
 Z A P I S N I K 

 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 04. travnja 

2022. godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 20,00 sati. 

 

NAZOČNI:  Josip Koški, Martina Stanković, Josip Kuštro, Mario Koški, Ante Aničić, Ivana 

Zeko, Šimica Koški, Tomislav Šalavardić, Jasna Stojaković i Snježana Jung,  izabrani 

vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Vlado Krznarić, načelnik Policijske postaje Belišće, 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, Lidija Čehić, komunalni redar, Ana Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, 

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

običaji“.  

 

OPRAVDANO NENAZOČNA:  Antonija Orlić Domanovac.  

NEOPRAVDANO NENAZOČNI: Ivan Vrbanić i Mario Raič. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Petrijevci Josip Koški koji je 

pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno deset vijećnika, te da su tri 

vijećnika neopravdano nenazočna.  

Potom je predložio  slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća; 

 

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

2021. godine; 

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju uvjeta i načina provedbe postupka prijenosa prava 

vlasništva na nekretninama u vlasništvu Dvorac d.o.o. Valpovo; 

 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu; 

       

5. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2021. godine; 

 

6. Izvješće o izvršenju  programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini; 

 

7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini; 

 

8. Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u 

prostoru u 2021. godini; 

 

9. Izvješća: 

a) o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2021. godini, 

b  o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Petrijevci u 2021. godini, 

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

    području Općine Petrijevci za 2021. godinu, 

d) o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2021. godini; 



 

10. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijevci u području prirodnih nepogoda 

u 2021. godini; 

 

11. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Petrijevci za razdoblje od 01. srpnja. do 

31. prosinca 2021. godine; 

 

12. Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci u 2021. godini; 

 

13. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za 

projekt/operaciju: „Preuređenje i opremanje sale Društvenog doma u  Satnici“; 

 

14. Prijedlog Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Općine Petrijevci; 

 

15. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Petrijevci; 

 

16. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijevci za 2022. godinu; 

 

17. Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na 

području Općine Petrijevci; 

 

18. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Petra Siroveca iz Josipovca za 

očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2890/1 u naravi oranica Verušed i 

nekretnine 2890/2 u naravi oranica Verušed u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra; 

 

19. Različito. 

 

 

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

razradi kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je  (10 glasova „ZA“) i bez primjedbi 

usvojen. 

 

Točka 2. 

Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2021. 

godine nazočnima je obrazložio načelnik Policijske postaje Belišće, gospodin Vlado Krznarić 

koji se tom prilikom zahvalio na donaciji računala od strane Općine Petrijevci i na 

pravovremenom pozivu za dostavu Izvješća. On je tom prilikom istaknuo da je izvršenom 

komparacijom u odnosu na 2020. godinu  u razdoblju I-XII 2021. godine na području Općine 

Petrijevci evidentiran veći broj kaznenih djela  za 2 kaznena djela , veći broj prekršaja iz 

Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i to za 1 prekršaj i veći broj prekršaja iz ostalih 

Zakona u odnosu na isto razdoblje 2020. godine i to za 9 prekršaja. 

Prometnih nesreća sa poginulim osobama nije bilo, dok je bilo prometnih nesreća sa 

povrijeđenim osobama manje u odnosu na 2020. godinu i sa materijalnom štetom za 2 više u 

odnosu na 2020. godinu. 

U razdoblju I-XII mjesec 2021. godine na području Općine Petrijevci evidentirano je jedno 

samoubojstvo, jedan požar i dvije nesreće na radu.  

Na kraju je ponovno skrenuo pozornost i pozvao na dragovoljnu predaju oružja, streljiva i 

eksplozivnih naprava, ukoliko ih netko posjeduje, bez provođenja bilo kakvih sankcija. 



Također je istaknuo da je u tijeku reorganizacija Ministarstva unutarnjih poslova, te da 

Policijska postaja Belišće ima uvećan broj djelatnika što znači da će policijski službenici biti 

više prisutni u ophodnjama.  

