
Z A P I S N I K 

 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 22. prosinca 
2014. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Miroslav Marić, Miroslav Jocić, Jasna Stojaković, 
Mario Koški, Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, 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, Davor Runje, 
direktor HRV-a.  
 
NENAZOČAN: Samir Župančić.   
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno dvanaeset izabranih vijećnika i potom predložio slijedeći 
 

D n e v n i  r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa10. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje  II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2014. 

godinu sa Planom razvojnih programa Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 2014-
2016. godine i Odluke o izvršenju II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 
2014. godinu. 

3. Donošenje Odluke o II Izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava 
Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu: 
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
c) potreba socijalne skrbi, 
d) javnih potreba u kulturi, 
e) javnih potreba u športu, 
f) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta, 
g) javnih potreba u vatrogastvu. 

4. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2014. godinu. 
5. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Petrijevci za 2015. godinu sa Planom razvojnih 

programa Općine Petrijevci za razdoblje 2015 - 2017. godinu  i Odluke o izvršenju 
Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu. 

6. Donošenje Odluke o Programima raspoređivanja sredstava Općine Petrijevci za 2015. 
godinu: 
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) javnih potreba u športu, 
g) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta, 
h) javnih potreba u vatrogastvu. 



7. Donošenje Plana nabave za 2015. godinu. 
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih 

stranaka u  Općinskom vijeću Općine Petrijevci. 
9.   Donošenje Odluke o uvjetima i mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica na     
      području Općine Petrijevci. 

     10.  Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi. 
     11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg usklađivanja podataka „Revizije plana zaštite od  
           Požara i tehnoloških eksplozija Općine Petrijevci“. 
     12. Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i imenovanje i izbor članova i zamjenika članova  
           Savjeta mladih.  
     13. Različito. 
  

Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Nakon primjedbe da se u točci 10. zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća napravi 
ispravka u imenu Ivo Zečević u Ivan Zečević, zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća  
jednoglasno je usvojen. 

Točka 2. 
Na prijedlog načelnika Općine, a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, jednoglasno 
su usvojene II Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu sa Planom 
razvojnih programa Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 2014-2016. godine i Odluka 
o izvršenju II izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu. Iste su 
rađene na bazi ostvarenja za  jedanaest mjeseci i zbog umanjenja od 10.251.172,00 kn 
planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 5.034.113,00 kn.Također je planirana razlika 
sredstava (manjak) u iznosu od 320.513,00 kn. Budući da tijekom godine nisu dobivena 
planirana sredstava pomoći iz državnog i županijskog proračuna moralo se pristupiti II 
izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci. Sukladno prihodima planirani su i rashodi, 
a Proračun prati Odluka o izvršenju. Gospođa Jasna Stojaković je rekla da ja prijedlog II 
izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci razmotrio i Odbor za financije i proračun i 
kao takav ga predlaže na usvajanje Općinskom vijeću.          
 

Točka 3. 
Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan o stavkama iz II Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Petrijevci za 2014. godinu jednoglasno je donesena Odluka o II Izmjeni i dopuni 
Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu kako 
slijedi:  

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za komunalne djelatnosti koje 

se financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
c) potreba socijalne skrbi, 
d) javnih potreba u kulturi,  
e) javnih potreba u športu, 
f) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta, 
g) javnih potreba u vatrogastvu. 

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

 
 
 



Točka 4. 
Sukladno II Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu, predložena je 
Odluka o II izmjeni i dopuni Plana nabave za 2014. godinu koje je usklađena s 
Proračunom. Dodatnih pitanja nije bilo, te je Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana 
nabave za 2014. godinu donesena jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 5. 

Gospođa Milka Furlan pojasnila je Odluku o Proračunu Općine Petrijevci za 2015. godinu 
sa Planom razvojnih programa Općine Petrijevci za razdoblje 2015-2017. godinu i Odluku 
o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu.  
Ona je tom prilikom istaknula da su Proračunom za 2015. godinu planirani prihodi i 
rashodi u iznosu od 15.512.064,00 kn, što znači da je Proračun uravnotežen, razvojni i 
realan. 
Proračunom su planirana sredstava od države i županije za kapitalna ulaganja kao i 
sredstava od institucija i tijela EU. 
Potom je analizirala stavke Proračuna, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Ivo Zelić, 
Zdenko Marukić i Miroslav Marić pristupilo se glasovanju tijekom kojeg su većinom 
glasova (11 „za“ i 1 „suzdržan“) donesene Odluka o Proračunu Općine Petrijevci za 2015. 
godinu sa Planom razvojnih programa Općine Petrijevci za razdoblje 2015-2017. godinu i 
Odluku o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu koje se nalaze u privitku 
ovog zapsinika i čine njegov sastavni dio.  

 
Točka 6. 

Nakon objašnjenja gospođe Milke Furlan o Programima raspoređivanja sredstava Općine  
Petrijevci za 2015. godinu u kojima se navedene stavke Proračuna, većinom glasova (11    
„za“ i 1 „suzdržan“),  donesena je Odluka o Programima raspoređivanja sredstava 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 ) javnih potreba u športu, 
 g ) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje  
      poljoprivrednog zemljišta, 
 h) javnih potreba u vatrogastvu. 
 
Novina je Program utroška sredstava prikupljenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih građevina u prostoru na području Općine Petrijevci za 2015. godinu 
kojim se utvrđuje utrošak sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih građevina u prostoru na području Općine Petrijevci za 2015. godinu. Ista se nalazi 
u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 7. 

