
 Z A P I S N I K 

 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 21. prosinca 
2015. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Mario Koški, Dragan Kuštro, 
Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Miroslav Jocić, Martina Stanković i Ivan Novak, izabrani 
vjećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik 
načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata Pilgermayer, 
stručni suradnika za komunalne i stambene poslove, Ana Egredžija, zapisničar i Davor Runje, 
programski urednik HRV-a. 
 
NENAZOČNI: Miroslav Marić, Samir Župančić i Ivica Walz.   
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
pozdravio sve nazočne, konstatirao da je  sjednici nazočno deset izabranih vijećnika što je 
dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka, te da su tri vijećnika opravdano nenazočna i 
predložio slijedeći    
 

D n e v n i  r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 
2.   Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu 

s Planom razvojnih programa Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 2015-2017. godine 
i Odluke o izvršenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2015 godinu. 

3. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava 
Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu: 

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
c) utroška sredstava prikupljenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

građevina u prostoru na području Općine Petrijevci za 2015. godinu, 
d) potreba socijalne skrbi, 
e) javnih potreba u kulturi, 
f) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta. 
4.  Donošenje II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu. 
5. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Petrijevci za 2016. godinu s Planom razvojnih    

programa Općine Petrijevci za razdoblje 2016 - 2018. godinu  i Odluke o izvršenju 
Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu. 

6.  Donošenje Odluke o Programima raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 
2016. godinu: 

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
c) utroška sredstava prikupljenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

građevina u prostoru na području Općine Petrijevci za 2016. godinu, 
d) potreba socijalne skrbi, 
e) javnih potreba u kulturi, 

 



 
f) javnih potreba u sportu, 
g) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta, 
h) javnih potreba u vatrogastvu.  

      7. Donošenje Plana nabave za 2016. godinu. 
      8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih  
  stranaka u  Općinskom vijeću Općine Petrijevci. 
      9. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
  komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija 
  te glomaznog komunalnog otpada na području Općine Petrijevci. 
    10.  Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne 
 zaštite Općine Petrijevci.             
     11. Različito.  
   
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. 

 
Točka 2. 

Gospodin Ivan Vrbanić upoznao je nazočne s nastalom situacijom da je nakon slanja 
materijala za sjednicu Općinskog vijeća općinski načelnik  kao predlagatelj dostavio 
amandman na drugu točku dnevnog reda : Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu s Planom razvojnih programa Proračuna Općine 
Petrijevci za razdoblje 2015-2017. godine i Odluke o izvršenju II. Izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu sa 17. sjednice Općinskog vijeća, za koju je 
materijal podijeljen vijećnicima neposredno prije početka sjednice. Amandman Općinskog 
načelnika kao predlagatelja odluke, temeljem Poslovnika o radu Općinskog vijeća postao je 
sastavnim dijelom Prijedloga Odluke. 
Potom je gospođa Milka Furlan upoznala vijećnike s II. Izmjenom i dopunom Proračuna 
Općine Petrijevci za 2015. godinu s Planom razvojnih programa Proračuna Općine Petrijevci 
za razdoblje 2015.-2017. godine i Odlukom o izvršenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Petrijevci za 2015 godinu. Ona je tom prilikom rekla da se radilo na bazi ostvarenja i plana 
izvršenja do kraja 2015. godine. U II. Izmjeni i dopuni Proračuna predloženi su  prihodi u 
iznosu od 5.739.205,00 kn, a rashodi u iznosu od 6.159.743,00 kn. 
Predlaže se usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna koji je uravnotežen s prijenosom viška 
sredstava iz 2015. godine u iznosu od 420.538,00 kn. 
Navedenim amandmanom se predlaže povećanje prihoda u iznosu od 707.000,00 kuna na 
kontu 63321 kapitalne pomoći iz državnog proračuna gdje prijedlog novog Plana za 2015. 
godinu iznosi 657.000,00 kn koji su utrošeni za izgradnju druge faze Dječjeg vrtića u 
Petrijevcima i na kontu prihoda 63322 kapitalne pomoći iz županijskog Proračuna gdje 
prijedlog novog Plana za 2015. godinu iznosi 50.000,00 kn koji su proslijeđeni Dvorcu d.o.o. 
Valpovo za vodocrpilište Jarčevac. 
Pojasnila je i ostale stavke u Proračunu kod kojih je došlo do promjena u odnosu na 
predviđeni plan i razloge zbog kojih se oni nastali. 
Što se tiče rashoda, istaknula je da su II. Izmjenom i dopunom Proračuna planirani rashodi u 
iznosu od 6.159.743,00 kn i da su planirani prema ostvarenju.   
Potom je obrazložila sve stavke rashoda kod kojih je došlo do promjena u odnosu na I. 
Izmjenu i dopunu Proračuna. 
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da je prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Petrijevci  za 2015. godinu s Planom razvojnih programa Proračuna Općine Petrijevci za 



