
  

Z A P I S N I K 

 

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 12. travnja 
2018. godine u prostorijama Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Martina Stanković, Ivan Zečević,  
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, Đuro Petnjarić, zamjenik 
općinskog načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata 
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i 
ekologiju, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, Ana 
Egredžija, zapisničar i Denis Fekete, Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  
 
OPRAVDANO NENAZOČAN:  Josip Kuštro 
 

Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i 
konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest vijećnika i da je jedan vijećnik opravdano 
nenazočan. Predstavio je nazočnog djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Dalibora 
Bošnjakovića, višeg stručnog suradnika za financije i računovodstvo .  

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 7. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 

2017. godinu 
3. Razmatranje i usvajanje  Izvješća o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture  na području Općine Petrijevci u 2017. godini 
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 
komunalne naknade 

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII 
mjesec 2017. godine.  

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 
01. 07.2017.- 31.12.2017. godine 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 

8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana Općine 
Petrijevci 

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Petrijevci za  2017. godinu 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od  požara za područje Općine Petrijevci za 2017. godinu 

11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
za područje Općine Petrijevci za 2018. godinu 

12. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Petrijevci 



13. Donošenje Odluka o dodjeli Javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci 
14. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijevci 
15. Donošenje Programa rada Savjeta mladih za 2018. godinu 
16. Različito 

 
Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga 

kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno (12 glasova „ZA“) i bez 

primjedbi. 
Točka 2. 

Gospođa Milka Furlan upoznala je vijećnike s Godišnjim obračunom Proračuna 
Općine Petrijevci za 2017. godinu i tom prilikom rekla da su u navedenom periodu  ostvareni 
ukupni prihodi u iznosu od 7.491.112,65 kn i da su na nivou Plana. 

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 6.562.700,39 kn, te je tako ostvarena razlika 
sredstva u iznosu od 928.412,26 kn koji zajedno sa prenesenim viškom prihoda čini ukupan 
višak prenesenih sredstava od 2.246.065,85 kn. 

Općina Petrijevci je 2017. godinu završila pozitivno i sredstva su trošena namjenski, te 
nije bilo probijanja stavki u Proračunu. 

Uslijedila je rasprava tijekom koje je vijećnik Zvonko Babić pitao zbog čega su 
sredstva za isplatu plaća realizirana u manjem iznosu s indeksom od 92,84 na što mu je 
odgovoreno da je do razlike došlo zbog toga što tijekom 2017. godine nije bila uposlena 
čistačica.  

Također je pitao postoji li mogućnost smanjenja komunalne naknade za manja 
kućanstva s obzirom da su dobivene uplatnice sa znatno većim iznosima nego do sada i da je 
to veliki udar posebno na umirovljenička domaćinstva. 

Odgovorio mu je Općinski načelnik da se radi o realnim iznosima prema stvarnom 
izračunu prema legalizaciji, a da cijena komunalne naknade prema m² nije povećana od 1995. 
godine.  

U raspravu se uključio i vijećnik Ivan Zečević koji je istaknuo da je pregledao stranice 
Osječko-baranjske županije s podacima o obračunu komunalne naknade i da se Općina 
Petrijevci  nalazi na popisu s najnižom cijenom za obračun komunalne naknade. Komunalna 
naknada će se plaćati realno, a sredstva će biti utrošena za boljitak građana. Zatražio je od 
gospođe Renate Pilgermayer da dostavi popis osoba koje su oslobođene od naplate 
komunalne naknade i iz kojih razloga su oslobođene. 

Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 
glasova „ZA“) donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci 
za 2017. godinu koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  
 

Točka 3.      
 Izvješće o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  
na području Općine Petrijevci u 2017. godini obrazložila je gospođa Milka Furlan. Ona je 
naglasila da je isto napravljeno sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i da  se iz 
Izvješća vidi namjenska potrošnja sredstava. Prihodi i rashodi su uskađeni i iznose 
1.208.694,12 kn. 
 Vijećnik Antun Stuparić zatražio je pojašnjenje za koju namjenu su utrošena sredstva 
na stavkama – izgradnja biciklističke staze, izgradnja dječjeg igrališta i rukometnog igrališta u 
Satnici, na što mu je odgovoreno da se radi o sredstvima za izradu projektne dokumentacije. 
 Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
(12 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja  



komunalne infrastrukture  na području Općine Petrijevci u 2017. godini koje se nalazi u 
privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 4. 

 Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne  infrastrukture u 2017. godini za 
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade obrazložila je 
gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da je ovim Programom izvršeno planirano 
održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini u iznosu od 1.355.075,84 kn. 

Vijećnik Zvonko Babić je konstatirao da će nastalim povećanjem komunalne naknade biti 
znatno veće ostvarenje, te upitao za održavanje zgrada koje se nalazi u Izvršenju programa, a 
koje je odobreno od strane države. 

   Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o izvršenju programa održavanja 
komunalne  infrastrukture u 2017. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz 
sredstava komunalne naknade i nalazi se u privitku ovog zapisnika.  

 
Točka 5. 

Pod ovom točkom dnevnog reda općinski načelnik Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o 
utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2017. godine po kojem je prema 
zamolbama utrošeno ukupno 800,00 kn i to za sufinanciranje umjetničke kolonije na Jarčevcu 
500,00 kn i donacije Unicefu u iznosu od 300,00 kn.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Vrbanić je pojasnio da se radi o odluci načelnika o 
usmjeravanju sredstava, te da je načelnik u 2017. godini od planiranih 25.000,00 kn 
proračunske zalihe utrošio 5.800,00 kna (23%).    

Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2017. godine 
usvojeno je jednoglasno (12 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog Zapisnika. 
 

Točka 6. 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje  01. 07.2017.- 31.12.2017. 

godine obrazložio je gospodin Ivo Zelić koji je upoznao vijećnike s kronološkim događanjima 
u Općini Petrijevci tijekom navedenog perioda. Isto je rađeno na temelju usvojenog 
Proračuna. 

Istaknuo je i okolnosti kojima je nezadovoljan, a na koje nije mogao utjecati, kao što 
su izostanak realizacije projekta 1. faze nerazvrstnih cesta (poljskih putova), izgradnja 
parkirališta u centru Petrijevaca i zastojem radova na izgradnji sustava odvodnje. 

Također je istaknuo i realizirane pojekte koji daju pozitivnu ocjenu proteklom radu i 
poticaj za budući rad. 

Vijećnik Zvonko Babić je upozorio na problem kod skretanja u ulicu V. Nazora iz 
ulice J.J.Strossmayera, na problem borova čije korijenje podiže pločnik i time nastaje 
problem, te pitao bi li Općina mogla osigurati materijala da mještani sami izvrše popravke 
ispred svojih kuća. Također je pitao razmišlja li se o postavljanju drvoreda. 

Odgovorili su mu gospodin Ivo Zelić i gospodin Ivan Vrbanić da je na terenu već 
nešto učinjeno i da se ima u planu raditi i dalje na uređenju pločnika (u ul. Mlinskoj i 
Vjetrovitoj) ali da postoje problemi s građanima na terenu. 

Što se tiče drvoreda, isti je napravljen u ul. S. Radića i nastaviti će se raditi planski po 
projektu, kako struka kaže, a vijećnici su jednoglasno zauzeli stav da nema iznimaka. 

 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za 
razdoblje  01.07.2017.- 31.12.2017.  koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
 

 



Točka 7. 
Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-

prosinac 2017. godine nazočnima je obrazložila gospođa Milka Furlan. Ona je tom prilikom 
istaknula da isto sadrži sve poslove iz samoupravnog djelokruga koji su obavljani tijekom 
prošle godine kao i sve izvršene zadaće koje su dobivene od strane Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika. Naglasila je kako Općinska uprava Općine Petrijevci kontinuirano 
putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada u Općini Petrijevci, te svim 
svojim građanima pruža kvalitetne usluge , upravlja javnim dobrima i protokom informacija 
kako bi naselja Petrijevci i Satnica bili poželjni i sigurni za mjesta življenja. 