Gospođa Renata Pilgermayer pojasnila je Plan nabave za 2015. 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 
Zakonom o javnoj nabavi. 
Budući da pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno donesen Plan nabave za 2015. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 8. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan , jednoglasno 
je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka 
u Općinskom vijeću Općine Petrijevci , a kojom se raspoređuju sredstva za financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijevci razmjerno broju 
njezinih članova Općinskog vijeća . 
Sredstava u iznosu od 1.000,00 kn po članu osigurana su u Proračunu Općine Petrijevci za 
2015. godinu. 
Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.    

 
Točka 9. 

Na prijedlog općinskog načelnika, a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, jednoglasno 
je donesena Odluka o uvjetima i mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica na 
području Općine Petrijevci kojom se utvrđuju uvjeti i mjesta na području Općine Petrijevci  
kojima se prodaja na malo može obavljati izvan prodavaonica, kao prodaja robe na 
štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem kioska, prodaja putem automata, 
prigodna prodaja i prodaja putem pokretnih trgovina. 
Tijekom rasprave koja je uslijedila, a u kojoj je vijećnik Ivan Novak ukazao na neprikladan 
način prodaje u centru Petrijevaca i predložio da se donese odluka kojom će se odrediti 
mjesto za prodaju poljoprivrednih proizvoda , odgovorila je gospođa Milka Furlan da je 
uređen prostor za tržnicu, ta da treba nabaviti klupe, a da je do sada Općina na zahtjev 
stranaka izdavala rješenja za korištenje javne površine. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Zdenko Marukić, Miroslav Jocić; Ivan 
Zečević i Ivan Vrbanić zaključeno je da se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi 
prijedlog Odluke o određivanju mjesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda nakon što se 
razmotre sve zakonske mogućnosti.   
Odluka o uvjetima i mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica na području Općine 
Petrijevci nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 10. 

Gospođa Milka Furlan obrazložila je prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju 
prava iz socijalne skrbi koji osigurava Općina Petrijevci korisnicima socijalne skrbi, uvjeti 
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.  
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine 
Petrijevci. Prijedlog Odluke je usklađen sa Zakonom  o socijalnoj skrbi, a o troškovima se 
podnosi izvješće Uredu državne uprave. 
Nakon rasprave koja je uslijedila, a u kojoj su sudjelovali vijećnici Miroslav Jocić, Ivan 
Vrbanić i gospođa Milka Furlan, većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) 
donesena je Odluka o socijalnoj skrbi koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.      
  

Točka 11. 
Nakon pojašnjenja gospođe Renate Pilgermayer, a vezano za Godišnje usklađivanje podataka 
„Revizija plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Petrijevci“ kojom je izvršeno 
godišnje usklađivanje podataka zbog promjena nekih od telefonskih brojeva, odgovornih osoba i 
drugo, a budući da naredne godine izlazi pet godina, te će se raditi revizija Plana zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija, jednoglasno je usvojen Godišnje usklađivanja podataka 



„Revizije plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Petrijevci“ koja se nalazi u  
privitku ovog zapisnika.    

Točka 12. 
Martina Stanković izvijestila je nazočne da je Odbor za izbor i imenovanje temeljem Javnog 
poziva razmotrio pristigle prijedloge Mladeži HDZ-a Općine Petrijevci i KUD-a 
„N.Š.Zrinski“ Petrijevci kojima predlažu kandidate i njihove zamjenike u Savjet mladih 
Općine Petrijevci. Predloženo je ukupno 5 kandidata i toliko njihovih zamjenika. Budući sa se 
u Savjet mladih bira pet kandidata i toliko njihovih zamjenika, predsjednik Općinskog vijeća 
gospodin Ivan Vrbanić predložio da se glasuje javno, što su vijećnici jednoglasno prihvatili, te 
je potom uslijedilo glasovanje tijekom kojeg su većinom glasova (10 „za“i 2 „suzdržana“) 
izbrani slijedeći članovi u Savjet mladih Općine Petrijevci: Antolović Ana, za zamjenika 
Marija Zečević,  Josip Koški, za zamjenika Kristina Matić, Nikolina Koški, za zamjenika 
Tomislav Koški, Lucić Lucija, za zamjenika Nikolina Gerić i  Katarina Petnjarić,  za 
zamjenika Mirna Gelo.   

 
Točka 13. 

Pod točkom različito, gospodin Ivo Zelić informirao je vijećnike o aktivnostima koje su 
provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:   

- 30. studenog 2014. godine na grobljima u Petrijevcima i Satnici upaljene su svijeće i 
položeni vijenci u spomen na hrvatske branitelje, 

- U Satnici je održan kvalitetan sastanak sa predsjednicima udruga, zamjenikom 
načelnika i vijećnicima iz Satnice vezano za korištenje prostorija u Domu Satnica i 
prijedlog Proračuna i odlučeno je da se svake godine početkom prosinca održi sličan 
sastanak,   

- da je pri kraju ograda za groblje u Petrijevcima kao i radovi na mrtvačnici u Satnici, 
- da su održana dva božićna koncerta, u Petrijevcima i Satnici, 
- te je na kraju zahvali svim vijećnicima na suradnji i potpori  u radu   i čestitao im 

nadolazeće blagdane. 
Na kraju je predsjednik, gospodin Ivan Vrbanić pozvao sve nazočne na prigodan domjenak 
povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana, a potom zaključio sjednicu u 20,15 
sati .    
 
 
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić      


