
 

Z A P I S N I K 

 

Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 30. siječnja 2018. 
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, Mirna Gelo i Dino Stojaković, izabrani vijećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela, Renata Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, 
imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, Ana Egredžija, zapisničar, Darko Slivar, 
predstavnik Hrvatskog radija Valpovština, Denis Fekete i Maja Katušić,  Udruga „Petrijevci – 
ljudi i običaji“.  
 

Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i 
konstatirao da su sjednici nazočni svi vijećnici. Potom je pitao vijećnike ima li netko prijedlog 
za izmjenu ili dopunu dostavljenog dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao 
prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda  predložio je sljedeći:  
       

D n e v n i  r e d : 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Donošenje Statuta Općine Petrijevci. 
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog    

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine          
Petrijevci. 

4. Razmatranje i usvajanje Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 
     2018. do 2023. godine. 
5. Različito. 
 
 
Dnevni red je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga 

kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno (13 glasova „ZA“) i bez  

primjedbi. 
Točka 2. 

Prijedlog Statuta Općine Petrijevci nazočnima je obrazložio Ivan Vrbanić koji je rekao 
da sukladno izmjenama Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je donio 
Hrvatski sabor, sve jedinice lokalne samouprave imaju obvezu uskladiti svoje Statute. 

 S obzirom da je Općina Petrijevci već donijela Izmjenu i dopunu Statuta, zbog 
praktičnosti predlaže donošenje novog Statuta. 

Potom je naveo izmjene u Statutu prema kojima je isti usklađen sa Zakonom o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a  najviše vezano za trajanje mandata, 
održavanje referenduma i za opoziv općinskog vijeća i načelnika  te njegovog zamjenika.     

Uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Zvonko Babić pitao o čemu vijećnici mogu 
raspravljati ako je Statut usklađen sa Zakonom. Također je pitao vezano za članke 19. i 21. 
Statuta koliko dana treba proći od najave referenduma do sakupljanja potpisa i kolika 
izlaznost građana treba biti da bi isti bio važeći.    



Odgovorio je predsjednik Ivan Vrbanić koji je naglasio da je pitanje provedbe 
referenduma podrobnije regulirano da je posebnim Zakonom, da izlaznost treba biti 50% plus 
1 birač i da to nije potrebno ugraditi u Statut. 

Potom je dao pojašnjenje članka 26. Statuta u kojem se navodi da je za pravovaljanost 
izjašnjavanja na zboru građana potrebna prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis 
birača naselja za čije je područje sazvan zbor građana dok prijedlog za raspisivanje 
referenduma može podnijeti najmanje 20% ukupno upisanih birača u popis birača Općine i 
2/3 članova Općinskog vijeća tj. da se postotak za zbor građana odnosi na broj prisutnih u 
tome trenutku dok prikupljanje potpisa za referndum može trajati i nekoliko dana. 

Također je na upit vijećnika Zvonka Babića dao pojašnjenje članka 52. u slučaju 
razriješenja pročelnika i raspoređivanja na drugo slobodno radno mjesto ukoliko je isto 
predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu i sukladno odredbama zakona koji regulira radni 
odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 

Vijećnik Ivan Zečević je dao osvrt na članak 49. u kojem se govori o odluci općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volontereski, osim 
u godini održavanja redovnih lokalnih izbora tj. u trenutnom mandatu to je do 31.12.2020. 
mogu donijeti odluku o načinu obavljanja svoje funkcije.       

 Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 
glasova „ZA“) donesen Statut Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.  
 

Točka 3. 
     Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrijevci obrazložila je 
Renata Pilgermayer. Ona je tom prilikom rekla da je isti napravljen sukladno Zakonu o 
održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. 

Potom je obrazložila razliku u odnosu na prethodnu Odluku iz 2015. godine te je tako 
navela da bi se miješani komunalni otpad odvozio jednom u dva tjedna prema rasporedu 
davatelja usluge, dok bi se biorazgradivi komunalni otpad sakupljao i odvozio jednom tjedno 
glomazni otpad jednom godišnje, a reciklirani otpad i otpadni papir i karton jednom 
mjesečno, sve prema rasporedu davatelja usluge neovisno koristi li spremnik jedan korisnik 
samostalno ili više korisnika zajednički. Općina Petrijevci se planira javiti na natječaj za 
nabavu žutih kanti za odlaganje plastike. Ovom Odlukom se stavlja naglasak na zbrinjavanje 
biorazgradivog otpada. Zakonom  i Uredbom je propisano koliko svaki korisnik mora smanjiti 
količinu miješanog otpada koji se odvozi na odlagalište. 

 Potpredsjednica Vijeća Jasna Stojaković pozdravila je unapređenje u prikupljanju 
komunalnog otpada i pitala je na koji će se način utvrditi nepravilnost i naplatiti kazna kod 
odlaganja smeća u slučaju ako poklopac zaduženog spremnika prilikom praženjena nije 
zatvoren uslijed odlaganja količine otpada. Odgovorila je gospođa Renata Pilgermayer da će 
spremnici za prikupljanje otpada biti čipirani, nepravilnost će utvrditi davatelj usluge, a kao 
dokaz će se najvjerovatnije koristiti fotografija.  

 Vijećnik Zvonko Babić je imao nekoliko upita vezano za ovu Odluku, te je pitao hoće 
li se cijena odvoza komunalnog otpada biti manja s obzirom da će se isti odvoziti umanjeno 
puta, te u slučaju odvoza glomaznog otpada s obzirom da je isto predviđeno jednom u godini 
da li će se u slučaju kada treba isto odvesti i tokom godine posebno plaćati. 

