ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 18. lipnja 2015.
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Samir Župančić, Jasna Stojaković, Mario Koški,
Đuro Tačković, Martina Stanković, Damir Dorkić, Miroslav Jocić, Ivica Walz 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, Drago Horavatin, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće, Zdenko
Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića Belišće, Mate Pušić, direktor Dvorca d.o.o. Valpovo
i Davor Runje, direktor HRV-a.
NENAZOČNI: Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika, Miroslav Marić i Zdenko Marukić,
izabrani vijećnici.
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 13. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na
području Općine Petrijevci za 2014. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“, Petrijevci
za 2014. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o.
Valpovo za 2014. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća HRV d.o.o. Valpovo za 2014. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za
2014. godinu s osvrtom na područje davatelja koncesije Općine Petrijevci.
7. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine
Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III
mjesec 2015. godine.
9. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2015.
godinu i Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Odluke izvršenja Proračuna Općine
Petrijevci za 2015. godinu s Programima.
10. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2015. godinu.
11. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Petrijevci.
12. Donošenje Odluke o visini naknade za pokretne naprave postavljene na nekretninama
u vlasništvu Općine Petrijevci.
13. Donošenje Odluke o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Općinu
Petrijevci.
14. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Petrijevci.
15. Donošenje Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Općine Petrijevci.
16. R a z l i č i t o.
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Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Gospodin Drago Horvatin upoznao je nazočne vijećnike s Izvješćem Policijske postaje
Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2014. godine i
tom prilikom iznio pregled statističkih pokazatelja stanja sigurnosti u komparaciji sa istim
razdobljem 2013. godine. Izvršenom analizom utvrđeno je da je tijekom 2014. godine
evidentirano manje 28 kaznenih djela, manji broj prekršaja protiv javnog reda i mira,
manji broj prekraša u prometu, dok je evidentiran veći broj prekšaja iz ostalih Zakona u
odnosu na razdoblje 2013. godine. Stoga je zaključeno da je stanje sigurnosti na području
Općine Petrijevci u 2014. godini poboljšano u odnosu na prethodnu godinu, te je najavio
provođenje novih mjera i dobre suradnje.
Tijekom rasprave koja je uslijedila, vijećnik Ivan Zečević je rekao da nije zadovoljan
izvješćem jer postoji dovoljan broj neotrkivenih djela (krađe), te se nada da će se to
uspješnije rješavati. Također je i vijećnik Ivan Novak informirao nazočne o vikendici koja
je u nekoliko navrata pokradena, a da nije nađen počinitelj.
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno donesen Zaključak
o prihvaćanju Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine
Petrijevci za I-XII mjesec 2014. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Točka 3.
Gospodin Zdenko Glasovac ukratko je obrazložio Financijsko izvješće Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Petrijevci za 2014. godinu i tom prilikom rekao da su u navedenom periodu
ostvareni ukupni prihodi u iznosu 491.596,00 kn, dok su ostvareni ukupni rashodi u
iznosu od 482.324,00 kn, te je tako ostvaren višak prihoda u iznosu od 9.272,00 kn koji se
prenosi u 2015. godinu za pokriće rashoda poslovanja.
Planirani broj djece u 2014. godini je bio 28, ali se u tijeku godine smanjio tako da
prosječan broj djece u vrtiću Petrijevci varira između 20 i 22. djece.
Također je zahvalio načelniku i općinskim zaposlenicima na dosada učinjenom velikom
napretku u opremanju vrtića.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
donesen Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“
Petrijevci za 2014. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Godišnje Izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2014. godinu
iznio je gospodin Mate Pušić koji je tom prilikom istaknuo da su u navedenom periodu
ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 9.453.016,65 kn, a rashodi 9.439.437,27 kn, čime je
ostvarena bruto dobit u iznosu od 13.579,38 kn, koja nakon oporezivanja na dobit u
iznosu od 7.621,30 kn, iznosi neto dobit od 5.958,08 kn.
Prihodi u 2013. godini su bili veći iz razloga što su tvrtke Dvorac d.o.o. i Urbanizam
d.o.o. Valpovo bile objedinjenje.