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

„ZA“) usvojeno Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za razdoblje I-XII 

mjesec 2021. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Prije obrazloženja ove točke dnevnog reda, vijećnica Jasna Stojaković se izuzela od rasprave i 

glasanja po ovoj točci.  

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju uvjeta i načina provedbe postupka prijenosa prava 

vlasništva na nekretninama u vlasništvu Dvorac d.o.o. Valpovo nazočnima je ukratko 

obrazložio gospodin Ivo Zelić.  

On je tom prilikom istaknuo da je Općina Petrijevci spremna na Skupštini Dvorca d.o.o. 

podržati donošenje odluke vezane za podjelu i prijenos poslovnog udjela trgovačkog društva 

Urbanizam d.o.o. Valpovo na način kako je to sadržajno navedeno u prijedlogu donošenja 

Odluke temeljem članka 22. Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnog 

poduzeća u trgovačko društvo. Prijedlogom Zaključka navode se i druge suglasnosti Općine 

Petrijevci u svezi uvjeta i načina provedbe postupka imenovanja revizora i revizije ulaganja 

svakog člana društva i prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Dvorac d.o.o. 

Valpovo. Također su navedene i izmjene za odluku o izmjeni osnivačkog akta društva 

Urbanizam d.o.o. Valpovo, te donošenje pročišćenog teksta temeljnog akta. 

Sukladno navedenom predlaže se Općinskom vijeću da usvoji Zaključak u predloženom 

tekstu. 

Gospodin Zvonko Kajunić je dodao da su neke jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave pokrenule postupak ustavnosti, te su sve radnje stopirane dok se ne vidi da li je 

postojeća Uredba u skladu sa zakonom ili nije. 

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

„ZA“) usvojen prijedlog Zaključka o prihvaćanju uvjeta i načina provedbe postupka prijenosa 

prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Dvorac d.o.o. Valpovo koji se nalazi u privitku 

ovog zapisnika.  

Točka 4. 

Gospodin Dalibor Bošnjaković obrazložio je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Petrijevci za 2021. godinu kojega je zakonska obveza dostaviti načelniku do 01. svibnja 

tekuće godine, a on podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine 

za prethodnu godinu. U navedenom periodu su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 

18.730.532,89 kn ili 96,6% plana. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, vlastiti prihodi 

(bez ostvarenih sredstava pomoći i donacija, te primitaka u iznosu 2.823.543,97 kn) ostvareni 

su u iznosu od 4.515.902,16 kn što u odnosu na godišnji plan čini 91,8%, što je rezultat 

realnog proračunskog planiranja. 

Ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini izvršeni su u iznosu od 17.790.118,83 kn što je 

ostvarenje od 89,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine 

ukupni rashodi i izdaci veći su za 6.980.058,34 kn. Usporedbom prihoda i primitaka, te 

rashoda i izdataka dolazimo do ostvarenog tekućeg viška 2021. godine u iznosu od 

940.414,06 kn koji zajedno s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz 2020. godine u iznosu 

od 424.176,53 kn  sačinjava višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u 

iznosu od 1.364.590,59 kn. 

2021. godina je bila uspješna u realizaciji projekata dok je situacija sa COVID-19 utjecala na 

kulturna događanja i manifestacije koje su se održavale u smanjenom obliku. 

Proračun je razvojan i investicije iznose 51,2% rashodovne strane proračuna. 

Ukupno nepodmirene obveze Općine Petrijevci sa stanjem 31. prosincem 2021. godine iznose 

1.778.219,00 kn i gotovo su u cijelosti nedospjele, osim iznosa od 525,00 kn i manje su u 



odnosu na 2020. godinu za 31,8% ili za 828.409,00 kn. Razlog smanjenju obveza se nalazi 

najvećim dijelom u potpunom zatvaranju svih obveza vezanih uz realizirane kapitalne 

projekte obzirom na uplate namjenskih sredstava pomoći iz EU fondova i državnih 

ministarstva, tako da u usporedbi s prethodnom godinom ne postoje nepodmirene obveze za 

nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.20221. godine.  

