
 

Z A P I S N I K 

 
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 13. rujna 2012. 
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati. 
 
NAZOČNI: Đuro Petnjarić, Đuro Tačković, Zdenko Marukić, Zvonko Gubica, Milan Ivanić. 
Ivan Vrbanić,  Miroslav Marić, Ivan Zečević, Slavko Rebrina i Ivana Zeko. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Zlatko Tonković, predstavnik HEP-Plin d.o.o. Osijek, Josip Marković, 
direktor Dvorac d.o.o. Valpovo, Zdenka Vukadin, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, 
Martina Koški, predsjednica Savjeta mladih Općine Petrijevci, Ivo Zelić, načelnik Općine 
Petrijevci, Zdenko Furlić, zamjenik načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela , Renata Pilgermayer, stručni suradnik za komunalne i stambene poslove i 
Davor Runje, predstavnik HRV-a.  
 
NENAZOČNI: Ivan Vukušić, Samir Župančić i Goran Lešnjaković 
ZAPISNIČAR: Ana Egredžija 
 
Sjednicom predsjedava gospodin Đuro Petnjarić, koji je pozdravio nazočne vijećnike, goste,  
predstavnike Općine Petrijevci i medija, konstatirao da je sjednici nazočno 10 vijećnika, što je 
dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka i potom predložio slijedeći:  
 

D n e v n i  r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća HEP- Plin d.o.o. o poslovanju za 2011. godinu prema 

ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe plinom.  
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole 

šk.2011./2012. godine 
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2011. godinu.    
5. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Petrijevci.  
6. Donošenje Odluke o reorganizaciji Društva Dvorac d.o.o. Valpovo.  
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i 

izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 
godine. 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.- 
30.06.2012.godine. 

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 18. Petrijevačkim žetvenim 
svečanostima. 

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o vrijednosti jediničnih 
iznosa za položajne zone. 

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Programa utroška sredstava u 
postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Petrijevci. 

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 
izgrađenoj zgradi. 

13. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju u prostoru Općine Petrijevci za razdoblje 
2006.-2010. godine. 

14. Donošenje Odluke na zamolbu Zlatice Budetić za izmještanje tobogana.  
15. R a z l i č i t o. 

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



 
Točka 1. 

 Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi 
zajedno s objašnjenjem Draive d.o.o. vezano za upit sa prethodne sjednice Općinskog vijeća. 
 

Točka 2. 
 Gospodin Zlatko Tonković u kratkim je crtama obrazložio Izvješće HEP-Plin d.o.o. o 
poslovanju za 2011. godinu prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
opskrbe plinom u kojem je istaknuo da je na području Općine Petrijevci plinificirano 64% 
domaćinstava, da je godišnja potrošnja 2600 m3 plina, te da je u 2011. godini na ime 
koncesijske naknade Općini Petrijevci plaćena obveza u iznosu od 8.529,10 kuna. 
Također je rekao da značajnijih problema u opskrbi nije bilo kao ni potrebe za investicijskim 
ulaganjima u rekonstrukcije i revitalizacije plinske mreže. 
 Nakon toga jednoglasno je usvojeno Izvješće HEP-Plin d.o.o. o poslovanju za 2011. 
godinu prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe plinom na 
području Općine Petrijevci.  
 

Točka 3. 
 Gospođa Zdenka Vukadin, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci ukratko je 
obrazložila Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole šk.2011/2012. godine 
koje su vijećnici dobili u materijalima, a koje sadrži realizaciju nastavnog plana i programa, 
rad i postignuća u redovnoj i izbornoj nastavi, uspjeh učenika , kulturnu i javnu djelatnost 
škole, rezultate natjecanje,  broj upisa djece u šk.2012/2013. god. i drugo.   
 Potom je većinom glasova (9 „ za“, 1 „suzdržan“) usvojeno Izvješće o realizaciji 
Godišnjeg plana i Programa rada škole šk.2011/2012. godine koje se nalazi u privitku ovog 
zapisnika. 