Tijekom 2014. godine osnovna djelatnost društva je proizvodnja i distribucija vode,
pročišćčavanje i odvodnja otpadnih voda. Upoznao je nazočne s planovima za ovu godinu,
kao i o skorom puštanju u rad preuređenog crplišta „Jarčevac“ koje je dobilo građevinsku
dozvolu i prošlo tehnički pregled, te će uskoro opskrbljivati korisnike kvalitetnijom
vodom.
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Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Godišnje izvješće o
financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2014. godinu koje se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 5.
Gospodin Davor Runje ukratko je obrazložio Financijsko izvješće HRV d.o.o. Valpovo za
2014. godinu i tom prilikom rekao da su treću godinu za redom poslovali pozitivno, da su
tijekom 2014. godine otplatili porezna dugovanja, kao i da je ove godine umirovljena
jedna osoba što je ostavilo prostora za realizaciju određene sume prihoda
U prošloj godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 845.966,09 kn, dok su ukupni
rashodi ostvareni u iznosu od 844.386,71 kn.
U narednom razdoblju ih očekuje promjena vlasničke strukture o čemu će vijećnici biti
upoznati na jednoj od narednih sjednica.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Ivan Zečević i Ivan Vrbanić, a
vezano za strukutu zaposlenih na HRV d.o.o. Valpovo i perspektivu u idućem razdoblju,
pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Financijsko izvješće HRV
d.o.o. Valpovo za 2014. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2014. godinu s osvrtom na
područje davatelja koncesije Općine Petrijevci obrazložila je gospođa Milka Furlan.
Ona je tom prilikom rekla da je iz Izvješća vidljiv dio koji se odnosi na Općinu Petrijevci
tj.da Općina Petrijevci ima 32 km plinovodnee mreže, da je 65,5% kućanstava priključeno
na plinovdnu mrežu, te da tijekom 2014. godine nije bilo zahtjeva za povećanje
plinovodne mreže.
Tijekom 2014. godine nije bilo sastanaka sa predstavnicima Općine iz razloga što je
distribucija plina bila uredna i bez problema. Budući da nije bilo potreba za
rekonstrukcijama distribucijske mreže kao ni izgradnju nove mreže, u Planu investicija za
2014.godinu nisu bila predviđena investicijaka ulaganja.
Prihodi od prodaje plina u 2014. godini prema Ugovoru o koncesiji i obveza za
koncesijsku naknadu u 2015. godini iznose 8.094,93 kn.
Rasprave nije bilo, te se prisupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno
Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2014. godinu s osvrtom na
područje davatelja koncesije Općine Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospođa Milka Furlan pojasnila je Informaciju o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za
razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine i tom prilikom istaknula da su u
navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 1.188.555,02 kn, dok su rashodi
ostvareni u iznosu od 822.194,00 kn, tako da je ostvaren višak sredstava u iznosu od
366.361,02.
Istaknula je zadovoljstvo ostvarenjem prihoda koji se pune prema planu, kao i da se
poduzimaju određene zakonske radnje prema dužnicima. Također je rekla da se uredno
podmiruju sve obveze i Općina Petrijevci nema dugovanja.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, te je glasovanjem jednoglasno usvojena Informacija
o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015.
godine koja se nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 8 .
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za I-III mjesec 2015. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom
iznosu od 2.155,00 kn koja su usmjerena za kupnju zemljišta (put) od Ivana Mihaljevića,
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pomoć Udruzi paraplegičara i tetraplegičara Osijek i sufinanciranje komemoracije
povodm obilježavanja 70. godišnjice za bleiburške žrtve.
Potom je jednoglasno usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III
mjesec 2015. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Gospođa Milka Furlan detaljno je upoznala vijećnike s Prijedlogom odluke o prvoj
izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu i Odluke o prvim
Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu s
Programima.