razdoblje 2015-2017. godine i Odluku o izvršenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Petrijevci za 2015 godinu razmotrio Odbor za financije, proračun i gospodarstvo Općinskog 
vijeća Općine Petrijevci, te zamolio gospođu Jasnu Stojaković, predsjednicu navedenog 
Odbora da iznese njihov zaključak. Ona je rekla da je Odbor razmotrio prijedlog II. Izmjena i 
dopuna bez amandmana, te da isto predlaže na usvajanje Općinskom vijeću.     
Na upit vijećnika Zdenka Marukića za utrošena sredstava u Gospodarsku zonu Satnica, 
pojašnjenje je dao gospodin Ivo Zelić da se radi o sredstvima Proračuna koja su utrošena za 
uređenje prilazne ceste i čišćenje dijela Zone gdje prolazi javna rasvjeta, a za koju namjenu su 
sredstva dobivena od Osječko-baranjske županije.   
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno  usvojena 
II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu s Planom razvojnih 
programa Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 2015.-2017. godine i Odluka o izvršenju 
II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2015 godinu i ista se nalazi u privitku 
ovog zapisnika. 

  
Točka 3. 

Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, sukladno s II. Izmjenama i dopunama Proračuna 
Općine Petrijevci za 2015. godinu, jednoglasno je donesena Odluka o II. Izmjenama i 
dopunama Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu 
kako slijedi:  

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini za komunalne djelatnosti koje 

se financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
c) utroška sredstava prikupljenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

građevina u prostoru na području Općine Petrijevci za 2015. godinu, 
d) potreba socijalne skrbi, 
e) javnih potreba u kulturi,  
f) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta. 
Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
Točka 4. 

Sukladno II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu, predlagatelj 
gospodin Ivo Zelić podnio je amandman na  četvrtu točku dnevnog reda: Donošenje II. 
Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu sa 17. sjednice Općinskog vijeća, za koje je 
materijal podijeljen vijećnicima neposredno prije početka sjednice. Amandman Općinskog 
načelnika kao predlagatelja odluke, temeljem Poslovnika o radu Općinskog vijeća postao je 
sastavnim dijelom Prijedloga Odluke. 
Predložena je Odluka o II izmjeni i dopuni Plana nabave za 2015. godinu koja je usklađena s 
Proračunom.  
Dodatnih pitanja nije bilo, te je Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2015. 
godinu donesena jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 5. 

Gospođa Milka Furlan pojasnila je Odluku o Proračunu za 2015. godinu sa Planom razvojnih 
programa Općine Petrijevci za 2016.-2018. godine i Odluku o izvršenju Proračuna Općine 
Petrijevci za 2016. godinu. Ona je rekla da je Proračun rađen prema prijašnjem ostvarenju i 
Zakonu o Proračunu, da je uravnotežen i zajedno sa projektima napravljen što realnije. 
Prihodi u Proračunu za 2016. godinu planirani su u iznosu od 15.978.722,00 kn, a također su 
u tom iznosu planirani i rashodi. 



