ZAPISNIK
Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 28. lipnja
2018. godine u prostorijama Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Kuštro, Josip
Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Mirna Gelo
i Dino Stojaković, izabrani vijećnici.
OSTALI NAZOČNI: Željko Harkanovac, direktor Urbanizam d.o.o. Valpovo, Ivo Zelić,
načelnik Općine Petrijevci, zamjenik općinskog načelnika, Milka Furlan, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i
računovodstvo, Ana Egredžija, zapisničar, Davor Runje, predstavnik HRV d.o.o, Denis
Fekete i Maja Katušić, Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Martina Stanković i Đuro Petnjarić.
Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,
te konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest vijećnika.
Potom je pitao vijećnike ima li netko prijedlog za izmjenu ili dopunu dostavljenog
dnevnog reda, a budući da nije bilo prijedloga, predložio je sljedeći :
D n e v n i r e d:
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o.
Valpovo za 2017. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017.
godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge Urbanizma d.o.o.
Valpovo prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti odvoza miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
5. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2018.
godinu
6. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava
Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu;
− Programa održavanja komunalne infrastrukture,
− Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture,
− Programa javnih potreba u sportu,
− Programa javnih potreba u kulturi,
− Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva.
7. Različito
Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (12 glasova „ZA“) i
bez primjedbi.

Točka 2.
Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2017. godinu
zbog opravdanog izostanka gospođe Milene Lukić, obrazložila je gospođa Jasna Stojaković.
Ona je tom prilikom rekla da je Dvorac d.o.o. Valpovo nakon dužeg vremena, 2017. godine
zabilježio negativan financijski poslovni rezultat.
Ukupni prihodi u 2017. godini su iznosili 9.654.101,42 HRK, dok su rashodi iznosili
10.460.136,98 kn, te je tako ostvaren gubitak u iznosu od 806.035,56 HRK. Iz Izvješća je
vidljiva tendencija smanjenja prihoda u posljednje tri godine, dok se nakon smanjenja rashoda
u 2016. godini isti povećavaju u 2017. godini, što je rezultiralo negativnim konačnim
rezultatom poslovanja za 2017. godinu. U razdoblju od 2013. do 2017. godine količina
isporučene vodne usluge se smanjuje što direktno utječe na osnovni prihod od obavljanja
djelatnosti. Također na negativan poslovni rezultat utječe i smanjenje cijena vodnih usluga za
prvne osobe od 1. lipnja 2016. godine.
Na povećanje troškova su utjecali povećani troškovi održavanja vodovodne i
kanalizacijske mreže, saniranje kvara na vodocrpilištu, te dogradnja dijela postrojenja na
Jarčevcu. Sve svoje obaveze prema radnicima, te zakonske obveze podmirenja poreza i
doprinosa Dvorac d.o.o. Valpovo uredno podmiruje. Određene poteškoće su prisutne u
podmirenju obveza prema dobavljačima, a s druge strane i u naplati vlastitih potraživanja od
korisnika vodne usluge. Nastavak poslovanja u 2018. godini podrazumijeva poduzimanje
određenih mjesra na smanjenju troškova poslovanja, intenziviranje napora na području
naplate potraživanja od korisnika , te povećanju prihoda.
U raspravi koja je uslijedila na upit vijećnika Zvonka Babića vezano za podizanje
kredita svake godine i kažnjavanje neplatiša, odgovorila je gospođa Jasna Stojaković da su
krediti realizirani u svrhu podmirenja dobavljanja, a ne pokrivanja gubitka, te da se mjera
isključenja vode neplatišama može provesti temeljem sudskog nalog.
Također je naglasila da je u prvom tromjesječju vidljivo smanjenje troškova, da se
pokušava uštedjeti gdje god postoji mogućnost za uštedom, a da će se bolji pokazatelji vidjeti
na polugodišnjem obračunu.
Vijećnik Ivan Vrbanić je istaknuo da je direktorica Dvorca d.o.o. nenazočna sjednici iz
zdravstvenih i opravdanih razloga, da je gubitak velik, ali je bitno da je tvrtka likvidna. Bolji
razultati će biti vidljivi do kraja godine. Što se tiče dužnika, isti moraju shvatiti da osim prava
imaju i obvezu, te da se uglavnom radi o većim potrošaćima koji ne plaćaju uslugu, i da se
ovrhom trebaju utužiti sredstva što je i zaključak NO Dvorac d.o.o. čiji je predsjednik.
