
 Z A P I S N I K 

 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 23. prosinca 

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, Ante Aničić, Snježana Jung i Mario Raič, izabrani 

vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: 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 NENAZOČNA: Antonija Orlić Domanovac. 

NEOPRAVDANO NENAZOČNI: Reo Strišković i Ivan Vrbanić. 

 

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

konstatirala da je sjednici nazočno deset vijećnika,  da je jedna vijećnica opravdano 

nenazočna dok su dva vijećnika neopravdano nenazočna.  

Potom je predložila slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu; 

3. Prijedlozi: 

a) Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 

b) Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini; 

4. Prijedlozi: 

a) Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu; 

b) Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu;                 

5. Prijedlozi: 

c) Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini; 

d)  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini; 

6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2022. godinu;  

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2022. godini;  

8. Prijedlozi:  

a) Programa javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci za 2022. godinu; 

b)  Programa javnih potreba u sportu Općine Petrijevci za 2022. godinu;  

 c)  Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području        

                 Općine Petrijevci za 2022. godinu; 

d) Program  javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine  

    Petrijevci za 2022. godinu; 

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

Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2022. godinu; 

10. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci. 



11. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti  održavanja 

javnih površina i čistoće javnih površina; 

12. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

groblja; 

13. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

javne rasvjete; 

14. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih voda, 

15. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje provedbe sustavne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije; 

16. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje higijeničarskih poslova; 

17. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojen, nakon čega se pristupilo njegovoj 

razradi kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 5.  sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci usvojen je jednoglasno (10 

glasova“ ZA“) i bez primjedbi.  

 

Točka 2. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković je pojasnio prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Petrijevci za 2021. godinu koji je predložen na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 

19.822.046,00 kn i u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna 2021. godine manji su za 

4.134.576,00 kn. 

Rashodi i izdaci u III. Izmjenama i dopunama Proračuna 2021. godine planirani su u svoti od 

19.574.669,00 kn i u odnosu na Plan II. Izmjena i dopuna su manji u iznosu od 6.526,820,00 kn. 

Predložene III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu imaju karakter 

tehničkih izmjena i dopuna Proračuna, jer su se pozicije prihoda i rashoda usklađivale u odnosu 

na ostvarenje kao i na očekivane prihode u narednom razdoblju, prvenstveno kako ne bi do kraja 

2021. godine došlo do probijanja planskih pozicija, posebno se to odnosi na rashodovni dio 

proračuna. Određene kapitalne investicije koje nisu ostvarene u tekućoj godini što zbog ne 

prolaska na natječajima što iz razloga što za iste nije bilo otvorenih natječaja, planirane su u 

narednom proračunskom razdoblju. 

Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Mario Raič zatražio pojašnjenja vezano za 

planirana sredstava u Proračunu za rad Savjeta mladih u iznosu os 10.000,00 kn, a koji nema 

nikakvih aktivnosti, te sredstava u iznosu od 150.000,00 kn za DVD Satnica te spojnu cesta s 

javnom rasvjetom u ulici  S. Radića za koju su planirana sredstva u iznosu od 600.000,00 kn. 

Vezano uz Savjet mladih Općine Petrijevci pojašnjenje je dao pročelnik Zvonko Kajunić  koji je 

tom prilikom rekao da je problem detektiran, te da je na snazi novi Zakon i da će se iduće godine 

donijeti nova Odluka s kojom će biti upoznato i predstavničko tijelo i da su se sredstva za rad 

morala planirati u Proračunu za iduću godinu.  

Što se tiče planiranih sredstava za potrebe DVD-a u Satnici, obrazloženje je dao gospodin 

Dalibor Bošnjaković koji je rekao da se radi o određenim manipulativnim troškovima koji nisu 

bili navedeni u troškovniku kao što su betoniranje prilaza zgradi i dr. 

