
 Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 20. siječnja 

2022. godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 

 

NAZOČNI: Jelena Piegel Vidaković, Ivan Vrbanić, Martina Stanković, Josip Kuštro, Mario 

Koški, Ante Aničić, Snježana Jung i Antonija Orlić Domanovac, 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, Ana Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, predstavnik 

Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,  Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  

   

OPRAVDANO NENAZOČNI:  Ivana Zeko, Šimica Koški, Mario Raič i Josip Koški. 

NEOPRAVDANO NENAZOČAN: Reo Strišković. 

  

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

konstatirala da je sjednici nazočno osam vijećnika, da su četiri vijećnika opravdano 

nenazočna, a jedan vijećnik je neopravdano nenazočan.  

Potom je predložila slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća; 

 

2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Petrijevci; 

 

3. Prijedlozi: 

a) Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta 

mladih Općine Petrijevci; 

 

4. Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Općine Petrijevci; 

 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknade vijećnicima i članovima 

radnih tijela: 

 

6. Prijedlog Zaključka o povodom razmatranja zahtjeva Ivice Lenarda iz Josipovca za 

očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2891/1 u naravi oranica Verušed u 

k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra;  

 

7. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za promjenu Statuta Općine Petrijevci;  

 

8. Različito. 

 

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

razradi kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 6.  sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci usvojen je jednoglasno (8 glasova“ 

ZA“) i bez primjedbi.  



Točka 2. 

Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Petrijevci čiji se pravni temelj za 

izradu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom koji propisuje da je predstavničko tijelo jedinica 

lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge komunalnog otpada u roku 

od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona, odnosno do 23. siječnja 2022. godine. 

Člankom 66. navedenog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s 

zainteresiranom javnošću u trajanju najmanje 30 dana, što je i učinjeno od 14. prosinca 2021. 

godine do 14. siječnja 2022. godine. U razdoblju provedbe prethodnog savjetovanja s 

zainteresiranom javnošću nije bilo upita, primjedbi, prijedloga i mišljenja.   

Ovom se Odlukom propisuje način pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biootpada te povezane usluge odvojenog sakupljanja otpada papira, metala, stakla, 

plastike i tekstila problematičnog otpada, te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine 

Petrijevci.  

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

„ZA“)  usvojen prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Gospodin Zvonko Kajunić je upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke o objavi Javnog poziva 

za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Petrijevci i Javnog poziva za 

isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Petrijevci. 

Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 9. sjednici koja je održana 15. rujna 2014. godine je 

donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijevci. Mandat izabranih članova 

Savjeta mladih je istakao 18. prosinca 2020. godine, te je potrebno pristupiti izboru novog 

Savjeta mladih. Savjet mladih se osniva kao savjetodavno tijelo Općine Petrijevci koje 

promiče i zagovara prava, potrebe i interesa mladih na lokalnoj razini. Ono ima 5 članova   

( od 15 do 30 godina) i zamjenika članova , uključujući predsjednika i zamjenika 

predsjednika, a bira se na rok od tri godine. Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana  

Savjeta mladih Općine Petrijevci podnosi se Odboru za izbor i imenovanje u roku od 15 dana 

od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Petrijevci. 

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

„ZA“) usvojeni prijedlozi Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Petrijevci i Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Petrijevci koji se nalaze u privitku ovog 

zapisnika. 

  

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknade vijećnicima i članovima radnih 

tijela nazočnima je pojasnio gospodin Zvonko Kajunić koji je rekao da je 23. prosinca 2021. 

godine zaprimljen dopis Ministarstva pravosuđa i uprave kojim se upozorava na određene 

nepravilnosti u Odluci o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Petrijevci od 23. lipnja 2021. godine. Nepravilnosti se odnose na naknadu 

zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela , te je dostavljena uputa  za postupanje vezana 

uz pravo na naknadu službenika koji sudjeluju u radu na sjednici predstavničkog tijela i 

radnog  tijela predstavničkog tijela. Stoga se predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o 

izmjeni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela  kojom se u 

članku 3. stavak 3. mijenja i glasi: „Službenici i namještenici u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Petrijevci, ukoliko su po službenoj dužnosti nazočni sjednici Općinskog vijeća 

i sjednici radnih tijela Općine Petrijevci, nemaju pravo na naknadu“.  



Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (8 glasova „ZA“)  

usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknade vijećnicima i članovima 

radnih tijela koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Ivice Lenarda iz Josipovca za očitovanjem 

o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2891/1 u naravi oranica Verušed, ukupne površine 4322 

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 kulturnog dobra, te da je prodavatelj obvezan prije prodaje uputiti zahtjev o pravu 

prvokupa Županiji, odnosno Općini na čijem se području nalazi predmetno zemljište. 

Prvenstveno pravo prvokupa u ovom slučaju ima Općina na čijem se području nalazi 

zaštićeno kulturno dobro. Budući da Općina Petrijevci nije zainteresirana za otkup navedenog 

kulturnog dobra, predlaže se donošenje ovakvog zaključka . 

Raspravne nije bilo, te je jednoglasno (8 glasova „ZA“) donesen Zaključak da ne postoji 

namjera Općine Petrijevci za ostvarivanjem prava prvokupa na navedenoj nekretnini koji se 

nalazi privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 6. 

Gospodin Zvonko Kajunić upoznao je nazočne s prijedlogom  Zaključka o pokretanju 

postupka za promjenu Statuta Općine Petrijevci koji može podnijeti jedna trećina vijećnika 

Općinskog vijeća, općinski načelnik  i Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika odlučuje hoće li  pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta. Promjeni Statuta Općine Petrijevci je potrebno pristupiti iz 

razloga usklađivanja pojedinih odluka Općinskog vijeća, prije svega Odluke o radnim 

tijelima, budući da je potrebno donijeti novu Odluku o radnim tijelima, te odredbe koje se tiču 

uvjeta kod izbora pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.   

Raspravne nije bilo, te je jednoglasno (8 glasova „ZA“) usvoje prijedlog Zaključka o 

pokretanju postupka za promjenu Statuta Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. 

 

Točka 7. 

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

posljednje sjednice Općinskog vijeća do sada  kako slijedi: 

a) u tijeku je izrada izvješća za  prethodnu godinu, 

b) 11.siječnja općinski načelnik je donio Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 

odjel, a nakon njegove objave u Službenom glasniku , objavit će se natječaj za 

komunalnog redara, 

c) prijavili smo se na natječaj Ministarstva turizma i sporta za projekt izgradnja 

košarkaškog i odbojkaškog igrališta s vanjskim fitnesom u Petrijevcima u vrijednosti 

od 686.579,94 kn, 

d) nastavljena je rekonstrukcija ceste D-34, 

e) nastavljene su pripreme za početak radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednica zaključila sjednicu u 18,17 sati.    

    

 

Zapisničar:       Predsjednik  

               Općinskog vijeća        

Ana Egredžija                                                   Josip Koški,v.r. 

 


