ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 12. travnja 2016.
godine u zgradi stare Osnovne škole Petrijevci ( u prostorima KUD-a) s početkom u 20,00
sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Mario Koški, Dragan Kuštro,
Zdenko Marukić, Miroslav Jocić, Martina Stanković, Ivan Novak i Ivica Walz, izabrani
vjećnici.
OSTALI NAZOČNI: Sonja Vuković i Gordana Stojanović, predstavnice Modre niti d.o.o. ,
Nikola Novoselić, vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, Zvonko Gubica,
direktor Draive Plus d.o.o. Petrijevci, Ante Banović, direktor AEPG d.o.o. Petrijevci, Franjo
Ivančić, autoprijevoznik „Zagi“ iz Donjeg Miholjca, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci,
Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
Ana Egredžija, zapisničar, Davor Runje, programski urednik HRV-a i Denis Fekete- udruga
„Petrijevci – ljudi i običaji“.
NENAZOČNI: Damir Dorkić, Miroslav Marić i Samir Župančić.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
pozdravio sve nazočne i zahvalio se KUD-u „N.Š.Zrinski“ Petrijevci za ustupljenu prostoriju
za održavanje sjednice Općinskog vijeća. Gospodin Ivan Zečević, u ime predsjednika KUD-a
„N. Š.Zrinski“ izrazio je zadovoljstvo zbog mogućnosti održavanja sjednice Općinskog vijeća
u novouređenoj prostoriji KUD-a i iskazao spremnost ustupanja prostorije po potrebi. Potom
je predsjednik Općinskog vijeća konstatirao da je sjednici nazočno deset izabranih vijećnika
što je dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka, te da su tri vijećnika opravdano nenazočna
i predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Strategije razvoja Općine Petrijevci 2015.-2020.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 2015. godinu
Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2015. 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 2015. 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 2015. godinu AEPG d.o.o.
Petrijevci.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na području Općine
Petrijevci za 2015. godinu Autoprijevoznika „ZAGI“ iz Donjeg Miholjca.
8. Razmatranje ponude za kupnju poslovnog udjela Grada Belišća u vlasničkoj strukturi
Hrvatskog radio Valpovštine d.o.o. Valpovo
9. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci.
10. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Gospođa Sonja Vuković pozdravila je nazočne i upoznala ih s radom na izradi Strategije
razvoja Općine Petrijevci 2015.-2020. koja predstavlja osnovni razvojni element za prijavu na
natječaj za ostvarivanje sredstava iz EU fondova.
Za izradu iste podaci su prikupljani na terenu , a vodila se briga o financijskom kapacitetu
Općine i gospodarstvu sa ovog područja.
Gospođa Gordana Stojanović u nastavku je rekla da su Strategijom obuhvaćeni različiti
aspekti gospodarskog i društvenog život na području Općine koji se nastoje ostvariti kroz
četiri strateška cilja, konkurentno gospodarstvo, naprednu i konkurentu poljoprivrednu
proizvodnju, visoku kvalitetu života u ruralnom prostoru i očuvan okoliš i visoku razinu
energetske učinkovitosti. Pri izradi Strategije vodilo se računa o pristupu koji ima neka svoja
pravila koje je propisalo Ministarstvo, mora imati utemeljenje u resursima, podržano od
Ministarstvo kojem će poslije dostaviti izvješće.
Strategija je bila objavljena na stranicama Općine i realno je izvodiva do 2020. godine.
U nastavku je gospodin Ivan Vrbanić rekao da će se financiranje Strategije ostvariti iz
Programa ruralnog razvoja, te da nam može poslužiti kod prijave na natječaj za ostvarenje
sredstava iz EU fondova.
Vijećnik Miroslav Jocić je izrazio zadovoljstvo i pohvalu zbog izrade Strategije, koja je
ključni dokument u napretku razvoja i rekao da je Općina Petrijevci jedna od rijetkih koji bi
njenom realizacijom postigli puni napredak.
Gospođa Milka Furlan je rekla da istu već koristimo kod pojedinih natječaja.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
(10 glasova „za“) donesena Strategije razvoja Općine Petrijevci 2015.-2020. koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su razmatrali Izvješće prema Ugovoru o koncesiji
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za
2015. godinu Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci.
Izvješće je obrazložio gospodin Nikola Novoselić koji je tom prilikom naveo broj objekata na
području Općine Petrijevci na kojima su izvršene dimnjačarske usluge, kao i broj
nenaplaćenih usluga ( zbog slabije platežne moći vlasnika), te broj objekata na kojima nije
izvršena usluga zbog odbijanja vlasnika, što je problem unazad nekoliko godina, a za koji
predlaže iznaći zajedničko rješenje u dogovoru sa predstavnicima Općine.