Potom je vijećnica Ivana Zeko, u ime Odbora za financije, proračun i gospodarstvo izvijestila 

nazočne da je Odbor na svojoj 2. sjednici raspravljao o ovoj točci i jednoglasno usvojio 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu.  

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

„ZA“) usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu 

koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

Gospodin Ivo Zelić ukratko je upoznao vijećnike s Izvješćem o utrošku sredstava iz 

proračunske zalihe za razdoblje X-XII mjesec 2021. godini  sukladno odredbama Zakona o 

proračunu i Odluci o izvršavanju proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu. 

U navedenom razdoblju su doznačena sredstava prema zamolbama u iznosu od 1.500,00 kn. 

Vijećnica Ivana Zeko, u ime Odbora za financije, proračun i gospodarstvo izvijestila je 

nazočne da je Odbor na svojoj 2. sjednici raspravljao o ovoj točci i jednoglasno usvojio 

navedeno izvješće. 

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

usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje X-XII mjesec 2021. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.   

 

Točka 6. 

Gospođa Renata Pilgermayer je upoznala vijećnike s zakonskom obvezom kojom se nalaže da 

Općinski načelnik Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture podnosi 

Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne. 

Izvješće obuhvaća izvršenje gradnje komunalne infrastrukture po vrstama tj. lokacijama 

gradnje, kao projekt rekonstrukcije ulica M. Gupca i odvojak Republike (Fenek). 

Tijekom 2021. godine završena je u cijelosti izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice 

do Petrijevaca. Utrošak sredstava pratio je priliv sredstava iz određenih izvora financiranja 

kako je vidljivo u Izvješću o izvršenju Proračuna u 2021. godini.   

Vijećnica Ivana Zeko, u ime Odbora za financije, proračun i gospodarstvo izvijestila je 

nazočne da je Odbor na svojoj 2. sjednici raspravljao o ovoj točci i jednoglasno usvojio 

navedeno izvješće. 

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

usvojeno Izvješće o izvršenju  programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini 

koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 7. 

Obrazloženje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2021. godini dala je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom istaknula da se pravni 

temelj za izradu navedenog Izvješća nalazi u članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

koji nalaže da općinski načelnik , Izvješće podnosi Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o 

izvršenju proračuna jedinice lokalne.  

Izvješće o izvršenju obuhvaća troškove održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, 

potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, održavanje javnih prometnih površina, 

oborinskih kanala, javnih zelenih površina koje uključuje i uređenje kružnih tokova. 

Vijećnica Ivana Zeko, u ime Odbora za financije, proračun i gospodarstvo izvijestila je 

nazočne da je Odbor na svojoj 2. sjednici raspravljao o ovoj točci i jednoglasno usvojio 

navedeno izvješće. 



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

usvojeno Izvješće o izvršenju  programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 

koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 8. 

Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru 

u 2021. godini obrazložio je gospodin Zvonko Kajunić koji je rekao da je Zakonom o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  člankom 31. stavak 3. propisano da je trideset 

posto sredstava naknade prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području 

nezakonito izgrađena zgrada nalazi. 

Sredstva se koriste namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i 

kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za 

poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema 

programu koji donosi predstavničko tijela jedinice lokalne samouprave.   

Navedenim Programom planirani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru iznosio je 9.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 17.973,11 kuna. Sredstva 

su korištena namjenski za kapitalni projekt K220402 Izrada planova- Izvješće o stanju u 

prostoru za razdoblje od 2017.-2020. godine. 

