodišnje razdoblje prema Zakonu o sustavu civilne  

zaštite temeljem kojeg su Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne jačati i 

nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom 

području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite.   

Njima su planirane pojedine aktivnosti koje treba odraditi s izvršiteljima zadaća, odnosno  

operativnim snagama civilne zaštite na području Općine Petrijevci prema trenutno važećim 

zakonskim odredbama. U slučaju nekih promjena doći će do promjena i u ovim Smjernicama 

ili ako nastupe neke lokalne okolnosti koje mijenjaju planirane aktivnosti. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (8 glasova        

„ZA“) donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Petrijevci za razdoblje 2022.-2025. godine koje se nalaze u privitku ovog zapisnika 

 



 

Točka 15. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2022. godini 

nazočnima je pojasnila gospođa Renata Pilgermayer. Ona je tom prilikom istaknula da je isti 

izrađen na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju 

svake četiri godine. Cilj Godišnjeg plana je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke 

kapacitete kojima raspolaže Općina u slučaju pojave bilo kojeg oblika ugroze te oformiti 

jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, 

nadležnostima i zadacima svih sudionika. 

U istome su nabrojane aktivnosti koje se trebaju provesti tijekom 2022. godine na području 

Općine Petrijevci. 

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova        

„ZA“) donesen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 

2022. godini. 

Točka 16. 

Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Horvat Siniše, Horvat Anice, Horvat Ivice 

iz Josipovca i Bošnjak Sandre iz Njemačke za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine 

k.č.br. 2948/1, 2948/2, 2985/1, 2985/2, 2985/3, 2985/4 u naravi oranica Garvanjak ukupne 

površine 33654 m2 u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra, obrazložio je gospodin Zvonko 

Kajunić. On je tom prilikom rekao da je pravni temelj za donošenje ovakvog zaključka u 

Zakonu o zaštiti i očuvanju za otkup Županiji, odnosno Jedinici lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na čijem se području nalazi zaštićeno kulturno dobro, o čemu se 

treba očitovati u roku od 60 dana. 

Jednoglasno je (8 glasova „ZA“) donesen  Zaključak da ne postoji namjera Općine Petrijevci 

za ostvarivanjem prava prvokupa na navedenim nekretninama koji se nalazi privitku ovog 

zapisnika. 

  

Točka 17. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, općinski načelnik je informirao vijećnike o događanjima od 

posljednje sjednice Općinskog vijeća do sada  kako slijedi: 

 

a) Započeli smo izradu nacrta Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području 

Općine Petrijevci za razdoblje 2022.-2024. god. koja je objavljena na stranici Općine 

Petrijevci  i za koju je savjetovanje završeno, 

b) 15.09. predsjednica Općinskog vijeća, njezin zamjenik i općinski načelnik primili su 

Dominika Krivića povodom osvajanja 1. mjesta na državnom natjecanju iz Latinskog i 

Grčkog jezika,   

c) 17.09. predsjednica Općinskog vijeća, njezin zamjenik i općinski načelnik uručili su 

prigodan poklon gospodinu Đuri Petnjariću za 28 godina rada u Općini Petrijevci i 

obnašanju funkcije predsjednika Općinskog vijeća, zamjenika općinskog načelnika, 

člana Općinskog poglavarstva od 1993.-2009. godine, 

d) 21.09. dobili smo uporabnu dozvolu za rekonstrukciju zgrade DVD-a Satnica i 

izgradnju novih garažnih prostora,  

e) 25.09. općinski načelnik primio je predstavnike Hrvatskog časničkog zbora  Grada 

Slatine koji su za vrijeme Domovinskog rata bili u Petrijevcima, te su položili vijence i 

upalili svijeću  na mjestima gdje su poginula njihova dva suborca, 

f) 27.09. potpisali smo ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o 

prijenosu vlasništva za žute kante nakon čega se započelo s njihovom podjelom 

domaćinstvima na području naše Općine,  

g) 4.10. održana je Završna konferencije projekta „Zaželi još jednom u Petrijevcima“, 



h) 8.10.organizirali smo druženje članova Odbora udruge umirovljenika Petrijevci i 

Satnica, te članova pjevačkog zbora Matice umirovljenika u Petrijevcima povodom 

Dana starijih osoba, 

i) 16.10. održana je Gužvarijada u organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“, uz financijsku 

potporu Općine , 

j) 30.10. na ribnjaku „Stara Karašica“ održana je „Blinkerijada“ u organizaciji UŠR 

„Karašica“ Petrijevci uz financijsku potporu Općine Petrijevci, 

k) 1.11. položeni su vijenci i upaljene svijeće za sve preminule vijećnike i branitelje na 

grobljima u Petrijevcima i Satnici, 

l) 02.11. primili smo priznanje od Načelnik HR. jer smo među 10 najboljih Općina RH 

po izdvajanju za socijalnu zaštitu, 

m) 3.11. je betonirana staza uz Dom Satnica sa sjeverne strane kako bi se spriječio dotok 

oborinske vode,  

n) 15.-17.11. izvršeni su popravci poljskih puteva na rudini Salaš u k.o. Petrijevci, 

o) 17.11. povodom obilježavanja obljetnice Vukovara, djeca Osnovne škole , zajedno s 

učiteljima i ravnateljicom, te općinskim dužnosnicima, zapalili su svijeće u centru 

Petrijevaca i Satnice. Kupovinu svijeća je financirala Općina Petrijevci, 

p) 27.11. u centru Petrijevaca djeca Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci upalili su prvu 

adventsku svijeću gdje su sudjelovali još župnik Župe Petrijevci, pjevački zbor Župe 

Petrijevci, Zbor matice umirovljenika Petrijevci, te članovi KUD-a koji su priredili 

kuhano vino i članice Udruge žena koje su pripremile langošice. Obilježavanje adventa 

nastavljamo do Božića,  

q) Nastavljen je rad na uređenju ceste D-34 kao i poslovi vezano uz izgradnju odvodnje, 

r) Od 1.12. započinjemo sa isplatom Božićnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene 

minimalne naknade sa područja Općine Petrijevci,  

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednica zaključila sjednicu u 19,47 sati.    

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica  

               Općinskog vijeća        

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

 

 