Dokaz tome je da Općinska uprava u 2017. godini nije zaprimila niti jednu pritužbu od 
strane građana niti je vraćen ni jedan doneseni akt Općinskog vijeća i načelnika od strane 
Ureda državne uprave koja kontrolira sve donesene akte.  

Na upit vijećnika Zvonka Babića, pojasnila je način oslobađanja od komunalne 
naknade, odnosno da se isto radi prema podnešenom zahtjevu sa potrebnim dokazima, da 
nema zbirnog oslobađanja kod socijalnih slučajeva i da Općina samo oslobađa građane od 
naplate komunalne naknade dok za oslobađenje od vodne naknde nije nadležna. 

Vijećnik Ivan Zečević je rekao da treba korigirati Odluku o komunalnoj naknadi s 
obzirom da prostoje nelogičnosti kod oslobađanja u domaćinstvima u kojima ima više osoba  
s određenim primanjima uz osobu koja je oslobođena od naplate komunalne naknade. 

Na upit vijećnice Jasne Stojaković vezano za reakcije po izdanim opomenma po 
komunalnom redu, pojašnjenje je dala gospođa Renata Pilgermayer koja je rekla da su 
opomene izdane uglavnom za komunalno održavanje (građevisnki otpad na javnoj površini, 
ispuštanje otpadnih voda, nekošenje trave i dr.), te da su ispoštovane i da je bio mali broj 
izdanih prekšajnih naloga.     

Nakon obrazloženja, a budući da nije bilo drugih pitanja, pristupilo se glasovanju 
tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o radu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine koje se nalazi u 
privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 8. 

Na prijedlog općinskog načelnika, a zbog isteka mandata dosadašnjih članova Odbora 
za obilježavanje Dana Općine Petrijevci, koji je istekao u ožujku 2018. godinem potrebno je 
da Općinsko vijeće donese Odluku o imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana 
Općine Petrijevci.  

Mandat imenovanih članova Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci traje do 
kraja mandata Općinskog vijeća koje ih je imenovalo. 

Prema prijedlogu načelnika Odbor bi sačinjavali dosadašnji članovi prema funkcijama 
u Općini, djelatnici i Ravnatelj Osnovne škole, te vanjski suradnik, a oporba da predloži člana 
iz Općinskog vijeća. Jednoglasno je predložena Antonija Orlić Domanovac. 

Odluka o imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci 
donesena je jednoglasno (12 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 9. 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja Općine Petrijevci za 2017. godinu obrazložila 
je gospođa Renata Pilgermayer. Ona je rekla da je isto izrađeno u skladu s Planom 
gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009-2017. godine koje je donijelo 
Općinsko vijeće na svojoj 5. Sjednici i koje je objavljeno u „Službenom glasniku Općine 
Petrijevci“ br. 7/09. Izvješće sadrži mjere koje poduzima Općina u svrhu gospodarenja 
otpadom i odvojenog skupljanja komunalnog otpada. Ukupna količina prikupljenog otpada na 
području Općine Petrijevci u protekloj godini iznosi 523,62 t.   

Na području Općine Petrijevci 2014. godine formirani su i opremljeni „zeleni otoci“ koji 
također utječu na savjesnost mještana u prikupljanju otpada. 



 Tijekom 2016. godine sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
izgrađeno je i opremljeno reciklažno dvorište u Valpovu. Općina Petrijevci je sufinancirala 
zajedno s Općinama Bizovac, Koška i Gradom Valpovo  sa iznosom od 26.119,29 kn, prema 
broju stanovnika koji  mogu koristiti ove usluge. 

 Također je organiziran odvoz glomaznog otpada po pozivu kućanstva, a što je do sada 
koristilo 22 kućanstva. Tijekom 2017. godine Vlada je izradila podzakonske propise 
(pravilnike, uredbe) na osnovu kojih će Općina rješavati problematiku komunalnog otpada na 
svom području. 

 Na području Općine Petrijevci nema otpadom onečišćenog okoliša. Postojala su dva 
neuređena odlagališta koji tijekom 2017. godine nisu imali potrebu za saniranjem. 

 Postavljanjem tabli i slanjem obavijesti mještanima, utječe se na savijest građana o 
potrebi pravilnog razvrstavanja komunalnog otpada.      