Prijedlog Proračuna je razvojni jer se u njemu planiraju investicije kao što je uređenje zgrade 
Općine, uređenje zgrade Društvenog doma u Satnici,  održavanje zgrada u vlasništvu Općine i 
drugo. 
Što se tiče udruga, prijedlogom Proračuna za 2016. godinu planirana su sredstva za rad 
udruga u istom iznosu kao i 2015. godine  
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu donosi se zajedno sa 
Prijedlogom Proračuna za 2016. godinu. 
Pojašnjenje zacrtanih ciljeva u Prijedlogu Proračuna za 2016. godinu dao je i gospodin Ivo 
Zelić koji je rekao da su prihodi planirani na temelju dosadašnjih iskustava, te da će se ići 
zahtjevima za ostvarenje prihoda prema EU, državi i Županiji. 
Upoznao je vijećnike s planiranim investicijama kao što su održavanje zgrada u vlasništvu 
Općine, uređenje nerazvrstanih cesta, izgradnja biciklističke staze, otkup stana u zgradi 
Općine, prodaja parcela u Gospodarskoj zoni Petrijevci, nastavak izgradnje kanalizacije i 
drugo. 
Potom je gospodin Ivan Vrbanić zamolio gospođu Jasnu Stojaković, predsjednicu Odbora za 
financije, proračun i gospodarstvo koji je na svojoj sjednici razmotrio navedeni Prijedlog 
Proračuna da iznese njihov zaključak.   
Ona je tom prilikom rekla da je Odbor isti razmotrio i predlaže na usvajanje Općinskom 
vijeću.     
Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Zdenko Marukić zatražio pojašnjenje za 
planirana sredstava za NK Satnica gdje je znatna razlika u odnosu na NK Petrijevci, kao i za 
Udrugu umirovljenika Satnica u odnosu na Udrugu umirovljenika Petrijevci, te predložio da 
se u tijeku jedne godine odradi veća investicija,  kao i da li ima naznaka za radove na 
Vatrogasnom domu u Satnici. 
Također je zatražio pojašnjenje zašto su u Proračunu  planirana sredstva za Gospodarsku zonu 
u Satnici u iznosu od 50.000,00 kn dok je u Planu nabave za 2016. godinu za tu namjenu 
navedeno 40.000,00 kn. 
Pojašnjenja je dao gospodin Ivo Zelić koji rekao da su sredstva za nogometne klubove 
planirana prema postojećem rangu, te da NK Petrijevci ima tri sekcije, dok su sredstva za rad 
Udruga umirovljenika planirana prema omjeru članova u dogovoru sa prijašnjim 
predsjednicima udruga. Također je ponovio da je održan sastanak sa predstavnicima udruga 
sa područja Općine Petrijevci koji su prihvatili ovakav iznos sredstava u Proračunu. 
Što se tiče sredstava za uređenje zgrade, tražit će se od Osječko-baranjske županije i ovisno o 
tome koliko se dobije u tom iznosu će se obaviti i radovi. Poslije Nove godine uputit će se 
zahtjev za ova sredstva. 
Vezano za upit o razlici između stavke u Proračunu i Planu nabave odgovor je dala Renata 
Pilgermayer koja je pojasnila da je u Planu nabave procijenjena vrijednost nabave iskazana 
bez PDV-a.  
Vijećnik Zdenko Marukić pitao je da li je KUD „Neven“ Petrijevci podnio zahtjev za 
financiranje iz Proračuna, odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je zahtjev dostavljen ali da ne 
želi podržati duplu udrugu u mjestu i iz već poznatih razloga zbog odbijanja sudjelovanja na 
Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2014. i 2015. godine, a što je u interesu Općine.      
Potom je vijećnik Miroslav Jocić dostavio pisani zahtjev za uvid u prijave projekta/ aktivnosti 
za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu za udruge 
za koje se predlaže financiranje. 
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da može doći u prostorije Općine za uvid u prijavu projekata. 
Budući da rasprave više nije bilo, predložio je glasovanje tijekom kojeg je većinom glasova 
(devet „za“ i jedan „protiv“) donesena je Odluka o Proračunu Općine Petrijevci za 2016. 
godinu s Planom razvojnih programa Općine Petrijevci za razdoblje 2016. – 2018. godinu i 
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu. Iste se nalaze u privitku 
ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

  



Točka 6. 
Nakon objašnjenja gospođe Milke Furlan o Programima raspoređivanja sredstava Općine 
Petrijevci za 2016. godinu koji su usklađeni sa Proračunom i izvedeni iz Proračuna za 2016. 
godinu, većinom glasova (devet „za“ i jedan „protiv“) je Odluka o Programima 
raspoređivanja sredstava Općine Petrijevci za 2016. godinu kako slijedi: 

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za komunalne djelatnosti koje       
    se  financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
c) utroška sredstava prikupljenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
    građevina u prostoru na području Općine Petrijevci za 2016. godinu, 
d) potreba socijalne skrbi, 
d) javnih potreba u kulturi,  
e) javnih potreba u sportu, 
f) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje  
    poljoprivrednog zemljišta, 
g) javnih potreba u vatrogastvu. 