Također je vijećnik Ivan Zečević pojasnio da se kreditima ne mogu sanirati dugovi, jer
je njihova namjena drugačija, kao i da se isto treba sanirati isključivo prihodima. Također je
podržao prijedlog o ovrsi dužnika kako bi se smanjio gubitak.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (12 glasova „ZA“i 1
glas „SUZDRŽAN“) donesen Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o financijskom
poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2017. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Gospodin Željko Harkanovac upoznao je nazočne s Financijskim izvješćem
Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017. godinu. On je tom prilikom istaknuo da su u 2017. godini
ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 10.626.600,64 HRK, te ukupne rashode u iznosu od
10.399.088,12 HRK, iz čega proizlazi pozitivan poslovni rezultat od 188.156,87 HRK
Poslovnu 2017. godinu je obilježio nastavak ulaganja u dugotrajnu materijalnu
imovinu u svim Službama kao i edukacije radnika u području javne nabave, financijskih i
drugih zakonskih propisa radi njihove što efikasnije primjene. Velika većina investicija, a
time i prihoda u Službi za graditeljske poslove je ostvarena putem javnog nadmetanja, te se
tako u odnosu na 2016. godinu može primijetiti vidno poboljšanje poslovanja.

Poslovi koji su dobiveni na javnim natječajima su u cijelosti naplaćeni te tako ne postoje
nikakva potraživanja koja bi imala utjecaj na likvidnost kolektiva.
Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima neto dobit koja je ostvarena u 2017.godini,
dijelom se raspoređuje na pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja, a ostatak na zadržanu dobit
sukladno Odluci Skupštine.
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Zvonko Babić je pohvalio rad Urbanizma d.o.o. koji
kroz sudjelovanje u javnoj nabavi i dobivanje određenih poslova prikuplja prihode, te smatra
da isto treba činiti i Dvorac d.o.o. Valpovo.
Gospodin Ivan Vrbanić je odgovorio da se Dvorac d.o.o. ne smije baviti ovom vrstom
djelatnosti, te je zbog toga i došlo do podjele Društva, nego da se isključivo bavi isporukom i
odvodnjom vode.
Nakon rasprave se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
donesen Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017.
godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Izvješće o radu davatelja javne usluge Urbanizma d.o.o. Valpovo prema ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada obrazložio je gospodin Željko Harkanovac.
Iz istoga su vidljivi podaci o broju obračunskih mjesta, broju korisnika usluga, o
odvojenom sakupljanju otpada, redovitosti sustava, kvaliteti pružanja javne usluge i
ekonomskoj učinkovitosti sustava sakupljanja komunalnog otpada.
Naglasio je da je cilj do 2020. godine umanjiti količine otpada za 50%, te da se radi na
poboljašnju sustava u dogledno vrijeme.
Od 1. studenog 2018. godine pristupilo bi se novoj tehnologiji izračuna komunalnog
otpada, spremnici će biti čipirani, a također se uvode čvrsti spremnici za biorazgradivi otpad.
Od strane Općine Petrijevci su pribavljeni čipovi, a kroz edukaciju stanovnika bi se pristupilo
test metodologiji možda već početkom mjeseca rujna.
Gospodin Ivan Vrbanić je ukazao na to da je u Izvješću navedeni netočan broj stanovnika
na području Općine Petrijevci od 3.013 (prema popisu iz 2001. godine), dok je stvaran broj
stanovnika 2870 prema podacima DZS iz Popisa 2011. godine.
Vijećnik Antun Stuparić je pitao da li će sve kante biti čipirane i kako će se vršiti naplata,
na što mu je odgovoreno da će se isto odnositi samo na spremnike miješanog i biorazgradivog
otpada.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesen
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Urbanizma d.o.o. Valpovo
prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti odvoza miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2018.
godinu nazočnima je ukratko objasnio gospodin Dalibor Bošnjaković. On je tom prilikom
istaknuo da se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu pristupilo
zbog prenesenog viška u iznosu od 2.246.065,85 HRK iz 2017. godine.
U istome su iskazani rezultati ostvarenja u prvih pet mjeseci 2018. godine.
Raspodjela viška je izvršena sukladno Zakonu o proračunu, te je tako isti raspoređen
na određeni dio investicija, razvojnih programa, uređenje zgrade Općine, ljetne pozornice,
zgrade NK „Omladinca“ Petrijevci, na uređenje komunalne infrastrukture, javne potrebe u
kulturi i sportu i drugo.
Također je tu i Program „Zaželi“ na ime kojega su povećana sredstva predujma u
iznosu od 200.000,00 HRK zbog očekivanih priznatih troškova po pravdanjima kroz
projektno izvještavanje.

U nastavku je vijećnik Zvonko Babić pitao za rashode za zaposlene koji su povećani
za 100.000,00 HRK, a što se odnosi na zaposlene u javnim radovima.
Nadalje je istaknuo da nisu planirana sredstva (50.000,00 HRK) za demografsku
obnovu, te je predložio da se vidi koliko djece ide u vrtić i za one koji imaju primanja manja
od 7.000,00 HRK da se osigura besplatan smještaj u vrtiću.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da u ovom trenutku Općina Petrijevci za svako dijete
u vrtiću izdvaja 1.100,00- 1.200,00 HRK, te da smo sa cijenom najjeftiniji vrtić gdje roditelji
sudjeluju s cijenom od 483,00 HRK. Također je u 2017. godini uposlen još jedan odgajatelj, a
u proračunu su planirana sredstava za grijanje vrtića.