 Nadalje, predložio je da korisnici usluge prigovor davatelju usluge mogu podnijeti i u 
prostorijama Općine, kao i da bi sredstva od naplaćenih kazni za nepravilno odlaganje 
komunalnog otpada trebala biti općinska. Također je ukazao na članak 18. prema kojem  
socijalno ugroženim osobama i kućanstvima trošak  javne usluge podmiruje Općina sukladno 
Odluci o socijalnoj skrbi, te smatra da bi trebalo odrediti novi cenzus s obzirom da postoje 
građani koji slabijeg imovnog stanja s manjim prihodima kojima bi se također trebalo pomoći. 



 Pitao je i tko će umjesto staračkih domaćinstava koja ne budu to u mogućnosti pisanim 
putem obavještavati davatelja usluge o prestanku korištenja nekretnina i drugim promjenama. 
Također je rekao da bi se i za samce  trebao uvesti spremnik  od  30 l. Smatra da Odluka nije 
usklađena te je kao takvu ne prihvaća. 
 Odgovorila je Renata Pilgermayer da svaki korisnik u zgradi ima svoj spremnik, te da 
kante moraju biti posve zatvorene, a domaćinstva imaju pravo na besplatan odvoz 2 m³ 
glomaznog otpada. Zajedničko korišenje se odnosi na pravnu osobu dok u stamebnoj zgradi 
ne postoji zajednički spremnik  
 Obrazloženje je dao i načelnik Ivo Zelić da se otpad i nadalje odvozi četiri puta u 
mjesecu, samo što se radi o različitom otpadu, što smatra da je dovoljno u slučaju 
razvrstavanja otpada. Također je rekao da se pogodovalo starijim domaćinstvima kroz 
nabavku spremnika od 60 litara i 30 litara. 
 U raspravu se uključio i vijećnik Ivan Zečević koji je predložio da se prihvati ovaj 
prijedlog Odluke, dok bi se rješenje  za kupovinu dodatnih vreća za odvoz otpada za bolesne 
građane i one slabijeg imovnog stanja trebalo riješiti drugom odlukom ili izjavom od strane 
korisnika prema davatelju usluge. 
 Također je predložio da se izvrši kontrola kompostera podijeljenih građanima od 
strane Općine. 
 Na upit vijećnice Antonije Orlić Domanovac  može li se na zeleni otok postaviti 
kontejner za miješani komunalni otpad, odgovorila je Renata Pilgeremayer da ne može s 
obzirom da se radi o javnoj površini.  
 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 
većinom glasova (12 „ZA“ i 1 „PROTIV“) donesena Odluka o načinu pružanja javnih usluga 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 4. 

 Renata Pilgermayer upoznala je nazočne s Planom gospodarenja otpadom Općine 
Petrijevci za razdoblje od 2018. do 2023. godine koji je izradio Zavod za prostorno planiranje 
d.d. Osijek i za koji je dobivena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 

 Plan je usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i provedljiv u odnosu 
na ciljeve i mjere u cilju smanjenja komunalnog otpada na odlagalištima. 

 Vijećnik Zvonko Babić je pitao za navedenu gradnju reciklažnog dvorišta na što mu je 
odgovoreno da je Općina Petrijevci zajedno sa Općinama Bizovac i Koška te Gradom 
Valpovo sufinancirala izgradnju zajedničkog reciklažnog dvorišta u Valpovu, a da je isto u 
Planu navedeno zbog nedorečenosti  i jer se prema najavama Ministarstva očekuju izmjene. 

 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesen Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 
Točka 5. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o 
aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

− 19. prosinca 2017. godine su započeli novi javni radovi gdje je uposleno 10 osoba 
na rok od šest mjeseci, 

− 24. prosinca 2017.godine u centru Petrijevaca upaljena je četvrta adventska svijeća 
i održan je Božični koncert u Petrijevcima , 

− 5. siječnja 2018. godine završena je projektna dokumentacija za termoizloaciju 
zgrade NK Omladinac u Petrijevcima, 

− 24. siječnja 2018. godine prijavljen je projekt za uređenje zgrade Nk Omladinac 
Petrijevci na natječaj u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, 



− 8. siječnja 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratih sredstava za program 
„Zaželi“ u Petrijevcima, 

− 13. i 14. siječnja 2018. godine pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci je održana 
izložba ptica u Lovačkom domu u Petrijevcima, 

− U tijeku su radovi na zgradi Općine prema projektu i planu, 
− Na inicijativu građana planira se mjesečno izdavati letak „Info Petrijevci“ s 

informacijama o planiranim i održanim aktivnostima u organizaciji Općine 
Petrijevci tijekom proteklog mjeseca i drugim korisnim informacijama za građane 
Petrijevaca i Satnice. 

Vijećnik Ivan Zečević je pohvalio novi način izvještavanja mještana i ukazao na 
potrebu davanja objašnjenja i upoznavanja s materijalima. Nadalje je pitao vijećnika Zvonka 
Babića za povratnu informaciju u svezi suradnje s KUD-om „Neven“ Petrijevci na što je isti 
odgovorio da je razgovarao s njihovim predstavnicima i da se oni ne žele udruživati ni po 
cijenu ne dobivanja sredstava iz Proračuna.  

 Na kraju je predsjednik Ivan Vrbanić zamolio nazočne da se fotografiraju za letak 
kako bi mještani bili upoznati s time tko su općinski vijećnici i kako bi im se mogli obraćati s 
upitima. 

 
Potom je zaključio sjednicu u 19,20 sati.     
 
Zapisničar:       Predsjednik: 

         Ana Egredžija       Ivan Vrbanić 


