
Z A P I S N I K 

 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u srijedu, 18. prosinca 2013. 
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Mario Koški, Đuro Tačković, 
Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Martina Stanković i Ivan Novak , izabrani 
vjećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Zdenko Glasovac, ravnatelj dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, 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, direktor HRV-a i 
Valentina Mandić predstavnica Valpovštine info. 
 
NENAZOČNI: Miroslav Marić, Samir Župančić i Miroslav Jocić.   
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno deset izabranih vijećnika kao i da će vijećnik Miroslav 
Jocić kasniti, a da su ostala dva vijećnika opravdano nenazočna. Pozdravio je sve nazočne 
goste, vijećnike i predstavnike Općine i predložio slijedeći    
 

D n e v n i  r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za 

pedagošku 2012/2013. godinu i Godišnjeg plana i Programa rada za pedagošku 
2013./2014. godinu.  

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja 
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije. 

4. Razmatranje i usvajanje II Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2013. 
godinu i Odluke o izvršenju II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2013. 
godinu. 

5. Donošenje Odluke o II Izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava 
Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu: 
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2013. 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. 

6. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2013. godinu. 
7. Donošenje Odluke o Proračunu za 2014. godinu, Projekcija za 2015. i 2016. godinu i 

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu. 
8. Donošenje Odluke o Programima raspoređivanja sredstava Općine Petrijevci za 2014. 

godinu: 
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   

9. Donošenje Plana nabave za 2014. godinu.   
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih 

stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci. 
11. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljenje komunalne djelatnosti održavanja 

javne rasvjete. 
12. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

javnih površina. 
13. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljenje komunalne djelatnosti održavanja 

groblja. 
14. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora.   
15. Različito.      
  
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. 
 

Točka 2. 
Gospodin Zdenko Glasovac podnio je Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće 
za pedagošku godinu 2012./2013. i obrazložio Godišnji plan i Program rada za pedagošku 
2013./2014. godinu s posebnim osvrtom na rad dječjeg vrtića u Petrijevcima. On je tom 
prilikom istaknuo da u Petrijevcima postoji jedna mještovita skupina od 28 djece, te dvije 
odgojiteljice i servirkom-spremačicom što zadovoljava potrebe vrtića. Također ih je 
upoznao i s problemom objekta koji  utječe na velike troškove održavanja i rekao da se 
nada njegovom skorom rješenju. Napomenuo je da je zadovoljan suradnjom sa 
osnivačima i roditeljima koja se provodi vrlo uspješno. Nakon rasprave u kojoj je 
sudjelovao vijećnik Ivan Novak i gospodin Zdenko Glasovac, pristupilo se glasovanju, 
tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojeno Izvješće o radu Dječjeg vrtića 
„Maslačak“ Belišće za pedagošku godinu 2012./2013. i  Godišnji plan i Program rada za 
pedagošku 2013./2014. godinu s obzirom da se tijekom izlaganja sjednici pridužio i 
vijećnik Miroslav Jocić u 18, 15 sati. 

Točka 3. 
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama 
lokalne samouprave Osječko-baranjske županije obrazložila je gospođa Renata 
Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je potrebno donijeti interni akt o nerazvrstanim 
cestama kojim će se urediti upravljanje, održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta. 
Također je potrebno urediti financiranje nerazvrstanih cesta  i regulirati upis nerazvrstanih 
cesta u zemljišne knjige u skladu s odredbama Zakona o cestama kao i ustrojiti 
jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cesta. 
U svrhu uklanjanja primjedbi revizije, poduzete su neke od potrebnih radnji kao što je 
donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora i započete su određene aktivnosti u Uredu za katastar kako bi se postupilo po 
nalazu revizije. Dodatnih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju 
tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojeno Izvješće o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samuprave Osječko-
baranjske županije.  



Točka 4. 
Gospođa Milka Furlan upoznala je vijećnike s II Izmjenom i dopunom Proračuna Općine 
Petrijevci za 2013. godinu i Odlukom  o izvršenju II Izmjene i dopune Proračuna Općine 
Petrijevci za 2013. godinu. II. Izmjenom Proračun je uravnotežen i prihodi su ostvareni u 
iznosu od 4.311.250,00 kn, dok su ostvareni rashodi u iznosu 4.406.974,00 kn. 
Rashodi su rađeni na bazi ostvaenja za jedanaest mjeseci. Višak prihoda poslovanja iz 
2012. godine u iznosu od 95.697,00 kn utvrđuje Općinsko vijeće uravnoteženjem, 
odnosno preraspodjelom sredstava unutar Proračuna u II. Izmjenama i dopunama 
Proračuna za 2013.godinu.     
Nakono rasprave u kojoj su sudjelovali Miroslav Jocić, Ivica Walz, Ivan Vrbanić i Milka 
Furlan jednoglasno je ( 11 glasova „za“) donesena Odluka o II Izmjeni i dopuni Proračuna 
Općine Petrijevci za 2013. godinu i Odluka o izvršenju II. Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Petrijevci za 2013. godinu koje se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov 
sastavni dio.   

Točka 5. 
Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan o stavkama iz II Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Petrijevci za 2013. godinu jednoglasno je (11 glasova „za“) donesena Odluka o II 
Izmjeni i dopuni Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2013. 
godinu kako slijedi:  

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2013. 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 6. 
Sukladno II Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu, predložena je 
Odluka o II izmjeni i dopuni Plana nabave za 2013. godinu koje je usklađena s 
Proračunom. Dodatnih pitanja nije bilo, te je Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana 
nabave za 2013. godinu donesena jednoglasno ( 11 glasova „za“) i nalazi se u privitku 
ovog zapisnika. 