Ona je tom prilikom obrazložila stavke u prihodima i rashodima u kojima se predlažu
izmjene. Ukupno predloženi prihodi u Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci
za 2015. godinu iznose 15.474.526,00 kuna, a rashodi 15.895.064,00 kuna. Općina
Petrijevci po Godišnjem obračunu za 2014. godinu je poslovala pozitivno i ostvarila višak
sredstava u iznosu 420.538,00 kuna, koji se prenosi u Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Petrijevci za 2015. godinu u iznosu 420.538,00 kuna te je sa prijenosom viška
Proračuna uravnotežen.
Sukladno Zakonu o proračunu predložila je i donošenje Odluke o prvim izmjenama i
dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu i programe
kod kojih je došlo do izmjena u skladu sa Prvom izmjenom i dopunom Proračuna.
Isto je razmotrio Odbor za financije, proračun i gospodarstvo Općinskog vijeća Općine
Petrijevci i kao takvo predlaže na usvajanje Općinskom vijeću.
Budući da nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova
(10 „za“ i 1“protiv“) donesena Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine
Petrijevci za 2015. godinu i Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke izvršenja Proračuna
Općine Petrijevci za 2015. godinu s Programima koje se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni Plana nabave za 2015. godinu obrazložila je gospođa
Renata Pilgermayer koja je rekla da Prva izmjena Plana nabave prati Proračun, te se
predlaže izmjena u bagatelnoj nabavi.
Tijekom glasovanja koje je uslijedilo, većinom glasova (10 „za“ i 1 „protiv“) donesena je
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2015. godinu i nalazi se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 11.
Gospođa Milka Furlan informirala je nazočne o održanom sastanku u Osječko-baranjskoj
županiji gdje su dobivene upute o potrebi donošenja Plana mreže dječjih vrtića i
njegovom izgledu. Sukladno dobivenim uputama izrađen je Plan mreže dječjih vrtića na
području Općine Petrijevci kojim se predviđa proširenje postojećeg dječjeg vrtića
uređenjem potkrovlja površine 368,24 m2 i još jednom skupinom od 25 djece.
Rasprave nije bilo, te je potom jednoglasno donesen Plan mreže dječjih vrtića na području
Općine Petrijevci u predloženom obliku i nalazi se u privitku ovog zapsinika.
Točka 12.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer,
jednoglasno je donesena Odluka o visini naknade za pokretne naprave postavljene na
nekretninama u vlasništvu Općine Petrijevci kojom se za ovu namjenu određuje nakada u
visini od 1,00 kn/m2/dan.
Načelnik Općine donosi Plan korištenja javnih površina u vlasništvu Općine i postavljanju
tehničkih i estetskih standarda, a korisnik pokretne naprave dužan je za tu namjenu podnijeti
pisani zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu koji mu izdaje rješenje o odobrenju s
iznosom naknade i uvjetima za korištenje.
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Odluka o visini naknade za pokretne naprave postavljene na nekretninama u vlasništvu
Općine Petrijevci nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Gospođa Renata Pilgermayer pojasnila je vjećnicima da je Općina temeljem Zakona o
zaštiti i spašavanju obvezna svakih pet godina donijeti Odluku o procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Petrijevci. Procjenu je izradila ovlaštena tvrtka
„Zaštitainspekt“ d.o.o. Osijek, a Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured
Osijek, dala svoju suglasnost.
Procjena je izrađena sukladno Zakonu i Pravilniku o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno donesena Odluka o procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer,
jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Petrijevci
koji je sukladno Zakonu Općina dužna izraditi temeljm Procjene ugoroženosti stanovništa,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Petrijevci. Plan zaštite i spašavanja Općine Petrijevci, izradila je
ovlaštena tvrtka „Zaštitainspekt“ d.o.o. Osijek sukladno Zakonu i Pravilniku o metodologiji
za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Petrijevci nalazi se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 15.
Obrazloženje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Petrijevci dala je
gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je sukladno Zakonu Općina
Petrijevci dužna izraditi Plan civilne zaštite Općine Petrijevci koji se sastoji od ustroja
civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno-tehničkim sredstvima i mobilizacije, a
sadrži mjere sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja prvenstveno stanovništva na području
Općine.