Ista se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 7. 
Gospođa Renata Pilgermayer pojasnila je Plan nabave za 2016. godinu kojim se utvrđuje 
pravo i obveza Općine Petrijevci za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o 
javnoj nabavi, kao i postupci nabave koje uređuje naručitelj svojim aktom, a prethode 
sklapanju ugovora o nabavi roba, radova i usluga, za predmete nabave čija je procijenjena 
vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 200.000,00 kn za nabavu robe i 
usluga, odnosno 500.000,00 kn za nabavu radova. Plan je usklađen s Proračunom i novim 
Zakonom o javnoj nabavi. 
U Planu nabave procijenjena vrijednost nabave je iskazana bez PDV-a.  
Budući da pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
donesen Plan nabave za 2016. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 8. 

Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom 
vijeću Općine Petrijevci obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je rekla da se po ovoj 
Odluci raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Petrijevci koja su osigurana u Proračunu Općine Petrijevci za 2016. godinu. 
Sredstava se dodjeljuju političkoj stranci razmjerno prema broju njezinih članova Općinskog 
vijeća u trenutku konsituiranja Općinskog vijeća u iznosu od 1.000,00 kn po članu. Odluka je 
ostala nepromijenjena u odnosu na 2015. godinu.  
Sredstva se doznačuju na žiro-račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim iznosima. 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom 
vijeću Općine Petrijevci donesena je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.   

 
Točka 9. 

Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o načinu pružanja  javne 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija te glomaznog komunalnog otpada na 
području Općine Petrijevci koja se donosi temeljem Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom i koja je usklađena sa Odlukom kojom se obavljanje javne usluge prikupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Petrijevci povjerava pravnoj osobi „Urbanizam“ 
d.o.o. Valpovo donesenoj na 16. sjednici Općinskog vijeća. 



Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju   
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz 
komunalnog otpada. 
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija te 
glomaznog komunalnog otpada na području Općine Petrijevci donesena je jednoglasno i 
nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.  

 
Točka 10. 

Odluku o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Petrijevci ukratko je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je 
Odluka donesena na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite i Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških 
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Petrijevci. 
U Odluci su navedene operativne snage civilne zaštite Općine Petrijevci, pravne osobe od 
interesa za sustav civilne zaštite i udruge građana značajne za sustav civilne zaštite. 
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da u članku 3. odluke treba ispraviti navode umjesto Hotel 
Petrijevci upisati Market-Meg d.o.o. Petrijevci, a umjesto Restoran „Jelengrad“ Petrijevci 
upisati „Čičak“ d.o.o. Valpovo. 
Drugih pitanja nije bilo, te je jednoglasno donesena Odluka o određivanju pravnih osoba i 
udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog 
zapisnika. 
 

Točka 11. 
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog 
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom pilikom rekao slijedeće: 

- radilo se na uređenju krova na zgradi mrtvačnice u Petrijevcima, 
- postavljene su pločice u prostoriji mrtvačnice u Satnici i ispred mrtvačnice, 
- uređen je poljski put Goričani u Satnici i put kod obitelji Bulut u Petrijevcima, 
- saniran je propust i dio kanala na križanju Osječke i Kolodvorske ulice u Satnici, 
- održani su Božićni koncerti u organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci u 

Petrijevcima i Satnici. 
 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik povodom Božića i Nove 2016. 
godine uputio čestitke svima i pozvao ih tom prigodom na  zajednički  domjenak, te zaključio 
sjednicu u 20,00 sati.    
 
 

Predsjednik:        Zapisničar: 
 Ivan Vrbanić        Ana Egredžija 
   


