
Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 08. travnja 2014. 
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Samir Župančić, Miroslav Jocić, Jasna Stojaković, 
Mario Koški, Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Martina Stanković 
i Ivan Novak , izabrani vjećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Nikola Novoselić, vlasnik SDR Tiborjanci, Zvonko Gubica, direktor 
Driave-Plus d.o.o. Petrijevci, Ante Banović, direktor AEPG d.o.o. Petrijevci, Zdenko 
Glasovac i Tatjana Kaptalan, predstavnici Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, Ivo Zelić, 
načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika,  Milka Furlan, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela, Ana Egredžija, zapisničar, Davor Runje, direktor HRV-a, 
Valentina Mandić glavna urednica lokalnog tjednika „Valpovština“ i Zlatica Budetić, 
odgojiteljica u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Petrijevci. 
 
NENAZOČAN: Miroslav Marić.   
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno dvanaeset izabranih vijećnika kao i da je vijećnik Miroslav 
Marić opravdano nenazočan. Potom je pozdravio sve nazočne i predložio slijedeći    
 

D n e v n i  r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje zamolbe Zlatice Budetić za izmještaj tobogana. 
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 2013. godinu 
Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci.  

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 2013. godinu Draive 
– Plus d.o.o. Petrijevci.  

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2013. godinu Draive – Plus d.o.o. 
Petrijevci.  

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
čišćenja i održavanja javnih površina  na području Općine Petrijevci za 2013. godinu 
Draive – Plus d.o.o. Petrijevci.  

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća po Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2013. godinu AEPG d.o.o. 
Petrijevci. 

8. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01.01.2013. do 
31.12.2013. godine Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci.  

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća HRV d.o.o. Valpovo za 2013. i Financijskog plana 
za 2014. godinu. 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 
2013. godinu.  

11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2013. godini. 

12. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2013. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 
komunalne naknade. 



  
13. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII 

mjesec 2013. godine.  
14. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 

01. 07. 2013. do 31. 12. 2013. godine.  
15. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine.  
16. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci.  
17. Razmatranje zamolbe OO SDP-a Petrijevci za sklapanje ugovora o najmu prostorije za 

rad. 
18. Različito. 

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

Točka 1. 
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi zajedno sa 
pisanim obrazloženjem u svezi upita Ivice Walza sa 6. sjednice Općinskog vijeća vezano za 
legalizaciju objekata. 

 
Točka 2. 

Gospodin Ivan Vrbanić upoznao je nazočne s zamolbom gospođe Zlatice Budetić za izmještaj 
tobogana koji se nalazi u parku u centru Petrijevaca, te je tom prilikom rekao da je Općinsko 
vijeće u prijašnjem sazivu razmatralo ovu problematiku i da je zatraženo mišljenje projektanta 
i proizvođača dječje opreme koji su tlocrtno razgledali prostor i smatraju da se  navedeno 
igralo ne može izmjestiti zbog sigurnosti djece. 
U raspravu koja je potom uslijedila uključila se i gospođa Zlatica Budetić koja je upoznala 
nazočne sa trenutnom situacijom i zamolila ih da se iznađe drugo zadovoljavajuće rješenje. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Ivan Novak, Ivica Walz, Ivan Zečeveć , 
Miroslav Jocić, Martina Stanković, Jasna Stojaković i Damir Dorkić, te načelnik Ivo Zelić, 
jednoglasno je zaključeno da se zadužuje Povjerenstvo za prostorno i urbanističko planiranje, 
komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša zajedno sa predsjednikom Općinskog 
vijeća, Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom, a u dogovoru s 
projektantom i gospođom Zlaticom Budetić, da predlože najbolje rješenje tj. mogućnosti 
eventualnog izmještanja tobogana i cijenu koštanja drugih oblika zaštite od buke. 
Nakon pripremljenog rješenja o strane Povjerenstva, Vijeće će donijeti svoju odluku na idućoj 
sjednici. 

 
Točka 3. 