Vijećnik Miroslav Jocić zatražio je od Općinskog načelnika da iznese prijedlog za one
građane koji odbijaju uslugu dimnjačara, a u svrhu zaštite drugih građana.
Gospodin Ivo Zelić je zahvalio na dobroj suradnji vlasniku SDR Nikoli Novoseliću, te potom
rekao da na ovaj problem Općina reagira u granicama svojih mogućnosti tj. upozna građane s
obvezom održavanja dimovodnih objekata, te da nema mogućnost drugih zakonskih ovlasti za
dalje postupanje. Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da se ovaj problem proteže od kada imamo
koncesiju za rad dimnjačarske službe, te da misli da se radi o socijalnim slučajevima izuzev
nekoliko izuzetaka, te budući da Općina nema ovlasti da ih se prisili , pokušati će se iznaći
mirno rješenje, a u slučaju neuspjeha postupiti prema inspekcijskoj službi s čime se složio i
sam koncesionar.
Ovakav zaključak vijećnici su jednoglasno (10 glasova „za“) usvojili kao i Izvješće prema
Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području
Općine Petrijevci za 2015. godinu Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.

Točka 4.
Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području
Općine Petrijevci za 2015. godinu Draive – Plus d.o.o. Petrijevci obrazložio je gospodin
Zvonko Gubica. On je tom prilikom rekao da Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci sukladno Zakonu
vodi Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Petrijevci s položajem
grobnih mjesta i grobnica i Registar umrlih osoba o čemu podatke dostavlja na uvid i pohranu
u Općinu Petrijevci. Potom je iznio statističke podatke o broju umrlih osoba u 2015. godini, te
naveo aktivnosti u koja su utrošena sredstva prikupljena od grobne takse, kao i radove koje se
planiraju izvesti u ovoj godini na grobljima u Petrijevcima i Satnici.
Također je iznio problem naplate (socijala, Hrv. branitelji i dr.), kao i da nastoje biti tolerantni
prema svima jednako.
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da Općina nema primjedbi na suradnju s koncesionarom, te
da su ove godine uređene mrtvačnice u Petrijevcima i Satnici, kao i da se groblje redovito
održava.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojeno
Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području
Općine Petrijevci za 2015. godinu Draive – Plus d.o.o. Petrijevci koje se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 5.
Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih
površina na području Općine Petrijevci za 2015. godinu Draive – Plus d.o.o. Petrijevci
vijećnicima je obrazložio gospodin Zvonko Gubica koji je tom prilikom rekao da redovito i na
obostrano zadovoljstvo održavaju javne površine na području Općine Petrijevci ljeti i zimi.
Također redovito održavaju zelene površine tijekom održavanja Petrijevačkih žetvenih
svečanosti, Dana Općine i drugih prigoda. U zimskom periodu vrši se čišćenje snijega u
centru Petrijevaca kao i staza na grobljima u Petrijevcima i Satnici, pločnika prema
industrijskoj zoni i autobusnih stajališta.
Budući da pitanja vijećnika nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
(10 glasova „za“) usvojeno Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2015. godinu Draive –
Plus d.o.o. Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospodin Ante Banović upoznao je nazočne s Izvješćem prema Ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2015.
godinu AEPG d.o.o. Petrijevci. On je tom prilikom iznio ukupnu vrijednost utrošenog
materijala u 2015. godini kao i sredstva koja su za tu namjenu utrošena. Naveo je probleme
javne rasvjete zbog kojih često dolazi do kvarova koje uredno i na vrijeme popravlja.
Tijekom 2015. godine od novih rasvjetnih mjesta izvedena je jedna visilica u ul. Republike
prema nogometnom igralištu. Također su nabavljeni novi svjetleći ukrasi za visilice i stabla u
centu tj. parku Petrijevaca, a za koja su ispred zgrade Općine postavljeni kabeli u zemlju
između stabala. Također je kod održavanja Petrijevačkih žetvenih svečanosti bez naknade
ustupljen kompletan elektroinstalacijski materijal i izvedeni su radovi za cjelokupnu
manifestaciju.
Predlaže u narednom razdoblju da Općina u Proračunu planira sredstva za poboljšanje javne
rasvjete u Petrijevcima.
U raspravu se uključio gospodin Ivo Zelić koji je rekao da je naselje Satnica kompletno
riješeno kvalitetnijom javnom rasvjetom, dok su u Petrijevcima to ulice Vjetrovita i S. Radića.
U skoro vrijeme se nada dobivanju građevne dozvole za niskonaponsku mrežu u novom
naselju u Petrijevcima kada bi se moglo pristupiti navedenim radovima.