Početkom mjeseca rujna kada budu vidljivi svi pokazatelji, moći će se razmotriti i ovaj
prijedlog.
Također je vijećnik Zvonko Babić predložio nabavku zastava kako bi se na primjeren
način obilježili državni praznici i na primjer budućim generacijama, te predložio pomoć iz
Proračuna obiteljima slabijeg imovnog stanja.
Gospodin Ivo Zelić je rekao da se planirati može nakon polugodišnjeg Izvješća o
realizaciji Proračuna ukoliko situacija bude stabilna.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (11 glasova „ZA“ i 1
glas „PROTIV“) donesena Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za
2018. godinu koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospođa Milka Furlan je pojasnila vijećnicima Odluku o I. Izmjenama i dopunama
Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu koji su
sastavni dio Proračuna. Prijenos viška sredstava Proračuna je raspoređen kroz 5 Programa i
to:
− Programa održavanja komunalne infrastrukture,
− Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture,
− Programa javnih potreba u sportu,
− Programa javnih potreba u kulturi,
− Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva.
Na upit vijećnika Zvonka Babića vezano za razliku između jednokratne pomoći i
pomoći za stanovanje je pojasnila gospođa Milka Furlan da se jednokratne novčane pomoći
dodjeljuju jednom godišnje po odluci načelnika korisnicima socijalne skrbi, dok se pomoć za
stanovanje dodjeljuje prama Zakonu o socijalnoj skrbi korisnicima socijalne skrbi u iznosu do
50% - redovito po rješenju.
Na upit vijećnika Antuna Stuparića u svezi sredstava u iznosu od 10.000.000 HRK
ostvarenih od EU fondova, pojašnjenje je dao gospodin Ivo Zelić da je od navedenih
sredstava 5,5 milijuna za rekonstrukciju cesta, te 2,7 milijuna za program „Zaželi“ dok je
ostatak zadržan za uređenje parkirališta s čime će se na jesen sudjelovati na natječaju.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je
jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa
raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
a) radilo se na uređenju rupa na nerazvrstanim cestama,
b) izvršeno je proširenje kolnog prijelaza iz Karaševa u Bakovac,
c) urađena je unutrašnja izolacija na ljetnoj pozornici, trenutačno se rade ličilački radovi,
d) u holu Općine se postavljaju podne pločice, a idući tjedan će se pristupiti uređenju
sanitarnog čvora,

e) idući tjedan će se postavljati izolacija na coklu nakon koje bi se moglo pristupiti
završetku fasade na zgradi Općine,
f) prema prethodno donesenoj odluci o kupovini nekretnine k.č.br. 758, sredstva su
isplaćena vlasniku prema sklopljenom ugovoru i predan je zahtjev za uknjižbu,
g) povodom Dana atnifašističke borbe i Dana državnosti , 22. i 25. lipnja položeni su
vijenci i zapaljene svijeće na groblju u Petrijevcima, a Lovačko društvo „Jastreb“
Petrijevci i UŠR „Karašica“ Petrijevci su tom prigodom održali sportska natjecanja,
h) Izvijestio je da su knjige pokojnog Josipa Schmita po njegovoj želji darovane
Petrijevcima, trenutno se nalaze u DVD-u Petrijevci, a poslije će biti prenesena u
arhivu do otvorenja Doma kulture. Tom prilikom je zahvalio kćerki pok. Josipa na
darovanim knjigama.
Vijećnik Antun Stuparić je pitao dokle se stiglo sa kanalizacijom i sa obilaznicom, te koji
se datum računa kao drugi vikend u mjesecu srpnju s obzirom da je 1. srpanj nedjelja.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić koji je rekao da se troškovnici za kanalizaciju nalaze na
doradi, poslani su prema Hrvatskim vodama, da taj postupak duže traje i da se ne očekuju
radovi do mjeseca listopada ili studenog, dok će se izradi prečistača pristupiti na proljeće.
Što se tiče obilaznice, trenutno se provodi javna nabava nakon koje će se započeti radovi.
Također je izvijestio da se za drugi vikend računa vrijeme održavanja 24. Petrijevačkih
žetvenih svečanosti koje se održavaju 13., 14. i 15. srpnja.
U nastavku je upoznao vijećnike da je potpisan ugovor za nerazvrstane ceste, te će se idući
tjedan krenuti s aktivnostima.
Na upit vijećnika Zvonka Babića vezano za novu cestu iz novog naselja prema ul.
Stjepana Radića, gospodin Ivo Zelić je izvijestio da je projektna dokumentacija izrađena, a
po dobivanju građevinske dozvole će se krenuti sa prikupljanjem ponuda.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik Ivan Vrbanić zaključio sjednicu
u 21,30 sati.
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