
 

Z A P I S N I K 

 
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u srijedu, 05. prosinca 
2012. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 17,00 sati. 
 
NAZOČNI: Đuro Petnjarić, Đuro Tačković, Zdenko Marukić, Ivan Vukušić, Goran 
Lešnjaković, Zvonko Gubica, Ivan Vrbanić,  Miroslav Marić,  Slavko Rebrina, Ivana Zeko i 
Ivan Zečević. 
 
OSTALI  NAZOČNI: 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: Milan Ivanić i Samir Župančić. 
ZAPISNIČAR: Ana Egredžija 
 
Sjednicom predsjedava gospodin Đuro Petnjarić, koji je pozdravio nazočne vijećnike, goste,  
predstavnike Općine Petrijevci i medija, konstatirao da je sjednici nazočno 11 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 24. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Donošenje Odluke na temelju dostavljenih mišljenja vezano za problematiku 

izmještanja tobogana.  
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća DVD-a Petrijevci o provedenim mjerama 

protupožarne zaštite u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni na području Općine Petrijevci u 
2012. godini.  

4. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Petrijevci.  
5. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012. godine.  
6. Donošenje Odluke o odobravanju subvencija za osiguranje usjeva i voćnih nasada od 

mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima, o odobravanju subvencije za nabavu 
voćnih sadnica i odobravanju subvencija umjetnog osjemenjivanja na području Općine 
Petrijevci. 

7. Odluka o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom.  
8. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
9. Odluka o dodjeli koncesije komunalne djelatnosti- obavljanje dimnjačarskih poslova 

na području Općine Petrijevci.   
10. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima. 
11. Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Petrijevci  u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2012.-31.03.2013. godine.  
12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petrijevci. 

      13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
 Petrijevci. 
      14. 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 24. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi 
zajedno s informacijom po točci 12. sa prethodne sjednice Općinskog vijeća. 



 
Točka 2. 

 Gospodin Ivo Zelić obrazložio je dobivena mišljenja u vezi premještanja igrala prema 
zahtjevu gospođe Zlatice Budetić u kojima se navodi da igralo čini jednu cjelinu te uzimajući 
u obzir lokaciju za premještaj, nije moguće izvršiti premještaj na način koji bi jamčio 
sigurnost djece u igri jer novi prostor nije dovoljno velik da bi zadovoljio potrebnu sigurnosnu 
zonu oko igrala. 
 S obzirom na navedeno prema mišljenju projektanta i dobavljača igralo bi trebalo 
ostati na dosadašnjoj lokaciji kako sigurnost djece ne bi bila dovedena u pitanje.  
 Prijedlog projektanta i nadzora je jednoglasno usvojen te je potrebno izvidjeti 
mogućnost  postavljanja zvučnog zida neposredno ispod prozora stana gospođe Zlatice 
Budetić.   
 

Točka 3. 
 Zbog opravdanog izostanka izvjestitelja gospodina Josipa Kuštre, a na prijedlog 
vijećnika Slavka Rebrine, ova točka dnevnog reda prolongira se za jednu od narednih sjednica 
Općinskog vijeća kada će moći prisustvovati njezin izvjestitelj. 

 
Točka 4. 

 Gospodin Đuro Petnjarić informirao je nazočne da je temeljem Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Petrijevci pristigao samo jedan 
prijedlog Općinskog odbora mladeži HDZ-a koji su vijećnici dobili u materijalima. 
 Vijećnik Slavko Rebrina je rekao da ne podržava prijedlog iz razloga što su neki od 
predloženih već bili članovi Savjeta mladih , te nisu ispunili očekivanja i misli da neće 
polučiti rezultate.    
 Budući da je bio samo jedan prijedlog za Savjet mladih, predsjednik je predložio da 
glasanje bude javno te je isto provedeno i većinom glasova ( 9 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“ ) 
donesena je Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku 
ovog zapisnika. 

Točka 5. 
  Informaciju o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 1. siječnja do 
30. rujna 2012. godine obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je rekla da su u navedenom 
periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 2.528.581,06 kn, dok su ostvareni rashodi u 
iznosu od 2.363.012,48 kn, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu  od 
165.568,58 kn.  
 Istaknula je da je Općina poslovala pozitivno, da se sredstva troše planski i da nije bilo 
probijanja. Također je rekla da su od strane Općine poduzete mjera za naplatu prihoda, ali se 
svi ne pune ravnomjerno što utiče na šarolikost indexa. 
 U nastavku je bilo riječi o programima za koja su tražena sredstva od države i 
Županije kao i mogućnostima ostvarivanja sredstava od predpristupnih fondova. 
  Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova 
(10 „za“ i 1 „protiv“) usvojena Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.  

 
Točka 6. 

 Vijećnik Ivan Zečević obrazložio je Odluku o odobravanju subvencija za osiguranje 
usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima , o odobravanju 
subvencija za nabavu voćnih sadnica i odobravanju subvencija umjetnog osjemenjivanja na 
području Općine Petrijevci. Ovom Odlukom usvojeno je šest pristiglih zahtjeva i dodijeljena 
subvencija poljoprivrednim proizvođačima u ukupnom iznosu od 12.304,41 kn.  
 Odluka je donesena jednoglasno i nalazi se u privitku zapisnika.  
 