Pojašnjenje planiranih sredstava u Proračunu za javnu rasvjetu dao je gospodin Ivo Zelić koji je 

rekao da je prije dvije godine potpisan ugovor s HEP-om o zajedničkom ulaganju u stupove i 

kabel , te je Općina Petrijevci već podmirila 50% svojih obveza prema ugovoru, a da će radovi 

započeti kada budu stvoreni uvjeti za zajedničku izgradnju  niskonaponske mreže i javne rasvjete 

gdje je Općina Petrijevci osigurala sredstva za preostalih 50% zajedničkih troškova i cjelokupni 

iznos za rasvjetna mjesta.   

 



Gospođa Jelena Piegel Vidaković rekla da je parcela za spojnu cestu otkupljena, te da se u 

drugom mjesecu očekuje građevna dozvola kao i da se realizacija planira putem neke od mjera. 

Trenutna odluka nije u funkciji zbog izmjena, a za iduću sjednicu Općinskog vijeća će se 

pripremiti nova Odluka i iznos se trebao planirati u Proračunu. 

Vijećnik Mario Raič je pitao zašto je došlo do povećanja sredstava za 20.000,00 kn za djelatnost  

HRV-a kada je bilo  problema u njihovom radu, na što je odgovorio gospodin Dalibor 

Bošnjaković da je iz razloga nabavke nove opreme potpisan aneks ugovora sukladno postotku u 

vlasništvu Općine Petrijevci. Aneks ugovora su potpisali i ostali vlasnici   

 Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su većinom glasova  (9 glasova „ZA“ i 1 glas 

„PROTIV“) usvojene III Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu koje se 

nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je vijećnike s Prijedlogom Izmjena Programa građenja 

komunalne infrastrukture  za koji je pravni temelj Zakon o komunalnom gospodarstvu koji 

nalaže da Općinsko vijeće istovremeno s donošenjem Izmjena proračuna jedinice lokalne 

samouprave donosi i Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture u tekućoj godini. 

Ove Izmjene Programa u cijelosti su sukladne stavkama III. Izmjena Proračuna za 2021. 

godinu. 

Nadalje je upoznala vijećnike i s prijedlogom Izmjena Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini   koje su također u cijelosti usklađene sa stavkama III. Izmjena i 

dopuna Proračuna za 2021. godinu. 

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

glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) usvojene:  

a) Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  i  

b) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini koje se nalaze 

u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković je upoznao vijećnike s Prijedlogom Proračuna Općine 

Petrijevci za 2022. godinu i Projekcijom za 2023. i 2024. godinu koji su izrađeni u skladu sa 

važećim odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu, te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Proračun Općine Petrijevci za 

2022. godinu predložen je na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 14.876.100,00 kn, a 

planiran je i projicirani višak u iznosu od 1.200.000,00 kn. Ukupno ostvareni višak nakon 

godišnjeg obračuna Proračuna 2021. godine rasporedit će se prilikom 1. Izmjena i dopuna 

Proračuna 2022. godine. 

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2022. godinu su planirani u svoti od 16.067.100,00 kn. 

Proračun je uravnotežen. Pojedinačne investicije  su vidljive u posebnom dijelu Proračuna 

gdje se nalaze i izvori financiranja pojedine investicije dok je detaljnije obrazloženje 

investicija i namjenski sredstva u Proračunu obrazloženo kroz pripadajuće programe za 2022. 

godinu. Na kraju je izvijestio vijećnike da je današnjim danom, uplatom EU sredstava, 

otplaćen kratkoročni. Također je rekao da se u Proračunu pojavio novi segment, donacije 

udrugama iz Domovinskog rata. 

Vijećnica i predsjednica Odbora za financije, proračun i gospodarstvo, Ivana Zeko, izvijestila 

je nazočne da je Odbor održao 1. sjednicu na kojoj su članovi Odbora  razmotrili Prijedlog 

Proračuna za 2022. godine i kao takav predlažu na usvajanje Općinskom vijeću. 

Vijećnik Mario Raič je pitao za sredstva u iznosu od 300.000,00 kn koja su planirana u 

Proračunu za 2022. godinu, na što mu je odgovorio Dalibor Bošnjaković da su sredstva 

planirana za neke početne radove ( 2 zgrade za rušenje, izgradnja Doma kulture ) kako bi 

investicija bila u Proračunu ukoliko se ukaže mogućnost apliciranja na natječaj Fonda. 