Vijećnik Ivan Novak je potvrdio česte kvarove na mreži u ul. Republike i zahvalio AEPG
d.o.o. Petrijevci koji su uvijek uredno i na vrijeme dolazili na intervenciju.

Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10
glasova „za“) usvojeno Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2015. godinu AEPG d.o.o.
Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospodin Franjo Ivančić obrazložio je nazočnima Izvješće prema Ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na
području Općine Petrijevci za 2015. godinu Autoprijevoznika „ZAGI“ iz Donjeg Miholjca.
Naveo je radove koji su izvedeni tokom godine (nasipavanje tucanika, nasipavanje bankina,
poljskih puteva, čišćenje kanala, asfaltiranje udarnih rupa, uređenje prometnih znakova i
drugo), te utrošene količine materijala prema ugovoru.
Nadalje, predložio je sanaciju i uređenje Kraljevog brda više puta tijekom godine, sanaciju i
uređenje bankina, nasipavanje i održavanje vikend naselja i saniranje udarnih rupa po cestama
jedanput godišnje. Zbog uskih cesta predložio je da se napravi prometna regulacija
označavanjem jednosmjernih ulica i zbog prometovanja teških kamiona da se postave
prometni znakovi za zabranu prometovanja vozila težih od 5 t osim vozila dostave.
Posao je obavljen u skladu sa ugovorom, a eventualne primjedbe će uvažiti.
Tijekom rasprave koja je uslijedila gospodin Ivo Zelić je rekao da se vodi briga o svim
stanovnicima sa područja Općine.Također je pojasnio radove koji su izvedeni tijekom 2015.
godine, te naglasio da će problem vikend naselja Karašica nastojati riješiti u dogovoru sa
Gradom Osijekom i Općinom Darda koja također teritorijalno zauzima jedan dio naselja. Za I
i III fazu nerazvrstanih cesta ishođene su građevinske dozvole, te se čeka mjera 7,2 za
ostvarenje sredstava za navedenu namjenu. U narednih nekoliko dana planira se uređenje ul.
J.J. Strossmayera u Petrijevcima.
Vijećnik Ivica Walz je rekao da je generalni problem širina kolnika, te stoga bankine služe
kao prometni trak i predložio da se osiguraju veća sredstava u Proračunu za češće održavanje
bankina. Također je predložio da dio ulica koje se moraju češće održavati budu jednosmjerne
ulice. Vijećnik Miroslav Jocić je rekao da je problem detektiran, te da treba o istome
anketirati građane kako bi se moglo pristupiti operativnom radu.
Vijećnik Ivan Vrbanić je rekao da je o istome raspravljalo Općinsko vijeće na prošlim
sjednicama, te da nije dogovoreno što je potrebno napraviti i stoga predlaže da se sazove
tematska sjednica Povjerenstva za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno
gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša kako bi se pokušao riješiti nastali problem. Za isto
zadužuje predsjednicu Povjerenstva gospođu Jasnu Stojaković da tijekom jeseni sazove
Povjerenstvo i uz mogućnost sudjelovanja prometnog stručnjaka. Također misli da bi se
uređenje naselja Karašice moglo riješiti putem urbane aglomercije Osijek gdje su predviđena
sredstva za komunalnu infrastrukturu za vikend naselje.
Vijećnik Ivan Zečević predložio je da se dobro razmisli o postavljanju jednosmjernih ulica s
obzirom da su Petrijevci selo, a podržao je prijedlog o konstantnom održavanju bankina i
povećanju proračunskih sredstava za tu namjenu. Također je predložio da se sanira dio
poljskog puta iza Midžičevih plastenika s čime se složio i Općinski načelnik.
Točka 8.
Gospodin Ivo Zelić upoznao je nazočne s prijedlogom ponude za kupnju poslovnog udjela
Grada Belišća u vlasničkoj strukturi Hrvatskog radio Valpovštine d.o.o. Valpovo.
Budući je Gradsko vijeće Grada Belišća donijelo Odluku o istupanju Grada Belišća iz
trgovačkog društva Hrvatski radio Valpovština d.o.o.o. koju je usvojila i Skupština HRV-a
d.o.o. i donesena je Odluka o visini naknade koja se ima isplatiti Gradu Belišću na ime
tržišne vrijednosti njegova poslovnog udjela u iznosu od 24.000,00 kn.