Plan civilne zaštite Općine Petrijevci izradila je ovlaštena tvrtka „Zaštitainspekt“ d.o.o.
Osijek sukladno Zakonu i Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Petrijevci
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Pod točkom različito, gospodin Ivo Zelić informirao je vijećnike o aktivnostima koje su
provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:
- u mjesecu travnju obilježen je Dan Općine Petrijevci sukladno Programu koji je donio
Odbor za obilježavanje Dana Općine,
- radilo se na komunalnom uređenju centra, puštena je u rad fontana, te uređen prostor
ispred crkve, stare škole, Općine i Konzuma gdje je posađeno novo drveće, postavljeni
koševi za otpad, dvije klupe u Satnici, te postavljena 2 stupa za plakatiranje u
Petrijevcima i jedan u Satnici,
- obilježeno je parkiralište ispred Konzuma,
- radilo se na uređenju zelenih površina iza groblja u Satnici, Kraljevom brdu u
Petrijevcima , te putu u vikend naselju Kapelica i trenutno se radi na uređenju puta u
vikend naselju Nehaj,
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očišćeni su oluci na zgradi Općine i stare škole,
donesena je Odluka o izradi lokalne razvojne strategije koju će izraditi tvrtka „Modra
nit“ iz Osijeka, a za čije će radionice biti pozvani članovi Općinskog vijeća,
gospodarstvenici, vlasnici OPG-a i drugi,
- donesene su odluke o usvajanju ponuda za energetski pregled dječjeg vrtića, doma u
Satnici i stare škole,
- održan je memorijalni turnir Vatrogasne mladeži DVD-a Satnica,
- Općina se uključila u humanitarnu akciju „Biciklom za zvono“,
- 17. lipnja je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU potpisan je ugovor u
vrijednosti od 675.000,00 kn za unutrašnje uređenje zgrade vrtića, trenutno se provodi
javna nabava, a radovi bi započeli 15. srpnja i trajali do 01. rujna ove godine.
Potom je gospođa Milka Furlan informirala nazočne da je na snazi novi Zakon o
pogrebnoj djelatnosti kojim je 7. travnja prestala koncesija Draivi-Plus d.o.o. za prijevoz
pokojnika.
Vjećnik Ivica Walz je ukazao na problem tretiranja komaraca i predložio da se ubuduće u
Proračunu predive sredstva za ovu namjenu.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je razgovarao sa Sanitacijom Osijek d.d, te da će se
provesti jedno tretiranje 28. lipnja i drugo tijekom Petrijevačkih žetvenih svečanosti koje
će biti njihovo sponzorstvo za manifestaciju.
Vijećnik Miroslav Jocić informirao je nazočne da su početkom mjeseca travnja započeli
razgovori ispred Kluba vijećnika HNS-a i SDP-a sa GPP-om Osijek u svrhu poboljšanja
prijevoza sa gradom Osijekom.
Gospodin Ivo Zelić je rekao da je davno Općina imala potpisani Sporazum sa GPP-om, te
da su u tome sudjelovali i predstavnici Panturista i da se našlo zajedničko rješenje koje je
trenutno aktivno, a da u Općini Petrijevci nije zaprimljen nikakav zahtjev za koncesiju
takve naravi, te da će sutra pristustvovati sastanku na tu temu koji će se održati u Čepinu.
Nadalje je vjećnik Miroslav Jocić i izvijestio vjećnike o radu KUD-a „Neven“, a u
raspravi su sujedovali još vjećnici Đuro Tačković, Ivo Zelić, Ivan Vrbanić, Ivan Zečević i
Martina Stanković, te je zaključeno da odnose među udrugama ne treba raspravljati na
Općinskom vijeću i da to nije tema sjednice.
Na kraju je predsjednik pozvao sve nazočne da se odazovu na polaganju vjenca na groblju
u Petrijevcima na dan 22. lipnja i izrazio nezadovoljstvo jer se svi članovi Općinskog
vijeća nisu odazvali na svečanu sjednicu održanu povodom Dana Općine.

Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio sjednicu u 21,30 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić
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