Gospodin Nikola Novoselić, vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, temeljem 
ugovora o koncesiji podnio je Izvješće o radu dimnjačarske službe za 2013. godinu i tom 
prilikom istaknuo da su dimnjačarske usluge redovito izvršavane na području cijele Općine 
Petrijevci gdje je evidentirano ukupno 1073 objekta. Među navedenim objektima su  81  koji 
ne koriste usluge dimnjačara, 23 objekta na kojima je usluga obavljena, a nije naplaćena zbog 
slabijeg imovnog stanja i 65 objekata na kojima vlasnici odbijaju uslugu, tako da je usluga 
obavljena na sveukupno 904 objekta. 
Predlaže iznalaženje zajedničkog rješenja u smislu unošenja kaznenih odredbi u postojeću 
Odluku kao bi se unaprijedio rad i poboljšala sigurnost korištenja dimovodnih objekata. 
Nakon provedene rasprave, jednoglasno je usvojeno  Izvješće prema Ugovoru o koncesiji za 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 2013. 
godinu Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci uz obvezu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Petrijevci da obavijesti građane o zakonskoj obvezi godišnjeg pregleda i čišćenja 
dimovodnih objekata . 



 
Točka 4. 

Izvješće prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 
na području Općine Petrijevci za 2013. godinu obrazložio je gospodin Zvonko Gubica koji je 
tom prilikom istaknuo koliko je tijekom godine izvršeno prijevoza pokojnika na području 
Petrijevaca i Satnice. Prijevoz pokojnika je obavljen prema postojećem cjeniku od strane 
Općine Petrijevci. 
Drugih pitanja nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno  
Izvješće prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 
na području Općine Petrijevci za 2013. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 5. 

Izvješće po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području 
Općine Petrijevci za 2013. godinu podnio je gospodin Zvonko Gubica koji je tom prilikom 
rekao da Draiva – Plus d.o.o. Petrijevci sukladno Zakonu o grobljima vodi Grobni očevidnik i 
Registar umrlih osoba koje podatke dostavlja u Općinu Petrijevci. Istaknuo je podatke o broju 
umrlih osoba kao i popunjenosti groblja koja trenutno iznosi 72%. Naveo je aktivnosti koji se 
podmiruju iz sredstava grobne takse i iznio prijedloge za uređenje groblja u Satnici. Također 
je obrazložio financijske pokazatelje pojedinačno za groblja u Petrijevcima i Satnici. 
Drugih pitanja nije bilo, te je Izvješće po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2013. godinu usvojeno jednoglasno i bez 
primjedbi. 

 
Točka 6. 

Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili Izvješće prema Ugovoru o 
obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine 
Petrijevci za 2013. godinu koje je obrazložio gospodin Zvonko Gubica.  
Rekao je da osim ugovorom navedenih površina, iznimno dogovorom održavaju i druge 
zelene površine na više mjesta u naselju , kao i da provode pojačane aktivnosti tijekom 
obilježavanja Dana Općine, manifestacije Petrijevačkih žetvenih svečanosti i drugo. 
U raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da je suradnja između Općine i 
Draive –Plus d.o.o. vrlo dobra, da redovito i na sveopće zadovoljstvo izvršavaju sve 
dogovorene zadatke. Također je i gospodin Ivan Vrbanić pohvalio rad Draive-Plus d.o.o. i 
predložio revidirati uređenje i održavanje kružnog toka u Satnici.   

 
Točka 7. 

Gospodin Ante Banović podnio je Izvješće  po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2013. godinu i tom prilikom 
istaknuo da se Izvješće uglavnom odnosi na obavljene radove i materijal na održavanju javne 
rasvjete. 
U Petrijevcima se održava postojeće stanje, jer se proteklih godina nije puno radilo na obnovi 
javne rasvjete što dovodi do čestih kvarova, dok je cijelo naselje Satnica pokriveno novom 
javnom rasvjetom. Stanje se prati i uredno prema uočenim nepravilnostima i dojavama 
građana izlazi na teren za otklanjanje kvarova. Predložio je da Općina shodno mogućnostima 
planira određena sredstva za poboljšanje javne rasvjete. AEPG d.o.o. dalo je svoj doprinos i 
tijekom osvjetljavanja „Božićnih jaslica“ kao i osiguranja rasvjete prilikom održavanja 
„Petrijevačkih žetvenih svečanosti“. 
U raspravi koja je uslijedila gospodin Ivo Zelić se osvrnuo na izradu projektne dokumentacije 
za javnu rasvjetu u Petrijevcima nakon koje bi se tijekom jeseni započelo s poslovima 
izgradnje u novom naselju, te pohvalio rad i zahvalio na suradnji sa tvrtkom AEPG d.o.o. 
Petrijevci. Također je vijećnik Ivan Novak naglasio da se kvarovi otklanjaju u minimalnom 
roku i zahvalio na zalaganju i kvalitetnom odrađenom poslu. 