Pitao je također da li je izvršena uplata koncesije od PPK Valpovo i koliko je ha  

poljoprivrednog zemljišta dano u koncesiju. Odgovorio je gospodin Dalibor Bošnjaković da 

trenutno ne može reći točan podatak o kojoj se površini poljoprivrednog zemljišta radi, te da 

su isti uredno podmirili svoje obveze u 2021. godini prema postojećim ugovorima.  

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojeni 

Prijedlog Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu s Projekcijom za 2023. i 2024. godinu 

i Odluka o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu koji se nalaze u privitku 

ovog zapisnika 

 

Točka 5. 

Gospođa Renata Pilgermayer je izvijestila nazočne o prijedlogu Programa građenja 

komunalne infrastrukture u 2022. godini čiji se pravni temelj za izradu nalazi u Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu koji nalaže da Općinsko vijeće istovremeno s donošenjem 

Proračuna jedinica lokalne samouprave donosi i Program građenja komunalne infrastrukture u 

2022. godini. Ovim se Programom određuje gradnja komunalne infrastrukture: nerazvrstanih 

cesta, javne rasvjete i parkirališta, te građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi 

radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, u uređenim dijelovima 

građevinskog područja, i izvan građevinskog područja , građevine koje će se rekonstruirati, 

koje će se uklanjati i druga pitanja određena navedenim Zakonom i propisima. 

Planirana sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu u iznosu od 2.300.000,00 kn rasporedit će se za financiranje građenja komunalne 

infrastrukture. 

U nastavku je obrazložila prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. 

godini  koji je u cijelosti sukladan stavkama Proračuna za 2022. godinu, a temelji se na  

Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Ovim Programom se određuju radovi na održavanju 

komunalne infrastrukture, sredstvima koja su planirana u iznosu od 930.000,00 kn, a  osigurat 

će se iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (10 glasova 

„ZA“) usvojeni prijedlozi:  

a) Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini; 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini. 

Isti se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 6. 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2022. godinu obrazložio je gospodin Zvonko Kajunić koji je tom prilikom rekao 

da se pravni temelj za donošenje Programa nalazi u Zakonu o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama prema kojem trideset posto sredstava naknade su prihod jedinice 

lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se 

namjenski za izradu prostornih planova i poboljšanje infrastrukture prema programu koji 

donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Ovaj Program je usklađen s Proračunom Općine Petrijevci za 2022. godinu. Planirani prihodi 

od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 2022. godini iznose 6.000,00 kn. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (10 glasova 

„ZA“) usvojeni Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2022. godini nazočnima je 

obrazložio gospodin Zvonko Kajunić koji je rekao da se isti donosi sukladno Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu i Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 



prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije 

za ribnjake, a u skladu s Proračunom Općine Petrijevci. Planski je dokument kojim se 

raspoređuju namjenski prihodi od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i koncesija u 

ukupnom iznosu od 223.500,oo kn za održavanje i uređenje javnih površina i poljskih putova 

u Općini, geodetsko katastarske usluge, izradu Programa zaštite divljači i subvencije u 

poljoprivredi. Ovaj Program je usklađen s Proračunom Općine Petrijevci za 2022. godinu. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (10 glasova 

„ZA“) usvojeni Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2022. godini koji 

se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 8. 

Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Jelena Piegel Vidaković je je predložila donošenje  

programa kao u dnevnom redu od a) do d) i tom prilikom rekla da se pravni temelj za 

donošenje ovih programa nalazi u Zakonu i da su isti usklađeni s Proračunom za 2022. 

godinu. 

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

su jednoglasno usvojeni: 

a) Programa javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci za 2022; (10 glasova „ZA“), 

  b) Programa javnih potreba u sportu Općine Petrijevci za 2022. godinu; (10 glasova „ZA“), 

c) Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području                 

    Općine Petrijevci za 2022. godinu; (10 glasova „ZA“), 

d) Program  javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Petrijevci za 

2022. godinu; (10 glasova „ZA“). 

Isti se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 9. 

Gospodin Zvonko Kajunić je upoznao vijećnike s Prijedlogom Odluke o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 

2022. godinu. 