 Vijećnik Zvonko Babić je istaknuo da je Urbanizam d.o.o. Valpovo dostavio upitnike 
o sakupljanju komunalnog otpada, te predložio da Općina pomogne pri ispunjavanju istih za 
one građane koji to ne mogu ispuniti, što je i usvojeno. 

   Vijećnik Ivan Zečević je dao primjedbu na nepravilno postupanje radnika Urbanizma 
d.o.o. prilikom odvoza komunalnog otpada ( razbacane kante ili ostavljene uz rub ceste, 
neprikupljen sav otpad i dr.) te predložio da se uputi pismena primjedba Urbanizmu d.o.o. 
kojim će se ukazati  na neodgovorno ponašanje. 

 Potom se pristupilo glasovanju, tijekom kojeg je jednogasno (12 glasova „ZA“) 
usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja Općine Petrijevci za 2017. godinu koje se 
nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 10. 

 Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 
područje Općine Petrijevci za 2017. godinu naznočnima je obrazložila gospođa Renata 
Pilgermayer. U Izvješću su navedene organizacijske, tehničke i urbanističke mjere koje su 
provodili Dobrovoljna vatrogasna društva Petrijevci i Satnica  u 2017. godini kao što su rad 
na obuci članova i nabavka potrebne opreme, redovito ispitivanje sustava za uzbunjivanje, 
provođenje dežurstava u predžetvenom i žetvenom razdoblju i drugo. Općina Petrijevci ima 
organiziranu dimnjačarsku službu za koju je tijekom godine proveden postupak dodjele nove 
koncesije na 5 godina za koju i nadalje ostaje koncesionar Dimnjačarska radnja Tiborjanci.  

 Pojasnila je opremanje vatrogasnih postrojbi kao i rad i organizaciju Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, te urbanističke mjere  koje sačinjavaju prostorno-plansku dokumetaciju, 
prohodnost prometnica i javnih površina i drugo. 

 Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednogasno (12 
glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2017. godinu koje se nalazi u privitku ovog 
zapisnika. 

Točka 11. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su razmatrali Godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2018. godinu u kojem su 
navedene aktivnosti koje je u 2018. godini potrebno provesti kroz organizacijske, tehničke i 
urbanističke mjere i njihovi izvršitelji. 

 Tijekom rasprave usvojena je primjedba vijećnika Zvonka Babića da  se kod izvršitelja 
„Zagi“ koji ima sjedište u Donjem Miholjcu, navede lokacija gdje se nalaze strojevi – 
Kolodvorska ulica u Petrijevcima. 

 Drugih primjedbi nije bilo, te je jednoglasno (12 glasova „ZA“)  usvojen Godišnji 
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2018. godinu 
koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 
 



Točka 12. 
 Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci 

pojasnila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je osnovni 
Urbanistički plan donesen 2004. godine, te da su rađene njegove izmjene 2008. godine i da se 
Prostorni plan završava 2017. godine. Ovom odlukom se utvrđuje pravna osnova i razlozi za 
izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, te rokovi za izradu i 
izvori financiranja Plana. Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci. 

 Izradom novih Izmjena i dopuna Plana će se omogućiti usklađenje sa zakonskim 
propisima i prostornim planom šireg područja (što je zakonska obveza) te omogućiti 
realizacija planiranih zahvata u prostoru važnih za lokalnu zajednicu, ali i realizacija zahvata 
u prostoru na temelju pojedinačnih zahtjeva građana. 

 Provest će se informiranje građana (javna rasprava i obavijesti) kako bi se 
pravovremeno mogli obratiti sa svojim zahtjevima u Općinu.   

 Vijećnik Ivan Zečević je istaknuo kako treba pojasniti građanima kako bi bili upućeni 
kod donošenja II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci. 

 Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno  (12 glasova „ZA“)  
donesena Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci 
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.   

 
Točka 13. 

 Gospodin Ivan Vrbanić, predsjednik Odbora za dodjelu priznanja, rekao je da je Odbor 
održao sjednicu i pregledao sve dostavljene prijedloge po objavljenom javnom pozivu za 
dodjelu javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci. 

