ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 24. veljače 2015.
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Miroslav Jocić, Jasna Stojaković, Mario Koški, Đuro
Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Martina Stanković i Ivan Novak ,
izabrani vjećnici.
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, Renata Pilgermayer, stručni suradnika za komunalne i
stambene poslove, Ana Egredžija, zapisničar, Lucija Lucić, predsjednica Savjeta mladih
Općine Petrijevci, Valentina Mandić, urednica lokalnog tjednika Valpovština i Davor Runje,
programski urednik HRV-a.
NENAZOČAN: Samir Župančić ( došao u 19,55 sati ), Miroslav Marić i Đuro Petnjarić .
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
konstatirao da je sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka
i potom predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za
2014. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2014. godini.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII
mjesec 2014. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje
01. 07. 2014. - 31. 12. 2014. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Petrijevci za 2014. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2014. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci za 2015.godinu.
11. R a z l i č i t o.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
Točka 1.
Vezano za 9. točku zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća, gospodin Ivan
Vrbanić je rekao da se u narednom periodu do sezone prodaje poljoprivrednih proizvoda
planira pripremiti prijedlog Odluka o određivanju mjesta za prodaju poljoprivrednih
proizvoda i pozvao Povjerenstvo za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno
gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša da sudjeluje u pripremi prijedloga Odluke.
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Potom je zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Gospođa Milka Furlan ukratko je obrazložila Odluku o usvajanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu i tom prilikom rekla da su ostvareni prihodi
u iznosu od 4.575.934,36 kn, dok su ostvareni rashodi u iznosu od 4.571.605,97 kn tako
da je ostvarena razlika viška sredstava u iznosu 4.328,39 kn koji zajedno s prenesenim
viškom iz prošle godine u iznosu od 416.210,00 kn sačinjava višak ostvarenih sredstava u
2014. godini od 420.538,39 kn.
Iz analize Proračuna je vidljivo da su sredstva trošena namjenski, nije bilo probijanja, te
da se ista čuvaju za planirane projekte u 2015. godini.
Nakon kraće analize stavki proračuna, zaključeno je da je poslovna godina završena
pozitivnim rezultatom, te da je Općina podmirila sve svoje obveze na vrijeme i prema
planu.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnik Đuro Tačković i gospođa Milka
Furlan, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno donesena Odluka o
usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu koja se nalazi
u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Petrijevci za 2014. godinu kojim su Zakonom planirana sredstva utrošena za javne
površine, nerazvrstane ceste, groblje javnu rasvjetu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda i opskrbu pitkom vodom u ukupnom iznosu od 814.286,24 kn.
Navedeno Izvješće se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Izvješće o održavanju komunalne infrastrukture u 2014. godini za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, ukratko je obrazložila gospođa Milka
Furlan koja je tom prilikom rekla da je utvrđen ukupan prihod od sredstava komunalne
naknade u iznosu od 586.246,52 kn i da su sredstva utrošena namjenski za održavanje
postojeće infrastrukture.
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
usvojeno Izvješće o održavanju komunalne infrastrukture u 2014. godini za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade koje se nalazi u privitku
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Gospodin Ivo Zelić pozdravio je sve nazočne i obrazložio Izvješće o utrošku sredstava
proračunske zalihe za X-XII mjesec 2014. godine u kojem je naveden ukupan utrošak od
1.700,00 kn.
Rasprave nije bilo, navedeno Izvješće je usvojeno jednoglasno i nalazi se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 6.
Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.07.2014.-31.12.2014.
godine obrazložio je gospodin Ivo Zelić. On je tom prilikom istaknuo aktivnosti koje su
provedene na području komunalnih djelatnosti, društvenih aktivnosti i suradnje sa
Osječko-baranjskom županijom, športskih i kulturnih djelatnosti na području Općine
Petrijevci, provođenja socijalnih mjera za građane teškog materijalnog stanja, kao i
obilježavanja značajnih datuma i obljetnica.
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Naglasio je praćenje i provođenje Zakona i propisa od strane nadležnih republičkih,
županijskih i općinskih tijela kao i praćenje Proračuna za 2014. i izradu Proračuna na
2015. godinu.
Zahvalio je na suradnji svima i izrazio nadu za buduću dobru suradnju u svrhu
kvalitetnijeg i boljeg života svih mještana Općine Petrijevci.
U nastavku je pojasnio da je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova
europske unije ostvaren iznos od 577.000,00 kn koji je utrošen za sanaciju dječjeg vrtića
u Petrijevcima, a što nije vidljivo u Proračunu, kao i da se očekuju sredstva od Fonda za
energetsku učinkovitost .
Na upit vijećnika Zdenka Marukića, obrazložio je da je jedan dio poslova na mrtvačnici u
Satnici završen i da se radovi na uređenju zgrade, ograde i parkirališta planiraju završiti u
2015. godini.
Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2014.-31.12.2014. godine
usvojeno je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.
Točka 7.
Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanjprosinac 2014. godine nazočnima je obrazložila gospođa Milka Furlan koja je tom
prilikom rekla da su u istom navedeni poslovi koji su uredno i pravovremeno rješavani
tijekom cijele godine. Pritom je napomenula da su u Jedinstvenom upravnom odjelu
uposleni četiri službenika, jedan namještenik i jedan dužnosnik, te da nije bilo prigovora
na donesene akte od strane države i Županije, kao i da nije zaprimljena niti jedna pritužba
od strane građana, a da je na pristigle zahtjeve za pružanjem informacija odgovoreno
uredno u zakonskom roku.
Gospodin Ivan Vrbanić je pohvalio rad Jedinstvenog upravnog odjela, a u istome mu se
pridružio i vijećnik Ivan Novak koji rekao da često navraća u Općinu Petrijevci i bude
svjedokom korektnim odnosom prema strankama u ispunjavanju njihovih zahtjeva.
Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanjprosinac 2014. godine usvojeno je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer ,
jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci
za 2014. godinu.
U navedenom Izvješću opisane su mjere gospodarenja otpadom i odvojenog skupljanja
komunalnog otpada, mjere upravljanja i nadzor odlagališta za komunalni otpad, popis
otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, redoslijed aktivnosti sanacije
neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša i izvori sredstava za provedbu
sanacije.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2014. godinu nalazi u
privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za
području Općine Petrijevci za 2014. godinu nazočnima je obrazložila gospođa Renata
Pilgermayer koja je tom prilikom rekla koje su sve organizacijske, tehničke i urbanističke
mjera u cilju unapređenja zaštite od požara provedene na području Općine Petrijevci
tijekom 2014. godine.
Sredstva za provedbu obveza Općine Petrijevci koja proizilaze iz Provedbenog plana
korištena su iz Proračuna Općine za 2014. godinu, a isto će biti dostavljeno na uvid
Osječko-baranjskoj županiji.
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Izvješće o provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području
Općine Petrijevci za 2014. godinu usvojeno je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 10.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2015. godinu koji sadrži mjere koje je
potrebno provesti u 2015. godini i zaduženja.
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci upoznat će s odredbama ovog Provedbenog
plana sve pravne osobe koje su ovim planom predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka, a
sredstva će biti osigurana Proračunom Općine za 2015. godinu.
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno usvojen Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite
od požara za područje Općine Petrijevci za 2015. godinu i nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Pod točkom različito, gospodin Ivan Vrbanić je upoznao nazočne s pozivom Odbora za
priznanja Osječko-baranjske županije za predlaganje za Povelju lokalne samouprave i Zelenu
povelju Županije uz napomenu da je zadnji dan predviđenog roka , te pozvao nazočne da
ukoliko imaju prijedloga isti dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.
U nastavku je gospodin Ivo Zelić informirao je vijećnike o aktivnostima koje su provedene
od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:
- 8. siječnja potpisan je ugovor sa Panturistom za sufinanciranje mjesečnih karti za
učenike srednjih škola, dok za studente traje do 30. lipnja 2015. godine,
- 10. siječnja Općina je bila pokrovitelj odbojkaškog turnira u organizaciji udruge
„Ponos- plus“ Petrijevci,
- 21. siječnja potpisan je ugovor sa ugostiteljskim objektom „Plitvice“ za rad u bifeu
Satnica i sa trgovinom NTL za rad u Satnici od 01. veljače 2015. godine,
- servisirane su i popravljene peći u Domu Satnici, te je pripremljen materijal za
uređenje prostorija na katu,
- 7. veljače održano je u Satnici 2. smotra „A capella pjesme“ uz financijsku podršku
Općine Petrijevci,
- 12. veljače u organizaciji Općine održano je predavanje za poljoprivrednike,
- 13. veljače održano je proglašenje najboljih u športu u 2014. godini,
- 15. veljače u organizaciji Savjeta mladih, Hrvatske udruge žena Petrijevci i Puhačke
glazbe DVD-a Petrijevci održan je maskenbal,
- 18. veljače upućen je zahtjev Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za
sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg vrtića,
- radi se parcelacijski elaborat za ul. Hrvatskih branitelja, A.M.Reljkovića, Dr. Ribara i
V. Nazora, spoj sa ul. S. Radića,
- uređena su autobusna stajališta u Petrijevcima,
- potpisan je ugovor sa Sanitacijom d.d. Osijek za provođenje dvije deratizacije tijekom
godine,
- u nastavku je iznio probleme zastoja u projektu kanalizacije za koji je napravljen cijeli
projekt ali je zbog neprihvatljive mogućnosti da nositelj projekta bude HIDROBEL
umjesto Dvorca d.o.o. predložen skori sastanak između načelnika Općine Petrijevci,
Vodovoda d.d. Osijek i Dvorca d.o.o. Valpovo,
- također je rekao da je Školski odbor usvojio prijedlog ugovora za parcelaciju zemljišta
predviđenog za parkiralište.
U nastavku je vijećnik Ivan Novak ponovno iznio problem rješavanja poplava na Gaiću, tj.
rekao da bi se trebalo izvršiti niveliranje terena kako bi se u slučaju poplave voda imala gdje
povući.
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Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je o tome razgovarao sa Hrvatskim vodama te da će se u
proljeće postaviti cijevi na putu s obzirom da je ostalo državno zemljište.
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da se radi o širem području rijeke Karašice koje je zaštićeno
područje i da ne bi trebalo biti poplava kao do sada.
Na kraju je gospođa Milka Furlan informirala nazočne da je u tijeku izdavanja potvrda o
prebivalištu potrebnih kod izmjene podataka na poreznoj kartici i podnošenju zahtjeva za
povrat poreza, te da je rok za podnošenje zahtjeva za povrat poreza produžen do 02. ožujka
2015. godine.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio sjednicu u 20,25 sati .

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić
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