On je tom prilikom rekao da se ista donosi temeljem Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, a u skladu s Proračunom Općine Petrijevci za 

2022. godinu. 

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke zastupljene u Općinskom 

vijeću i članovi Općinskog vijeća izabrani kao nezavisni vijećnici.  

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz 

Proračuna jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati  jedinica lokalne samouprave u 

iznosu koji se određuje u Proračunu jedinice lokalne samouprave 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, a članovima nezavisnih lista sredstva se isplaćuju na poseban račun 

nezavisne liste, tromjesečno , u jednakim iznosima.  

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“) 

usvojeni Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2022. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 

 



Točka 10. 

Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci obrazložio je gospodin Zvonko Kajunić koji 

je tom prilikom rekao da se pravni temelj za donošenje Odluke nalazi u Zakonu o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te da koeficijente za obračun plaće službenika 

i namještenika u upravim odjelima i službama jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave određuje predstavničko tijelo na prijedlog župan, gradonačelnika i općinskog 

načelnika. Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određeno je 

da plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje 

je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 

svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika 

određuje se unutar raspona koeficijenta od 1,00 do 6,00. Ne mijenja se ništa u odnosu na 

prošlu Odluku. 

Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „ZA“) 

usvojeni Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku 

ovog zapisnika. 

Točka 11. 

Gospođa Jelena Piegel Vidaković je upoznala vijećnike s potrebom donošenja Odluka vezano 

za ugovore koji ističu krajem ove godine, te tom prilikom rekla da se sastalo Povjerenstvo  za 

natječaj i razmotrilo sve pristigle ponude i predlaže donošenje Odluka kako je to navedeno u 

dnevnom redu. 

Vijećnik Mario Raič je pitao da li je u natječaju bio naveden i troškovnik , a odgovorila je  

gospođa Jelena Piegel Vidaković da je u natječaju bio i obrazac troškovnika prema kojemu su 

ponuđači ponudili cijene. Zatražene su tri ponude, a na osnovu pristiglih i razmotrenih ponuda 

napravljeni su prijedlozi odluka.  Za sve se točke javio samo jedan ponuđač. Pojašnjenje je 

dao i gospodin Zvonko Kajunić koji je rekao da se radi o postupku jednostavne nabave, kao i 

da su pozivi za dostavu ponuda poslani na tri adrese za svaku ponudu, a da može doći i jedna 

ponuda koja je u tom slučaju prihvatljiva. Kompletna procedura je provedena u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Petrijevci. Vijećnik Mario Raič je zatražio da se u materijalima 

naznači kome su poslani zahtjevi, na što mu je odgovorio gospodin Zvonko Kajunić da kao 

vijećnik ima pravo dobiti svu dokumentaciju na uvid.     

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 1 glas 

„PROTIV“) usvojen prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti  

održavanja javnih površina i čistoće javnih površina kojom se za isto odabire Draiva-Plus 

d.o.o. Petrijevci. Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 12. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Jelene Piegel Vidaković, 

većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) usvojen je prijedlog Odluke o izboru 

osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja kojom se za isto prihvaća 

ponuda Draive-Plus d.o.o. Petrijevci na rok od četiri godine počevši od 01. siječnja 2022. 

godine. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 13. 

Po provedenom postupku za prikupljanje ponuda s namjerom sklapanje ugovora o obavljanju 

komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za razdoblje od četiri godine, u roku je 

zaprimljena jedna ponuda i to od AEPG d.o.o. Petrijevci. Povjerenstvo za provedbu natječaja 

je istu pregledalo i ocijenilo, te konstatiralo da je ponuda prihvatljiva u cijelosti. 

  Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova        

  „ZA“) usvojen prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti   



  održavanja javne rasvjete kojom se odabire AEPG d.o.o. Petrijevci, a koja se nalazi u privitku  

  ovog zapisnika.  

 

Točka 14. 

