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Z A P I S N I K 

 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 09. travnja 
2015. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Samir Župančić, Jasna Stojaković, Mario Koški, 
Đuro Tačković, Zdenko Marukić, Ivica Walz i Ivan Novak , izabrani vjećnici. 
 
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik 
načelnika Općine Petrijevci,  Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,  Ana 
Egredžija, zapisničar, Nikola Novoselić, vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, 
Zvonko Gubica, direktor Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci i Ante Banović, direktor AEPG d.o.o. 
Petrijevci,Valentina Mandić, urednica lokalnog tjednika Valpovština i Davor Runje, 
programski urednik HRV-a.  
 
NENAZOČNI: Martina Stanković, Miroslav Jocić, Damir Dorkić i Miroslav Marić od 
izabranih vijećnika, te Lucija Lucić, predsjednica Savjeta mladih Općine Petrijevci.   
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 
 

D n e v n i  r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 2014. godinu 
Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci.  

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 2014. godinu Draive 
– Plus d.o.o. Petrijevci. 

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2014. godinu Draive – Plus d.o.o. 
Petrijevci. 

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
čišćenja i održavanja javnih površina  na području Općine Petrijevci za 2014. godinu 
Draive – Plus d.o.o. Petrijevci. 

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2014. godinu AEPG d.o.o. 
Petrijevci. 

7. Razmatranje Izvješća Hep-Plin d.o.o. Osijek prema Ugovoru o koncesiji  o naknadi za 
koncesiju u 2014. godini. 

8. Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Petrijevci za 
razdoblje 2015.-  2020. godina. 

9. Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku. 
10. Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Petrijevci. 
11. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci.  
12. Različito. 

 

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

Točka 1. 
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno i bez primjedbi. 



 2

 
 

Točka 2. 
Gospodin Nikola Novoselić vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, 
pozdravio je sve nazočne i ukratko obrazložio Izvješće o radnu dimnjačarske službe na 
području Općine Petrijevci za 2014. godinu i iznio podatke o broju objekata na području 
Općine Petrijevci  kao i o broju objekata  koji odbijaju uslugu dimnjačara. 
U odnosu na prošlu godinu je konstatirao da je situacija nešto bolja, te predložio da se 
poduzmu određene radnje (slanje obavijesti) kako bi se i građani koji ne dozvoljavaju 
redovnu kontrolu upoznali sa zakonskom obvezom, odnosno pokretanjem prekršajnog 
postupka i odgovornosti u slučaju požara kada istu snosi isključivo vlasnik objekta koji 
nije dozvolio obavljanje dimnjačarskih usluga. U nastavku je odgovarao na upite 
vijećnika, te je tako dao pojašnjenje za napuštene objekte, tj. objekte u kojima nitko ne 
živi, rekao je da se naplata radi tri puta godišnje, odnosno u siječnju, svibnju i listopadu 
tako da svima mogu omogućiti jedanput godišnje pregled dimnjaka. 
Također je rekao da postoji mali broj onih građana kod kojih je izvršena, a nenaplaćena 
usluga jer se radi o socijalnim slučajevima.  
U nastavku su vijećnici Ivan Novak i Jasna Stojaković pohvalili rad dimnjačarske službe 
koji se obavlja ažurno i korektno. 
Gospođa Milka Furlan je rekla da je suradnja s dimnjačarskom službom dobra, te da je   u 
Općini zaprimljen zanemariv broj pritužbi na rad dimnjačarske službe i da će Jedinstveni 
upravni odjel dostaviti obavijesti građanima o zakonskoj obvezi kontrole dimnjaka. 
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno donesen Zaključak 
o prihvaćanju Izvješća o radu prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 2014. godinu koji se 
nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
   

Točka 3. 
Gospodin Zvonko Gubica, direktor Draive-Plus d.o.o. Petrijevci ukratko je obrazložio   
Izvješće prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
pokojnika na području Općine Petrijevci i tom prilikom rekao da je tijekom 2014. godine 
obavljena usluga prijevoza pokojnika tridesetpet puta. 
Cijena prijevoza pokojnika obavljena je prema postojećem cjeniku ovjerenom od strane 
Općine Petrijevci. 
Budući da drugih pitanja nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o 
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine 
Petrijevci koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 4. 