Izvješće  po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 
području Općine Petrijevci za 2013. godinu usvojeno je jednoglasno i nalazi se u privitku 
ovog zapisnika. 

 
Točka 8. 

Gospodin Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće ukratko je 
obrazložio Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine Dječjeg 
vrtića „Maslačak“ Petrijevci prema kojem se vidi da su u navedenom periodu ostvareni 
prihodi od 526.328,00 kn, rashodi u iznosu od 501.861,00 kn tako da je ostvaren višak 
prihoda u iznosu od 24.467,00 kn. Naglasio je dobru suradnju između Općine Petrijevci i 
vrtića, kao i roditelja koji su uredno ispunjavali sve obveze. 
Gospodin Ivan Vrbanić je pohvalio Izvješće i rekao da se nada da će se ove godine pokrenuti 
rješavanje problema rekonstrukcije vrtića, te da nema primjedbi na rad i djelatnike vrtića. 
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno  
Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine Dječjeg vrtića 
„Maslačak“ Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 9. 

Gospodin Davor Runje obrazložio je Izvješće HRV-a d.o.o. Valpovo za 2013. godinu i 
Financijski plan za 2014. godinu i istaknuo da je protekla godina bila teška, da trenutno ima 
11 uposlenika, ali da su dva uposlenika najavila odlazak u mirovinu ove godine što će se 
odraziti na Financijski plan i olakšati trenutnu situaciju. 
U nastavku je gospodin Ivo Zelić rekao da je iz Izvješća vidljivo da se štedi, da je zadovoljan 
uslugama HRV-a d.o.o. Valpovo koje sve dostavljano uredno objavljuju. 
Također je rekao da udruge rijetko koriste mogućnost objavljivanja informacija, te apelirao na 
sve nazočne da ukoliko imaju informacija da ih dostave u Općinu Petrijevci koja će ih dalje 
proslijediti za objavu. Također je suradnju sa HRV d.o.o. pohvalio i gospodin Ivan Vrbanić, 
koji je potom dao na glasovanje Izvješće HRV-a d.o.o. Valpovo za 2013. godinu i Financijski 
plan za 2014. godinu i koje su vijećnici jednoglasno usvojili. 

 
Točka 10. 

Gospođa Milka Furlan obrazložila je Odluku o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna 
Općine Petrijevci za 2013. godinu i tom prilikom naglasila da su ostvareni prihodi u iznosu od 
4.043.723,04 kn s indeksom od 93,79, te je objasnila ostvarenje pojedinih prihoda i naglasila 
da se poduzimaju zakonske mjere u svezi naplate istih. 
U prošloj godini rashodi su iznosili 3.723.209,55 kn s indeksom od 84,49, tako da je ostvaren 
višak sredstava u iznosu od 320.513,49 kn. Sredstva su trošena namjenski prema Planu. 
Nadalje, naglasila je kako je Općina cijelu godinu poslovala likvidno. 
Nakon provedene rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno donesena 
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu koja se 
nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

 
Točka 11. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, jednoglasno je 
usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Petrijevci u 2013. godini i nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov 
sastavni dio. 
Programom je izvršena planirana izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Petrijevci u 2013. godini i to: javne površine i odvodnja i pročišćavanje 
otpadnih voda što je utrošeno sveukupno 223.451,30 kn. Tijekom 2013. godine nije bilo 
izgradnje zbog malog prihoda od komunalnog doprinosa, ali se nadamo da će u ovoj godini 
biti bolji prihodi. 



 
Točka 12. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini za  
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, nakon        
obrazloženja gospođe Milke Furlan, usvojeno je jednoglasno 
Ovim Programom utvrđen je ukupan iznos sredstava od 513.801,08 kn i njihov raspored za 
pojedine komunalne djelatnosti i osnovni opis radova u komunalnim djelatnostima koje se 
financiraju iz komunalne naknade.  

 
Točka 13. 

Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2013. godine obrazložio je 
gospodin Ivo Zelić koji je tom prilikom rekao da se radi o iznosu od 2.000,00 kn koji je 
utrošen sukladno Zakonu temeljem pisanih zamolbi. 
Isto je usvojeno jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio. 