Po provedenom postupku za prikupljanje ponuda s namjerom sklapanje ugovora o obavljanju   

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih  

voda, u roku je pristigla samo jedna ponuda ponuditelja Autoprijevoznik „ZAGI“ iz Donjeg 

Miholjca. Povjerenstvo za provedbu natječaja je istu pregledalo i ocijenilo, te konstatiralo da 

je ponuda prihvatljiva u cijelosti. 

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

„ZA“ i 1 glas „PROTIV“) usvojen prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih voda  

Autoprijevoznik „ZAGI“ iz Donjeg Miholjca koja se nalaze u privitku ovog zapisnika 

 

Točka 15. 

Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su razmotrili prijedlog Odluke o izboru osobe za 

obavljanje provedbe sustavne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  kojom se prihvaća jedina 

zaprimljena ponuda ponuditelja Sanitacija Osijek d.o.o. iz Petrijevaca na rok od četiri godine.  

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova        

„ZA“) usvojen navedeni Prijedlog Odluke o izboru osobe za  obavljanje poslova dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje higijeničarskih poslova vijećnicima je 

pojasnila gospođa Jelena Piegel Vidaković koja je rekla da je Povjerenstvo za provedbu 

natječaja provelo postupak jednostavne nabave sukladno važećim odlukama i predlaže 

Općinskom vijeću donošenje Odluke kojom se obavljanje navedenih poslova povjerava 

jedinom zajedničkom ponuditelju Veterinarskoj stanici VETAM d.o.o. iz Osijeka  i 

Veterinarskoj stanici Beli Manastir d.o.o. iz Belog Manastira. 

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

  „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) usvojen prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje 

higijeničarskih poslova koja se nalazi u 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) 30. 11. povodom Dana hrvatskih branitelja Općine Petrijevci položen je vijenac i 

upaljena svijeća ispred spomen ploče na groblju u Petrijevcima i Doma u Satnici,  

b) 04.12. upaljena je II. adventska svijeća u centru Petrijevaca koju su  zapalili djeca 

DVD-a Petrijevci uz nastup pjevačkog zbora Matice umirovljenika Petrijevci uz tople 

langošice, čaj i vino,   

c) 11.12.zapaljena je III. adventska svijeća u centru Petrijevaca koju su zapalili mladi 

sportaši ŽRK i RK Petrijevci uz nastup VS „Mursella“ Petrijevci i pjevačkog zbora 

Matice umirovljenika Petrijevaca, također uz langošice, topli čaj i vino, 

d) 12.12. u organizaciji Udruge žena iz Satnice održan je Advent u Satnici , a uz 

financijsku potporu Općine Petrijevci. U programu su nastupili djeca područne 

Osnovne škole i MPS „Satničani“. Uz kobasice, kupus i langošice sve nazočne na 

otvorenom prostoru ispred Doma Satnica je zabavljao TS „Žitna polja“,  

e) 18.12. u centru Petrijevaca je zapaljena IV. adventska svijeća. Zapalila su je djeca 

Osnovne škole i članovi KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci, nakon čega je u školskoj 



sportskoj dvorani održan Božićni koncert, sve sukladno važećim epidemiološkim 

mjerama 

f) 20. i 21. 12. uređene su bankine u ulicama J.J.Strossmayera i M. Gupca, 

g) Nastavljen je rad na projektima  koji su u tijeku, odvodnja i uređenje ceste D-34. 

 

Na kraju je zahvalio svima na potpori u radu i zaželio  čestit i blagoslovljen Božić, te 

sretnu, zdravu i uspješnu 2022. godinu. 

Čestitci se pridružila i predsjednica Općinskog vijeća, gospođa Jelena Piegel Vidaković 

koja je također svima zaželjela sretne i uspješne nadolazeće blagdane i tom prilikom 

pozvala sve nazočne na prigodni domjenak u Hotel Petrijevci.  

Na kraju je zamolila vijećnike da se izjasne tko želi primati „Službeni glasnik Općine 

Petrijevci“ s obzirom da se isti objavljuje na službenoj stranici Općine Petrijevci, a za što 

su se izjasnili vijećnici Snježana Jung i Anto Aničić.  

  

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednica zaključila sjednicu u 18,45 sati.    

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica  

       Općinskog vijeća        

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

 

 