Izvješće prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja  groblja na 
području Općine Petrijevci za 2014. godinu Draive-Plus d.o.o. Petrijevci obrazložio je 
gospodin Zvonko Gubica. 
On je tom prilikom rekao da se sukladno Zakonu o grobljima vodi Grobni očevidnik čiji 
se podaci dostavljaju na uvid i pohranu u Općinu, te da je popunjenost sadašnjeg groblja 
72%, kao i da se povećava broj otkazanih grobnih mjesta. 
Osvrnuo se na problem s naplatom i naveo stavke troškova novčanih sredstava 
prikupljenih od grobne takse. 
Budući da nije bilo pitanja, konstatirano je da se groblje na području Općine Petrijevci 
dobro održava, te je jednoglasno donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draive-Plus 
d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na 
području Općine Petrijevci za 2014. godinu i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
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Točka 5. 
Gospodin Zvonko Gubica prezentirao je Izvješće Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prema 
ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na 
području Općine Petrijevci i tom prilikom naveo koje sve zelene površine održavaju. 
Također je rekao da svoj doprinos daju i kod Petrijevačkih žetvenih svečanosti, te kod 
obilježavanja Dana Općine kada se pojavljuje veća potreba za uređenjem zelenih 
površina, a što se odrađuje uspješno i na obostrano zadovoljstvo. 
Zbog češćih oborina u 2014. godini potrebe za košnjom su bile veće, a sve je to utjecalo 
na povećanje troškova za 25%.   
Također se u zimskom periodu čisti snijeg u centru Petrijevaca i Satnice, staze na 
grobljima u Petrijevcima i Satnici, pločnik prema industrijskoj zoni i autobusna stajališta.  
Vijećnici su izrazili zadovoljstvo radom Draive-Plus d.o.o. i budući da dodatnih pitanja 
nije bilo, jednoglasno donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. 
Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih 
površina na području Općine Petrijevci za 2014. godinu koji se nalazi u privitku ovog 
zapisnika.  
 

Točka 6. 
Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2014. godinu obrazložio je 
gospodin Ante Banović. 
On je tom prilikom rekao da je stanje javne rasvjete u Petrijevcima dosta loše iz razloga 
što je zračna mreža na pojedinim dijelovima dotrajala pa često dolazi do kvarova. 
Stoga predlaže da se u proračun troškova Općine uvrsti namjenski iznos za poboljšanje 
javne rasvjete na glavnim prometnicama u naselju Petrijevci. 
Javna rasvjeta u naselju Satnica je kvalitetno riješena. 
Tijekom rasprave koja je uslijedila, vijećnik Ivan Novak je pohvalio AEPG d.o.o. koji su 
ažurno izlazili na teren nakon svake dojave o kvaru i otklanjali isti, te ukazao na problem 
rasvjete na križanju ulica Republike i S. Radića  
Gospodin Ivo Zelić je rekao da su problemi s javnom rasvjetom prisutni već duže vrijeme, 
da se o tome razgovaralo s nadležnima, te da će se ista održavati dok se ne izmijeni 
niskonaponska mreža. U tijeku su pregovori s Hrvatskim cestama  kako bi se postavio 
podzemni vod kojim bi se riješio ovaj problem. 
Također je rekao da će se tijekom ove godine pristupiti izradi niskonaponske mreže i 
javne rasvjete u ul. Dr. Ribara, Vladimira Nazora i Jakoba Užarevića, dok bi se iduće 
godine radilo u ulicama A.M.Reljkovića, Kolodvorskoj i J.J.Strosssmayera. Za ulice 
P.Preradovića i D. Pejačević će se raditi poseban projekt. 
Suradnja sa AEPG d.o.o. Petrijevci dobra i sve poslove obavljaju na obostrano 
zadovoljstvo. 
Nakon rasprave, jednoglasno je donesen zaključak o prihvaćanju Izvješća AEPG d.o.o. 
Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 
području Općine Petrijevci za 2014. godinu i nalazi se u privitku ovog zapisnika.  
 

Točka 7. 
Budući da Izvješće Hep-Plin d.o.o. Osijek prema Ugovoru o koncesiji o naknadi za 
koncesiju u 2014. godini nije detaljno obrazloženo, vijećnici su jednoglasno preložili da se 
zatraži detaljnije izvješće od koncesionara i ova točka dnevnog reda razmotri na narednoj 
sjednici Općinskog vijeća.   
 
   

 
 



 4

 
Točka 8. 

Gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o izradi Strateškog 
razvojnog programa Općine Petrijevci od 2015. do 2020. godine.   
Ovom odlukom Općinsko vijeće daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta 
kojim će se utvrditi  razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju 
Općine Petrijevci. 
Načelnik Općine Petrijevci imenovati će radnu grupu koja će sudjelovati u izradi 
Strategije, a izrada Strategije  će biti povjerena mjerodavnoj i ovlaštenoj instituciji 
sukladno Odluci o provedbi postupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti robe i 
usluga do 200.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn za nabavu radova u Općini Petrijevci.  
Sredstva za izradu Strategije su osigurana u proračunu Općine Petrijevci za 2015. godinu. 
Gospodin Ivan Vrbanić pozvao je sve vijećnike da sudjeluju i animiraju građane s 
područja Općine Petrijevci prilikom izrade Strategije koja je osnovni dokument za 
dobivanje sredstava iz EU fondova. 
Odluka  o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Petrijevci od 2015. do 2020. 
godine donesena je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.      
 

Točka 9. 
Gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne s Zaključkom Skupštine Osječko-baranjske 
županije, Komisije za izbor i imenovanja, o pokretanju postupka za imenovanje sudaca 
porotnika Županijskog suda u Osijeku kojim se traži od Općinskih vijeća da predlože 
svoje kandidate za izbor sudaca porotnika s prebivalištem na području jedinice lokalne 
samouprave s područja Osječko-baranjske županije i  s uvjetima koji su određeni 
Zakonom vezano uz obavljanje dužnosti suca porotnika. 
Vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključak da nemaju prijedlog za imenovanje sudaca 
porotnika Županijskog sud u Osijeku koji će biti dostavljen Skupšini Osječko-baranjske 
županije, Komisiji za izbor i imenovanja, a koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 10. 

Dom zdravlja Valpovo dostavio je prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje 
Općine Petrijevci s popisom zdravstvenih djelatnika koji bi obavljali posao mrtvozornika.  
Navedeni prijedlog će biti upućen na usvajanje Skupštini Osječko-baranjske županije. 
Nakon provedene rasprave u kojoj je rečeno da u prijedlogu nema osoba sa područja 
Općine Petrijevci, jednoglasno je usvojen dostavljeni prijedlog od strane Doma zdravlja 
Valpovo, a koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 11. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospodina Ivana Vrbanića, 
predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci, jednoglasno je 
donesena Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci kojom se priznanje 
Plaketa „Grb Općine Petrijevci „ dodjeljuje: 
a) Matiji Gubici za dugogodišnje sudjelovanje i osobit doprinos u razvoju sporta i 

promoviranju Općine Petrijevci, (prijedlog OO HDZ Petrijevci), 
b) Obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu „Pavičić“ Petrijevci za izuzetna ostvarenja i 

postignute uspjehe na području Obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva, ekološke 
proizvodnje od voća i promoviranju Općine Petrijevci, (prijedlog OO HDZ Petrijevci),  

c) Lovačkom društvu „Jastreb“ Petrijevci za devedeset godina postojanja i unapređenja 
lovstva i očuvanju prirode na području Općine Petrijevci ( prijedlog načelnika Općine) i 

d) Josipu Jungu za dugogodišnje sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu Općine 
Petrijevci, (prijedlog Eko-etno udruge „Zlatne ruke“ Petrijevci) . 
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Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci nalazi se u privitku ovog 
zapisnika i čini njegov sastavni dio.    

 
Točka 12. 

Pod točkom različito, gospodin Ivo Zelić informirao je vijećnike o aktivnostima koje su 
provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:   

- radilo se na komunalnom uređenju, te je tako uređena cesta u ulici Hrvatskih branitelja 
i produžetak Reljkovićeve ulice, uređene su bankine u ul. D.Pejačević, P. Preradovića 
, J. Užarevića i u novom naselju u Petrijevcima, 

- uređen je park u Petrijevcima, te će biti potpisan ugovor sa Cvjećarskom zanatskom 
radnjom „Orhideja“ Valpovo za mjesečno održavanje parka, 

- prikupljene su ponude za uređenje prostora ispred crkve u Petrijevcima i trga Sv. 
Katarine u Satnici, 

- postavljena tri nova koša za otpad u Petrijevcima, a biti će postavljeni i u Satnici, 
- tijekom sutrašnjeg dana biti će aktivirana fontana u centru Petrijevaca, 
- pohvalio je rad Draive-Plus d.o.o. za redovito održavanje javnih površina, posebno u 

središtu Petrijevaca, 
- postavljen je novi stup za rode u centru Petrijevaca, 
- trenutno se radi na poslovima legalizacije zgrada u vlasništvu Općine Petrijevci 

(mrtvačnice u Petrijevcima i Satnici, te zgrada na nogometnim igralištima u 
Petrijevcima i Satnici), 

-  dobivena je građevinska dozvola za gradnju nerazvrstanih cesta I faza, 
- izvršena je rekonstrukcija vodocrpilišta Jarčevac i krajem travnja se očekuje tehnički 

pregled, rezultati su jako dobri i sve je usklađeno sa Pravilnikom o zdravlju, 
- sudjelovao je  na obilježavanju 3. travnja. 

 
U nastavku je vijećnik Zdenko Marukić pitao kada će biti postavljena plinska mreža u ulici 
Hrvatskih branitelja, na što su mu odgovorili gospodin Ivo Zelić i gospodin Ivica Walz da je 
izvršena parcelacija i da se radi projektna dokumentacija, tj. da bi trebalo biti gotovo do kraja 
ove godine. 
Vijećnik Ivan Novak je predložio da se za iduću sjednicu pripremi odluka o prodaji proizvoda 
na tržnici kao i da se u centru Petrijevaca postavi pano s planom Petrijevaca i Satnice. 
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da su prijedlozi na mjestu, te da će se vjerojatno rješavati 
kada bude rekonstrukcija državne ceste. 
Potom je pozvao sve nazočne da se uključe u program obilježavanja Dana Općine Petrijevci, 
posebno 17. travnja kada će biti održana svečana sjednica Općinskog vijeća.           
 
  
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio sjednicu u 21,30 sati .    
 
 
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić      