 
Točka 14. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.07.2013. do 31.12.2013. 
godine obrazložio je gospodin Ivo Zelić i tom prilikom rekao da se tijekom 2013. godine nije 
puno gradilo, odnosno da nije realiziran projekt vrtića s čime je osobno nezadovoljan, ali da je 
ponovno upućen zahtjev mjerodavnima za ostvarenje njegove realizacije. 
Također nije do kraja realiziran projekt parkirališta zbog nedobivene suglasnosti o pravu 
služnosti od strane Osječko-baranjske županije, te je upućena pismena zamolba za prijem kod 
Župana. Naglasio je da je na području Općine Petrijevci povećana nezaposlenost što se 
odrazilo na opće stanje u gospodarstvu i utjecalo na smanjene investicije. 
Također je rekao da je zadovoljan suradnjom sa udrugama i realizacijom svih događanja. 
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.07.2013. do 31.12.2013. 
godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

   
Točka 15. 

Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 
2013.godine obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je naglasila kako se u usporedbi na 
proteklu godinu povećao obim poslova , te da u su svi zadaci savjesno i korektno odrađeni 
kao i da se pored svih uobičajenih poslova izlazi u susret svim građanima na taj način da se 
vrše usluge kopiranja, pisanja zamolbi i slično.   
Iz Izvješća su vidljivi brojčani pokazatelji zaprimljeni i odrađenih predmeta tijekom godine  
kao i sve druge aktivnosti koji provodi Jedinstveni upravni odjel tijekom kalendarske godine. 
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno 
Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanj – 
prosinac 2013. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
 

Točka 16. 
Nakon obrazloženja gospodina Ivana Vrbanić, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Općine Petrijevci, jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli priznanja povodom 
Dana Općine Petrijevci kojom će se ista uručiti Đuri Tačkoviću za sudjelovanje i osobit 
doprinos u razvoju puhačke glazbe DVD-a Petrijevci, Ivici Koški za dugogodišnje 
sudjelovanje u društvenom životu Općine Petrijevci, Josipu Kuštri za dugogodišnje 
sudjelovanje i osobit doprinos u razvoju vatrogastva na području Općine Petrijevci i Stjepanu 
Bahertu za dugogodišnje sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu Općine Petrijevci. 
Javna priznanja biti će uručena uz prigodan poklon na svečanoj sjednici Općinskog vijeća za 
Dan Općine. 



 
Točka 17. 

Prije razmatranja ove točke dnevnog reda vijećnik Ivan Novak uručio je predsjedniku 
Općinskog vijeća zamolbu HDSSB-a za sklapanje ugovora o najmu prostorija koji bi koristili 
za rad Općinske organizacije HDSSB-a Petrijevci.  
Povodom razmatranja zamolbe Općinske organizacije SDP-a Petrijevci kojom se traži 
sklapanje ugovora o najmu prostorija za rad, Općinsko vijeće donijelo je zaključak da Općina 
nema u svom vlasništvu praznih prostora koje bi im mogla dati u najam, pa tako i HDSSB-u. 
Zaključeno je da se političke stranke koje djeluju na području Općine pokušaju dogovoriti sa 
predsjednicima udruga u kojima su uključeni njihovi članovi da im osiguraju prostor za 
sastanke  stranke dok se ne uredi jedna prostorija od strane Općine za te namjene.  

 
Točka 18. 

Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog 
vijeća informirao Načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće: 

- da su stigli kontejneri za pet zelenih otoka i 100 kompostera koji su podijeljeni, te da 
se prikupljaju novi zahtjevi za nabavku kompostera, 

- da su započeti radovi na uređenju bankina nerazvrstanih cesta i da će se nastaviti sa 
uređenjem udarnih rupa ( najnužnije) do natječaja za asfaltiranje, 

- da je zatražena ponuda za izradu južne strane groblja u Petrijevcima i uređenje krova i 
stolarije na mrtvačnici u Satnici, 

- da je izrađen Program za obilježavanje Dana Općine i da će se svečana sjednica tim 
povodom održati u srijedu, 16. travnja u 20,00 sati u Osnovnoj školi Petrijevci, a 
koncert KUU „N.Š. Zrinski“ i HKUD „Valpovo 1905.“, 27. travnja u Petrijevcima i 
04. svibnja u Satnici i pozvao sve vijećnike da budu nazočni. 

 
Vijećnik Đuro Tačković je rekao kako nije pokupljen krupni otpad, na što mu je odgovorio 
gospodin Ivo Zelić da se prema novom Zakonu otpad više ne smije odlagati na javnu površinu 
i da će se za isto postaviti kontejneri i o tome obavijestiti mještani. 
Također je gospodin Đuro Tačković predložio, imajući u vidu obiman dnevni red, da se 
sjednice Općinskog vijeća zakažu ranije. 
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 22,50 sati .    
 
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić      
 
 