Točka 4. 
 Predsjednica Savjeta mladih Općine Petrijevci prilikom izlaganja Izvješća o radu 
Savjeta mladih Općine Petijevci je rekla da su aktivnosti poduzimane prema mogućnostima. 
 Vijećnik Slavko Rebrina je ukazao na godine starosti člana Alena Lešnjakovića, (29 
godina) budući da shodno godinama ne može biti član Savjeta mladih, na što mu je 
odgovoreno da mandat Savjeta izlazi tijekom ove godine. Gospodin Đuro Petnjarić je rekao  
Savjet mladih treba biti aktivniji, ali i da je bilo dosta problema, pa stoga predlaže da se 
ovakvo izvješće usvoji. Većinom glasova ( 8 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) usvojeno je  
Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Petijevci za 2011. godinu.   
 

Točka 5. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja Ivane Zeko, predsjednice 
Odbora za  izbor i imenovanje, jednoglasno je donesena Odluka o objavi Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Petrijevci. Javni poziv bit će 
otvoren 15 dana od objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. Također će biti 
objavljen i putem HRV-a i na web stranicama Općine Petrijevci.   
 

Točka 6. 
 Josip Marković, direktor Dvorca d.o.o. Valpovo informirao je vijećnike o 
reorganizaciji društva Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti. Odluku o tome je donijela 
Skupština i Nadzorni odbor Dvorac d.o.o. Valpovo, a temeljem Naputka Ministarstva 
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zakona o vodama i Zakona o 
financiranju vodnog gospodarstva i drugim zakonskim regulativama. 
 Reorganizacija je osnovni uvjet za ostvarivanje sredstava iz EU, a provodi se 
odvajanjem vodoopskrbe i odvodnje od komunalnih i od gospodarskih (tržišnih) djelatnosti. 
 Temeljni kapital Društva u vrijednosti od 40.350.400,00 kn podijeljen je na četiri 
poslovna udjela, koji drže jedinice lokalne samouprave (Grad Valpovo 50,42%, Općina 



Bizovac 22,53%, Općina Petrijevci 21,27% i Općina Koška 5,78%). Općinu Petrijevci 
zastupa načelnik koji prisustvuje sjednicama društva i glasuje kod donošenja odluka. 
 Jednoglasno je donesena Odluka o reorganizaciji Društva Dvorac d.o.o. Valpovo i 
dana suglasnost načelniku Općine Petrijevci da potpiše ugovor o istome.  
 

Točka 7. 
  Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna 
Općine Petrijevci za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine obrazložila je gospođa 
Milka Furlan koja je rekla da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 
1.652.442,09 kn, dok su ostvareni rashodi u iznosu od 1.605.045,08 kn, te je ostvaren višak 
prihoda nad rashodima u iznosu  od 47.397,01 kn. Nadalje je istaknula da nije bilo probijanja, 
te da su sredstva trošena namjenski prema planu i potrebama kao i da su poduzete određene 
aktivnosti za prikupljanje prihoda  u narednom periodu. Općina je u navedenom periodu 
poslovala pozitivno i podmirena su sva redovna zaduženja.  
 Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali Ivan Zečević, Slavko Rebrina, Milka 
Furlan i Đuro Petnjarić, većinom glasova  (9 „za“ i 1 „protiv“) usvojeno je Izvješće o 
ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za 
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.    
   

Točka 8. 
 Načelnik Općine Petrijevci u svom Izvješću za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 
godine dao je kronološki prikaz svog rada i rada Uprave. Također se osvrnuo na sve 
aktivnosti koje su u navedenom periodu provedene ( nastavljena izgradnja sustava odvodnje, 
saniranje cesta, održavanje javne rasvjete, uređenje ljetne pozornice, obilježavanje značajnih 
datuma, održavanje Petrijevačkih žetvenih svečanosti) i donošenje potrebnih zakonskih akata 
bitnih za rad Općine. U svom izlaganju je istaknuo da nisu odobrena sredstva za dogradnju 
vrtića, te će se sačekati natječaj EIB 3 ili natječaj od Europskih ili Hrvatskih fondova s 
obzirom da postoji izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju vrtića.  
 Tijekom glasovanja, većinom glasova (9 „za“, 1 „suzdržan“) usvojeno je Izvješće o 
radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine koje se nalazi 
u privitku ovog zapisnika. 