Stoga se predlaže Gradu Valpovu i Općinama Bizovac i Petrijevci da preuzmu 25%
vlasničkog dijela odnosno 12,5% Grad Valpovo i 12,5% Općinama Petrijevci i Bizovac i s tog

naslova isplate iznos od 6.000,00 kn za poslovni udio Gradu Belišću. Stavovi su usuglašeni i
Općinsko vijeće Općine Bizovac je prihvatilo ovakav prijedlog, te se predlaže i Općinskom
vijeću Petrijevci prihvaćanje istog, odnosno da se udio Općine Petrijevci u vlasničkoj
strukturi HRV-a d.o.o. Valpovo poveća za 6,25% .
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 10 glasova
„za“) prihvaćena ponuda za kupnju poslovnog udjela Grada Belišća u vlasničkoj strukturi
Hrvatskog radio Valpovštine d.o.o. Valpovo i ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi
kupoprodajni ugovor.
Točka 9.
Gospodin Ivan Vrbanić obrazložio je dostavljene prijedloge po objavljenom javnom pozivu
za dodjelu javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci.
DVD-e Petrijevci dostavio je prijedlog za dodjelu javnog priznanja Plakete „Grb Općine
Petrijevci“ Tei Zelić o Ani Antolović za osobiti doprinos u razvoju vatrogastva i
promoviranju Općine Petrijevci.
Općinski odbor HDZ-a Petrijevci dostavilo je dva prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Petrijevci Plaketa „Grb Općine Petrijevci“ i to: ŽRK „Petrijevci“ za 40 godina rada i
osobita postignuća u sportu i promoviranju Općine Petrijevci i Udruzi športskih ribolovaca
„Karašica“ Petrijevci za šeszdesetpet godina postojanja i osobita postignuća u sportu i
promoviranju Općine Petrijevci.
Rasprave nije bilo, stoga je predsjednik Općinskog vijeća predložio da se za sva četiri
prijedloga glasa zajedno, što su vijećnici usvojili, te je jednoglasno (10 glasova „za“)
donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci prema
navedenim prijedlozima i ista se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- uređena je vanjska fasada na zgradi stare škole,
- uređena je prostorija šahovskog kluba i KUD-a „N.Š.Zrinski“ gdje je Općina
sudjelovala s materijalom i nabavila 45 stolica koje ostaju u vlasništvu Općine,
- pripremljeni su troškovnici za sudjelovanje u natječaju Osječko-baranjske županije, a
sredstva će biti iskorištena za uređenje prostorije gdje je bila smještena pošta, hodnika i
podruma, te prostor između prostorije Hrvatske udruge žena i hodnika,
- 29. ožujka Općina se prijavila na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU
fondova za uređenje doma u Satnici,
- ishođena je građevna dozvola za rušenje kina koje je u tijeku,
- sa Zavoda za zapošljavanje uposleno je 7 žena prema Programu skrbi za starije i
nemoćne osobe koje obslužuju ukupno 49 građana sa područja Općine Petrijevci, (42
Petrijevci i 7 Satnica),
- potpisan je tromjesečni ugovor sa Panturistom o sufinanciranju karte za prijevoz
učenika i studenata za razdoblje IV – VII mjesec ,
- 23. ožujka u Petrijevcima je održano snimanje glazbeno scenskog spektakla „Lijepom
našom“ koje je trajalo od 21.-24.ožujka, a u kojem su sudjelovali OPG „Pavičić“ i
OPG „Birovljević“ iz Petrijevaca, te Eko-etno udruga „Zlatne ruke“, obitelj Čolaković
i Dramska sekcija KUD-a „N.Š.Zrinski“ iz Satnice.
Potom su uslijedilo pitanje vijećnika Miroslava Jocića koji je rekao da na web. stranici
Općine Petrijevci nije objavljena Odluka Ministarstva financija o poništenju natječaja za
dodjelu financijskih sredstava udrugama, te je pitao Općinskog načelnika da li je unatoč
zaključku točke 6. zapisnika sa prethodne sjednice dijelio novac udrugama bez
Povjerenstva i da li je svjestan posljedica.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da sredstva dijeli temeljem donesenog Proračuna koji je
usvojilo Općinsko vijeće o čemu je donesen zaključak i koje je dostavljeno na uvid

Državnoj reviziji, te da je spreman podnositi posljedice, a Povjerenstvo će se formirati do
donošenja slijedećeg Proračuna.
Vijećnik Zdenko Marukić je ponovno upoznao nazočne s problemom pražnjena koševa u
centru Satnice kao i da tri dana nije odvezena plastika, na što je odgovorio gospodin Ivo
Zelić da će isto provjeriti s koncesionarom.
Na kraju je gospodin Ivan Vrbanić zahvalio nazočnima na sudjelovanju i pozvao sve
vijećnike da budu nazočni svečanoj sjednici i obilježavanju Dana općine u petak, 15.
travnja 2016. godine.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 22,00 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić