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

usvojeno Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru u 2021. godini koje se  nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 9. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospodina Zvonka Kajunića, vijećnici 

su jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojili slijedeća Izvješća: 

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2021.   

godini, gdje su planirana sredstva iznosila 434.000,00 kn, a 3. izmjenama i 

dopunama Proračuna ukupno planirana sredstva u kulturi su iznosila 358.200,00 kn, 

a s danom 31.12.2021. godine su izvršena u iznosu od 332.664,25 kn, 

b  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Petrijevci u 2021.  

    godini, gdje su planirana sredstva iznosila 1.478.200,00 kn, a 3. izmjenama i     

    dopunama Proračuna ukupno planirana sredstva u sportu su iznosila 358.200,00 kn,    

    a s danom 31.12.2021. godine su izvršena u iznosu od 353.200,00 kn, 

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i  

    zdravstva na području Općine Petrijevci za 2021. godinu, gdje su planirana sredstva   

    iznosila 485.500,00 kn, a 3. izmjenama i dopunama Proračuna ukupno planirana       

    sredstva u djelatnosti socijalne skrbi su iznosila 455.500,00 kn, a s danom    

    31.12.2021.godine su izvršena u iznosu od 397.777,91 kn, 

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2021.  

godini, gdje su planirana sredstva iznosila 20.200,00 kn, a 3. izmjenama i  

dopunama Proračuna ukupno planirana sredstva u vatrogastvu i civilnoj zaštiti su 

iznosila 274.200,00 kn, a s danom 31.12.2021.godine su izvršena u iznosu od 

274.200,00 kn. 

Navedena Izvješća se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

 Gospodin Zvonko Kajunić je upoznao vijećnike s Izvješćem o izvršenju Plana djelovanja 

Općine Petrijevci u području prirodnih nepogoda u 2021. godini čiji je pravni temelj za 

donošenje Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda koji propisuje 

izvršnom tijelu obvezu podnošenja izvješća predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.  



  Općinsko vijeće Općine Petrijevci na 30. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine  

donijelo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.  

  Temeljem navedenog Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci izradio je prijedlog  Izvješća 

o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijevci u području prirodnih nepogoda, kojeg je 

usvojio načelnik Općine Petrijevci dana 09. ožujka 2022. godine.  Predmetnim Izvješćem su 

obrazložene prirodne nepogode određene Zakonom , u kojim slučajevima se može proglasiti 

prirodna nepogoda i tko ju proglašava, osnivanje i imenovanje Općinskog povjerenstva 

Općine Petrijevci za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kao i poslovi koje Povjerenstvo 

obavlja. 

  Za područje Općine Petrijevci u protekloj 2021. godini proglašena je prirodna nepogoda- 

olujni vjetar praćen tučom  koja se obrađuje Planom. Zaprimljene su ukupno 26 prijave, a 

ukupna površina prijavljene štete od prirodnih nepogoda je iznosila 394,42 ha s procijenjenim 

iznosom od 2.370.330,19 kn. Izvješće je uneseno u sustav prema metodologiji za procjenu 

štete od prirodnih nepogoda , te do sada sredstva nisu uplaćena. 

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

usvojeno Izvješće o izvršenju plana djelovanja Općine Petrijevci u području prirodnih 

nepogoda koje se  nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 11. 

Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine koje temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi općinski načelnik podnosi dva puta godišnje predstavničkom tijelu 

sukladno odredbama statuta jedinice lokalne samouprave. 

Izvješće sadrži kronologiju događanja u navedenom periodu. 

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

usvojeno Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 12.  

Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci u 2021. godini nazočnima je 

obrazložio gospodin Zvonko Kajunić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji njime 

rukovodi  i neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad i izvršavanje 

zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela. U razdoblju od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2021. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci obavljao je sve 

poslove iz samoupravnog djelokruga na način utvrđen zakonom, podzakonskim aktima, 

Statutom Općine Petrijevci, te ostalim aktima Općinskog vijeća i načelnika Općine Petrijevci. 

Uredno i pravovremeno su izvršavane sve postavljene zadaće sukladno odredbama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi unapređujući kvalitetu života svim svojim 

građanima kako bi naselja Petrijevci i Satnica bili poželjni i sigurni za ugodan život.    

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

usvojeno Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci u  2021. godini koje 

se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 13. 

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za 

projekt/operaciju: „Preuređenje i opremanje sale Društvenog doma u  Satnici“ obrazložila je 

gospođa Renata Pilgermayer. 

Ona je tom prilikom rekla da je LRS Lokalna akcijska grupa  „Karašica“ 1. veljače 2022. 

godine objavila Natječaj za provedbu mjere/tipa operacije: 7,4. ulaganje u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (sukladan tipu operacije 

7.4.1. iz PRR RH). Natječaj je otvoren do 29. travnja 2022. godine i Općina Petrijevci ima 

namjeru prijaviti se na isti za provedbu projekta „Preuređenje i opremanje sale društvenog 



doma u Satnici“. Za isto je potrebno da Općinsko vijeće donese  Odluku  o suglasnosti za 

provedbu ulaganja kojom se zadužuje i ovlašćuje općinski načelnik za pripremu i podnošenje 

prijave na navedeni natječaj. 

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

usvojen Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci 

za projekt/operaciju: „Preuređenje i opremanje sale Društvenog doma u  Satnici“ koja se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

  

Točka 14. 

Gospođa Renata Pilgermayer je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o sprečavanju 

odbacivanja otpada na području Općine Petrijevci čiji je pravni temelj za izradu Zakon o 

gospodarenju otpadom, koji u svom članku 113. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica 

lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada za svoje 

područje. Ovom Odlukom uređuje se način provedbe mjera za sprječavanje protuzakonitog 

odbacivanja otpada, mjera uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada, evidentiranje lokacije 

protuzakonitog odbačenog otpada te uspostavu sustava zaprimanja obavijesti odbačenom 

otpadu i izobrazno-informativne aktivnosti.  Također se Odlukom propisuje način postupanja 

komunalnog redara vezano uz uklanjanje nepropisno odbačenog otpada te prekršajne odredbe.  

Nacrt Odluke bio je dostupan javnosti na web stranici Općine i u razdoblju javnog 

savjetovanja nije bilo primjedbi, prijedloga i sugestija na istu. 

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

usvojen Prijedlog Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Općine Petrijevci 

koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Petrijevci nazočnima je pojasnila gospođa Renata Pilgermayer koja je istaknula da se pravni 

temelj za izradu ove Odluke nalazi u Zakonu o prostornom uređenju koji propisuje da je 

predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o izradi po prethodno 

pribavljenom mišljenju sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i 

prirode. Mišljenje smo zatražili i dobili 15. ožujka 2022. godine od Upravnog odjela za 

prostorno uređenje , graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko -baranjske županije. U mišljenju je 

navedeno da za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci nije 

potrebno provoditi postupak ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš ni 

prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

Nakon stupanja na snagu ove Odluke Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci će pristupiti 

realizaciji Odluke prema redoslijedu i rokovima iz Odluke. 

Zamolila je nazočne da ukoliko imaju, sada iznesu svoje prijedloge za izmjenu i dopunu 

Urbanističkog plana uređenja Općine Petrijevci 

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

„ZA“) usvojen Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijevci za 2022. godinu nazočnima je 

obrazložio Josip Koški, predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. On je tom 

prilikom rekao da je općinski načelnik 11. veljače  raspisao javni poziv za dodjelu javnih 

priznanja u kategoriji Počasni građanin Općine Petrijevci i Plaketa „Grb Općine Petrijevci“. 

 U roku su dostavljen dvije inicijative za plaketu „Grb Općine Petrijevci“. Nogometni klub 

„Omladinac“ Petrijevci podnio je inicijativu da se ovo priznanje dodjeli Nikoli Egredžija iz 

Petrijevaca zbog postignutih zasluga i izrazitog doprinosa u radu NK „Omladinac“ Petrijevci.   



Druga inicijativa je došla od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrijevci da se isto priznanje 

dodjeli Miroslavu Lukić iz Petrijevaca zbog izrazitih zasluga i doprinosa u dugogodišnjem 

radu u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Petrijevci.   

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja razmotrilo je pristigle prijedloge i predlaže 

Općinskom vijeću usvajanje prijedloga Odluke kakav su vijećnici dobili u radnom materijalu. 