Točka 9. 
 Izvješće o održanim 18. Petrijevačkim žetvenim svečanostima usvojeno je 
jednoglasno. Manifestacija je uspješno realizirana na sveopće zadovoljstvo mještana i gostiju. 
Program se odvijao 13., 14. i 15. srpnja, popraćen značajnim kulturnim događanjima koji su 
detaljno navedeni u izvješću vijećnicima.     
Ukupni prihodi i rashodi iznose 77.896,04 kn i isto je na svojoj  sjednici usvojio Odbor 
Petrijevačkih žetvenih svečanosti koji ga je predložio na usvajanje Općinskom vijeću.     
 

Točka 10. 
 Zbog stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i 
Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru potrebno je donijeti 
Odluku o stavljanju van snage Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone koja 
je donesena na 18. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29. rujna 2011. godine.  
 Odluka o stavljanju van snage Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne 
zone donesena je većinom glasova ( 9 „za“, 1 „protiv“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.  
 . 

Točka 11. 
 Nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, jednoglasno je donesena Odluka o 
stavljanju van snage Programa utroška sredstava u postupku ozakonjenja nezakonito 
izgrađenih zgrada na području Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
 
 



Točka 12. 
 Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 
donesena je jednoglasno. Istom se na nezakonito izgrađenoj zgradi protivno prostornom planu 
može osim dvije etaže  od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti zatečeni broj etaža. Nadalje, 
nakon rasprave je predloženo da se ispita da li je Općina dužna donijeti odluku u slučaju kada 
je objekt izgrađen na tuđem zemljištu. Za to se zadužuje gospođa Renata Pilgermayer da 
prikupi informaciju do naredne sjednice Općinskog vijeća..   
 

Točka 13. 
 Gospođa Renata Pilgermayer je upoznala vijećnike s Izvješćem o stanju u prostoru 
Općine Petrijevci koje je izrađeno sukladno Zakonu. 
 Izvješće je napravljeno sveobuhvatno za naselja Petrijevci i Satnica, a utemeljeno je na 
prostornim činjenicama, pokazuje uočene probleme u prostoru i upućuje na moguća rješenja 
za poboljšanje stanja u prostoru i mogućnost daljnjih usmjeravanja prostornog razvitka. 
 Izvješće o stanju u prostoru Općine Petrijevci nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 
 

Točka 14. 
 Gospođa Zlatica Budetić obratila se Općinskom vijeću zamolbom za izmještanjem 
tobogana u središtu Petrijevaca, koje se nalazi u neposrednoj blizini njezina stana uz 
suglasnost drugih stanara. Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovati Ivo Zelić, Ivan 
Zečević, Slavko Rebrina, Zdenko Marukić i Đuro Petnjarić, zaključeno je da se konzultira 
projektant u svezi izmještanja tobogana i do iduće sjednice pripremi financijski trošak, te 
ukoliko se uklapa u financijske mogućnosti da se poduzmu određene radnje u navedenu 
svrhu. 

Točka 15. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić izvijestio je nazočne o slijedećem: 
 

a) obilježavanju Dana antifašističke borbe, Dana 107. brigade i Dana zahvalnosti , 
b) održanim 18. Petrijevačkim žetvenim svečanostima, 
c) održanim memorijalnim turnirima „J.Andrišić Šiško“ i UŠR „Smuđ“u Satnici, 
d) potpisanim ugovorima za analizu tla i protugradnu zaštitu,  
e) poslovnima na uređenju javnih površina i bankina na nerazvrstanim cestama, 
f) o dogovoru oko sufinanciranja učeničkih karata između Vlade, Osječko-baranjske 

županije i Jedinica lokalne područne ( regionalne) samouprave gdje je Općina voljna 
sudjelovati u iznosu od 12,5% troškova prijevoza učenika s područja naše Općine.  

 
 Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio rad sjednice u  
 20,40 sati. 
 
 
 
 Zapisničar:      Predsjednik: 
         Ana Egredžija       Đuro Petnjarić, dipl.oec..  
 
 
   