 Gospođa Franka Užar - Dorkić dostavila je prijedlog za dodjelu javnog priznanja 
Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Hrvatskoj udruzi žena Petrijevci za dugogodišnje 
sudjelovanje u humanitarnom, kulturnom i društvenom životu Općine Petrijevci. 

 Gospodin Ivo Zelić dostavio je prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci 
Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ NK „Omladinaci“ Petrijevci za 80 godina postojanja i 
osobita postignuća u sportu i  promoviranju Općine Petrijevci. 

 Gospodin Đuro Petnjarić dostavio je  prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine 
Petrijevci Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ NK „Satnica“  Satnica za 60 godina postojanja i 
osobita postignuća u sportu i promoviranju Općine Petrijevci. 

 Gospodin Ivan Vrbanić dostavio je prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine 
Petrijevci Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Hrvatskoj samoupravi Santovo Mađarska za 
dugogodišnju suradnju s Općinom Petrijevci na polju kulture, vjerskog života, školstva i 
sporta. 

 Udruga umirovljenika Satnica dostavila je je prijedlog za dodjelu javnih priznanja 
Općine Petrijevci Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ Zdenku Lešnjakoviću za dugogodišnje 
sudjelovanje u sportskom,  kulturnom i društvenom životu Općine Petrijevci.  

 Na prijedlog vijećnika Zvonka Babića pročitan je prijedlog Matice umirovljenika iz 
Satnice što je i učinjeno, a potom je predsjednik Općinskog vijeća predložio da se za sve 
prijedloge glasa u kompletu, što su vijećnici usvojili, te je jednoglasno (12 glasova „ZA“) 
donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci prema 
navedenim prijedlozima i ista se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

   
Točka 14. 

 Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijevci 
je pojasnio gospodin Đuro Petnjarić. On je tom prilikom istaknuo da je ista izrađena sukladno 
Zakonu o sustavu civilne zaštite, Prvilniku o smjernicama za izradu procjene rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvaske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje 
Osječko-baranjske županije. 



 Sukladno Zakonu, Općinski načelnik organizira sustav civilne zaštite na području 
Općine Petrijevci , vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzima mjere za unapređenje 
zaštite i spašavanja. Donio je Odluku o izradi Procjene rizika i u tu svrhu osnovao Radnu 
skupinu. 

 Istu je izradila stručna ustanova ZaštitaInspekt iz Osijeka, a sadrži puno podataka u 
svim segmentima djelovanja Općine i može se dobiti na uvid u prostorijama Općine 
Petrijevci. 

 Istaknuo je da je bila jedina veća ugroza od poplave u naselju Karašica koje je 
uspješno riješeno uz pomoć šire zajednice.  

 Tijekom glasovanja koje je uslijedilo, jednoglasno je (12 glasova „ZA“) donesena 
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijevci  koja se nalazi u 
privitku ovog zapisnika.  

Točka 15. 
 Martina Stanković, predsjednica Savjeta mladih Općine Petrijevci upoznala je 

vijećnike da je održana konstituirajuća sjednica Savjet mladih, da je izabrana za predsjednicu 
te da je Savjet mladih u suradnji sa drugim udrugama do sada već proveo neke od zacrtanih 
aktivnosti kao npr. Maskembal, obilježavanja Valentinova, Dana žena i Uskršnje gnijezdo. 

 Potom je obrazložila Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu i navela aktivnosti 
koje se planiraju provoditi 

 Vijećnik Zvonko Babić je pitao kako misle provoditi sufinanciranje mjesećne karte za 
studente i stipendije za studente ako je to dosada bilo u nadležnosti općinskog načelnika, te 
smatra da je možda bolje navesti kao davanje prijedloga za isto u čemu se složila i 
predsjednica Savjeta mladih.  

 Vijećnik Antun Stuparić je ukazao na potrebu osiguranja prostora za mlade. 
 Potom je  jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen Program rada Savjeta mladih za 

2018. Godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 16. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o 

aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 
− 8. veljače je u Zagrebu potpisan Ugovor za nerazvrstane ceste čime je započet 

postupak javne nabave, Rencon d.o.o. Osijek je napravio revidirani troškovnik , a 
radi se o 4,65 km ceste na području „Suševina“ u Petrijevcima.  