Rasprave nije bilo, te se pojedinačno  pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 

glasova „ZA“) usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Grb Općine Petrijevci“ 

za 2022. godinu Nikoli Egredžija za izuzetan doprinos razvoju nogometnog sporta na 

području Općine Petrijevci. 

Jednoglasno je (10 glasova „ZA“) usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Grb 

Općine Petrijevci“ za 2022. godinu Miroslavu Lukić za izuzetna ostvarenja i doprinos razvoju 

vatrogastva na području Općine Petrijevci.  

Odluke se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 17. 

Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području 

Općine Petrijevci nazočnima je pojasnio gospodin Zvonko Kajunić koji je tom prilikom rekao 

da kroz ovaj Program Općina Petrijevci nizom mjera pomaže mladima u rješavanju 

stambenog pitanja.  

Ovaj Program ima za demografski cilj zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog, posebno 

mlađeg stanovništva. U Programu je navedeno tko se smatra mladima, te uvjeti koje trebaju 

ispunjavati mladi u smislu ovog Programa. Program mjera se sastoji od financijske pomoći za 

kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Petrijevci, 

financijske pomoći za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine 

Petrijevci te poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju 

stambenog objekta na području Općine Petrijevci. 

Javni poziv mladima za dostavu prijava za korištenje mjera ovog Programa objavljuje se u 

roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa i vrijedi za proračunsku 2022. 

godinu, a prijave se mogu podnositi do 30. studenog 2022. godine. 

Vijećnica Ivana Zeko, u ime Odbora za financije, proračun i gospodarstvo izvijestila je 

nazočne da je Odbor na svojoj 2. sjednici raspravljao o ovoj točci i jednoglasno usvojio 

prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području 

Općine Petrijevci i predlaže isti na usvajanje Općinskom vijeću. 

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

usvojen Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na 

području Općine Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 18. 

Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Petra Siroveca iz Josipovca za 

očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 2890/1  u naravi oranica Verušed ukupne 

površine 2550 m2 i nekretnine k.č.br. 2890/2 u naravi oranica Verušed, ukupne površine 3111 

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 (10 glasova „ZA“) donesen  Zaključak da ne postoji namjera Općine Petrijevci 

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

zapisnika. 

 

 

 



 

Točka 19. 

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

posljednje sjednice Općinskog vijeća do sada  kako slijedi: 

 

a) U proteklom periodu se radilo na uređivanju javnih površina, (Kraljevo brdo),  

b) 1. veljače službeno je upućen dopis LAG-u „Karašica“ za otkazivanje prostora u zgradi  

Općine s danom 28. veljače 2022. godine,   

c) 4. veljače održano je proglašenje najboljih u sportu za 2021. godinu i tom prilikom je 

izdan novi broj Sportskog godišnjaka, 

d) 25. veljače su završeni radovi na uređenju toka stare Karašice, ustava i čišćenje 

prostora prema zoni i Karašici,  

e) 25. veljače u suradnji sa HEP-om udruga uzgajatelja ptica je postavila stup sa 

gnijezdom za rodne na površini kod ribnjaka u Petrijevcima , 

f) 7. ožujka nakon provedenog Javnog poziva potpisani su ugovori s udrugama za 

korištenje sredstava proračuna za 2022. godinu,  

g) 16. ožujka dostavili smo podatke kriminalističkoj policiji vezano za stari mlin u 

Petrijevcima, Močare u Satnici, te zemljišta u Zoni male privrede u vlasništvu Mazur-

Pavičić, 

h) 22. ožujka započeo je s radom komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Petrijevci, 

i) Održane su dvije sjednice Odbora za pripremu obilježavanja Dana Općine, 

j) 3. travnja općinski načelnik je sudjelovao na obilježavanju 30 godina od akcije Baranja 

– 107. brigada. 

 

 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21,10 sati.    

    

 

Zapisničar:       Predsjednik  

               Općinskog vijeća        

Ana Egredžija                                                   Josip Koški,v.r. 

 