Točka 7. 
Gospođa Milka Furlan pojasnila je Odluku o Proračunu za 2014. godinu, Projekciju za 
2015. i 2016. godinu i Odluku o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu.  
Ona je tom prilikom istaknula da su Proračunom za 2014. godinu planirani prihodi i 
rashodi u iznosu od 15.390.393,00 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 Europske unije za izradu projekata. 
Potom je analizirala stavke Proračuna, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Ivo Zelić, 
Ivan Novak, Ivan Zečević, Ivica Walz i Ivan Vrbanić, jednoglasno je (11 glasova „za“) 
donesena Odluka o Proračunu za 2014. godinu, Projekcija za 2015. i 2016. godinu i 
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu, koje se nalaze u privitku 
ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 

 



Točka 8. 
Nakon objašnjenja gospođe Milke Furlan o Programima raspoređivanja sredstava Općine  
Petrijevci za 2014. godinu u kojima se navedene stavke Proračuna, jednoglasno je (10   

 glasova „za“), budući je vijećnik Ivan Zečević nakratko napustio sjednicu,  donesena 
 Odluka o Programima raspoređivanja sredstava 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. 
Ista se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 9. 

Gospođa Renata Pilgermayer pojasnila je Plan nabave za 2014. 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 sklapanjju 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. 
Budući da pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno (9 glasova „za“), s obzirom da vijećnici i Ivan Zečević i Damir Dorkić nisu 
bili nazočni glasovanju, donesen Plan nabave za 2014. godinu koji se nalazi u privitku 
ovog zapisnika. 

Točka 10. 
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 
2014. godinu. Sredstava se dodjeljuju političkoj stranci razmjerno prema broju njezinih 
članova Općinskog vijeća u trenutku konsituiranja Općinskog vijeća. Za svakog člana 
Općinskog vijeća  utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn. 
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 (9 glasova „za“). 
   

Točka 11. 
Gospodin Ivan Vrbanić, predsjednik Povjerenstva za natječaj, pojasnio je vijećnicima 
postupak koji je proveden za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete. Na objavljenu Odluku o objavi prikupljanja ponuda, pristigla je 
samo jedna ponuda, AEPG d.o.o. Petrijevci. Ponuda je zadovoljavala kriterije 
dokumentacije i predlaže se na usvajanje Općinskom vijeću. Drugih pitanja nije bilo, te  je 
tijekom glasovanja jednoglasno (10 glasova „za“) budući je ponovno nazočio vijećnik 
Damir Dorkić, donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavnaja javne rasvjete kojom se ista povjerava AEPG d.o.o. Petrijevci od 01. siječnja 
2014. godine na rok od četiri godine.  
 



Točka 12. 
Na Odluku o prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih 
površina zaprimljene su dvije ponude i to Draiva-plus d.o.o Petrijevci i Urbanizam d.o.o. 
Valpovo. Nakon pregleda i ocjene je konstatirano da je prihvatljiva samo ponuda Draiva-
Plus d.o.o. Petrijevci iz razloga što je potpuno sukladna uvjetima iz dokumentacije za 
prikupljanje ponuda kao i prema kriteriju odabira najniže cijene i boljih uvjeta plaćanja. 
Pitanja nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova 
„za“) jer su bili nazočni svi vijećnici, donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja javnih površina kojom se isto na rok od četiri godine od 
01. siječnja 2014. godine povjerava Draivi- plus d.o.o. Petrijevci.  
 

Točka 13. 
Gospodin Ivan Vrbanić  je rekao da je  na Odluku o objavi prikupljanja ponuda za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja zaprimljeno dvije ponude i to Draiva 
Plus  d.o.o. Petrijevci i Urbanizam d.o.o. Valpovo. Nakon pregleda dokumentacije 
utvrđeno je da je prihvatljivija ponuda Draiva- plus d.o.o Petrijevci , te je predlaže 
Općinskom vijeću na usvajanje. 
Drugih pitanja nije bilo, te je jednoglasno (11 glasova „za“) donesena Odluka o izboru 
osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja kojom se na rok od četiri 
godine počevši od 1. siječnja 2014. godine povjerava Draivi-plus d.o.o. Petrijevci. 
 

Točka 14. 
Pod ovom točkom dnevnog reda, nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, 
jednoglasno je ( 10 glasova „za“) jer je vijećnik Ivan Novak nakratko napustio sjednicu, 
donesena Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora. Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se financiraju iz 
sredstava proračuna, a koje se mogu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog 
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te uvjetima i mjerilima za 
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog nadmetana ja povjeravanje tih djelatnosti.  
Odlukom su obuhvaćena mišljenja revizije i primjena Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 15. 
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice 
Općinskog vijeća informirao načelnik Općine koji je tom pilikom rekao slijedeće: 
- obavljene su pripreme za sjednicu Općinskog vijeća, 
- radilo se na izradi Proračuna za 2014. godinu i Programa koji prate Proračun, 
- radilo se na pripremama oko održavanja Božićnih koncerata koji će se održati u 

Petrijevcima 21. prosinca 2013. godine i u Satnici 22. prosinca 2013. godine. 
 
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,35 sati i 
pozvao sve nazočne na prigodni domjenak povodom nadolazećih Božićnih i 
novogodišnjih blagdana.    

 
 
 

 Zapisničar:        Predsjednik: 
Ana Egredžija                  Ivan Vrbanić  