− 23. veljače je izvršena prijava na Javni poziv Osječko-baranjske županije za 
rekonstrukciju kata zgrade Općine namijenjenog za edukacijski centar i vijećnicu, 
te park s dječjim igralištem i vanjskim fitnessom u Satnici. 

− Također je izvršena prijava po Javnom pozivu Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje 
razvoja komunalnog gospodarstva za nabavu spremnika i koševa za vanjsku 
upotrebu,  

− Izvršena je prijava po Javnom pozivu Osječko-baranjske županije za izradu i 
ažuriranje planova razvoja Jedinica lokalne samouprave na području Osječko-
baranjske županije u 2018. godini po kojoj su zatražena sredstva u iznosu od 
40.000,00 kn za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja 
Petrijevci, 

− Radovi na zgradi Općine se privode kraju, djelatnici LAG-a su uselili na kat 
zgrade, a vijećnicu je potrebno samo još opremiti namještajem,  

− Radilo se na uređivanju bankina u ulicama Hrvaskih branitelja, , produžetku ul. 
A.M. Reljkovića i V. Nazora, i također u Satnici, 

− 11. veljače je održan Maskenbal pod pokroviteljstovm Općine Perijevci, a u 
suradnji Hrvatske udruge žena Petrijevci, Puhačkog orkestra DVD-a Petrijevci i 
Savjeta mladih, 



− U ožujku je organizirano Uskršnje gnijezdo u organizaciji Eko-etno udruge 
Petrijevci, Moto klub Osijek i Savjet mladih Općine Petrijevci 

− 28. veljače upriličen je susret predstavnika Općine s nadbiskupom Đurom 
Hranićem u sklopu njegove kanonske vizitacije petrijevačkoj Župi prilikom koje 
se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj suradnji, 

− Tvrtka „Izvor“ d.o.o. Ladimirevci radi na izradi projektne dokumentacije za 
uređenje prostorija DVD-a Satnica, 

− U prostorijama DVD-a Satnica će se narednih dana postavljati grijanje, a isti se 
mogu prijaviti na natječaj za nabavku opreme u Osječko-baranjsku županiju, dok 
je DVD-e Petrijevci već po istom poslao prijavu, 

− U mjesecu ožujku je u mirovinu otišao Josip Rimac i na njegovo mjesto je došao 
Dalibor Bošnjaković koji će ubuduće izlagati Proračun, 

− Nazočnima se predstavio Dalibor Bošnjaković i izrazio nadu za dobru zajedničku 
suradnju, 

Vijećnik Zvonko Babić je pitao zbog čega nije dovršeno uređenje općinske zgrade 
kako je bilo rečeno, do Dana Općine. Odgovor je dao gospodin Ivo Zelić koji je rekao da  se 
radilo dobro, ali je bio prisutan veliki boj izvođača radova koji su se preklapali s radovima što 
je utjecalo na završetak radova. Nadalje, Ivan Vrbanić je rekao da se radovi nastavljaju i da se 
nada njihovom završetku do Petrijevačkih žetvenih svečanosti, a sve je vijećnike pozvao da se 
priduže proslavi Dana Općine koja ove godine slavi 25 godina svog postojanja. 

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je pitala za kontrolu javnih radova i mogućnost 
pospremanja prostorije u zgradi stare Osnovne škole u kojoj mali folkloraši održavaju probe. 

Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je za javne radove odgovoran Jedinstveni upravni 
odjel (Renata Pilgermayer) da su problemi uočeni ali da je nemoguće biti s njima na terenu 
osam sati.  

Vijećnik Ivan Zečević je rekao vezano za održavanje prostorija za probe djece, da je to 
briga Udruge tj. KUD-a „N.Š. Zrinski“, čiji su članovi, koja iza svake probe počisti prostoriju 
i da to ne očekuje od drugih. 

  
Na kraju je predsjednik Ivan Vrbanić zaključio sjednicu u 22,40 sati.     
 
 
Zapisničar:       Predsjednik: 

         Ana Egredžija       Ivan Vrbanić,v.r. 