 
 



Točka 7. 
 Odluku o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom 
obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da se naknada 
gospodarenja komunalnim otpadom za kućanstva izračunava sukladno čl. 17. Zakona o 
otpadu, pri čemu se kao kriterij količine koristi volumen otpada. 
 Nakon rasprave u kojoj su iznesena različita mišljenja, a u kojoj su sudjelovali 
vijećnici Slavko Rebrina, Ivan Zečević, Goran Lešnjaković, Đuro Petnjarić i Zdenko 
Marukić, većinom glasova (10 „za“ i 1 „protiv“) usvojena je Odluka o kriterijima za izračun 
naknade gospodarenja komunalnim otpadom koja se nalazi u privitku zapisnika , kao i 
prijedlog da se izvidi kako je to riješeno kod drugih koncesionara koji obavljaju istu 
djelatnost.    
   

Točka 8. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Oduka o obavljaju 
dimnjačarskih poslova. Prethodna Odluka je donesena 1998. godine , te je bilo potrebno 
uskladiti sa Zakonom. Odluka sadrži obveze koncesionara i obveze davatelja usluga kao i 
postupak davanja koncesije i rokova čišćenja i kontrole dimovodnih objekata. 
 

Točka 9. 
 Dosadašnji koncesionar „Horvat“ obrt za dimnjačarske usluge Ladimirevci podnio je 
zahtjev za prekid koncesije za dimnjačarske usluge na području Općine Petrijevci. Na 
objavljenu Obavijest o namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnost  obavljanja 
dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci pristigla je samo jedna ponuda 
Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci koju je razmotrilo Povjerenstvo i predlaže 
Općinskom vijeću donošenje Odluke kojom se koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti 
– obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje samostalnoj dimnjačarskoj radnji Tiborjanci 
vlasnika Nikole Novoselića. Odluka o dodjeli koncesije komunalne djelatnosti  - obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci donesena je jednoglasno i nalazi se u 
privitku ovog zapisnika.    
 
 Vijećnik Slavko Rebrina napustio je sjednicu Općinskog vijeća u 18,18 sati. 
 

Točka 10. 
 Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 
pojasnila je gospođa Renata Pilgermayer. Isti sadrži potrebe aktivnosti i zaduženja pojedinih 
članova u slučaju elementarne nepogode kao i prosudbu ugroženosti stanovništva i moguće 
posljedice. Pitanja i rasprave nije bilo stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je  
Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima donesen 
jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.  
 . 

Točka 11. 
 Operativni plan čišćenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2012.godine – 31.03.2013. godine 
donesen je jednoglasno i nalazi se u privitku zapisnika. Ugovori za održavanje nerazvrstanih 
cesta u zimskom razdoblju sklopljeni su sa dvije pravne osobe i to OPG „Škoro“ Petrijevci za 
radove čišćenja snijega i „Dvorac“ d.o.o. Valpovo za posipni materijal. 

 
Točka 12. 

  Pod ovom točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Analiza stanja 
sustava zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Općina Petrijevci ima sve 
zakonski potrebne planske dokumente u zaštiti i spašavanju, a stanje spremnosti operativnih 
snaga zaštite i spašavanja je na zavidnom nivou kao i suradnja sa svim udrugama, pravnim 
osobama,  OPG-ovima i mještanima koji mogu pružiti svoj doprinos u kritičnim situacijama.   
 



Točka 13. 
 Gospođa Renata Pilgermayer je upoznala vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petrijevci u 2013. godini kojima 
Općina Petrijevci uređuje, planira , organizira, financira i provodi aktivnosti iz područja 
zaštite i spašavanja. Gospodin Đuro Petnjarić je predložio da se ukoliko bude mogućnosti 
tijekom iduće godine planira pokazna vježba. 
 Smjernice za organizaciju i razvoj  sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Petrijevci u 2013., godini  donesene su jednoglasno i nalaze se u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 14. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić izvijestio je nazočne o 
aktivnostima koje su provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi: 

a) o potpisivanju ugovora za sufinanciranje studentskih i učeničkih karata,  
b) sudjelovanju u organizaciji i sufinanciranju manifestacije „Bruljenje kukuruza“ u 

Satnici,  
c) potpisivanju ugovora za zimsku službu, 
d) održanom sastanku sa predstavnicima Santova o nastavku međusobne suradnje, 
e) obilježavanju Dana svih svetih, 
f) održanom sastanku sa udrugama, 
g) uređenju centra Petrijevaca i Satnice ( sadnja zelenila), 
h) zamjenom drveća u ul. S. Radića u Petrijevcima,  
i) održanom 3. fišijadom, 
j) radovima na uređenju cesta, 
k) planiranom saniranju udarnih rupa, 
l) skorom uređenju ograda na grobljima u Petrijevcima i Satnici , 
m) o poslovima izrade projektne dokumentacije za uređenje centra u Petrijevcima.  

 
 U nastavku je odgovorio na upit vijećnika Đure Tačkovića da je trenutno riješen 
problem odvodnje vode sa pločnika ispred stare škole u Petrijevcima, dok će se uređenje 
propusta ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva do kućnog broja Republike 172 riješiti u 
dogovoru sa Vodovodom Osijek. 
 Vijećnik Zdenko Marukić je predložio da se isključe dvije žarulje na kraju Osječke 
ulice u Satnici s obzirom da tamo nitko ne stanuje, a u nastavku je put prema Karašici.  
 
 Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bio, predsjednik je zaključio rad sjednice u 
18,35 sati. 
 
 
 Zapisničar:       Predsjednik: 
         Ana Egredžija        Đuro Petnjarić, dipl.oec..  
 
 
   


