ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 28. lipnja 2016.
godine u zgradi stare Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Damir Dorkić, Mario Koški,
Dragan Kuštro, Zdenko Marukić, Miroslav Jocić, Martina Stanković, Ivan Novak i Ivica
Walz, izabrani vjećnici.
OSTALI NAZOČNI: Drago Horvatin, predstavnik Policijske postaje Belišće, Zdenko
Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, Darko Slivar, direktor HRV d.o.o.,
Lidija Maruović Košćak, direktorica LRA Valpovo-Petrijevci d.o.o., Mate Pušić, direktor
Dvorca d.o.o. Valpovo, Željko Harkanovac, direktor Urbanizma d.o.o. Valpovo, Ivo Zelić,
načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika, Milka Furlan, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela,Ana Egredžija i Denis Fekete, Udruga „Petrijevci – ljudi i
običaji“.
NENAZOČNI: Miroslav Marić i Samir Župančić.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
pozdravio sve nazočne i konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest izabranih vijećnika što
je dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka, te da su dva vijećnika opravdano nenazočna i
predložio je slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području
Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2015. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća od 01.01.2015. do 31.12.2015. Dječjeg
vrtića „Maslačak“, Petrijevci.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za 2015.
godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci
d.o.o. u 2015. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2015.
godinu s osvrtom na područje davatelja koncesije Općine Petrijevci.
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o.
Valpovo za 2015. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Urbanizam d.o.o.
Valpovo za 2015. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za
razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine.
10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec
2016. godine.
11. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu i
Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2016.
godinu.
12. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2016. godinu.
13. Donošenje Odluke o isplati novčane protuvrijednosti za stan na kojem postoji stanarsko
pravo.
14. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima
iz Proračuna Općine Petrijevci.
15. Različito.

Točka 1.
Kod usvajanja zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća gospodin Ivo Zelić je rekao vezano
za točku 10. i izjavu vjećnika Miroslava Jocića da na web stranici Općine Petrijevci nije
objavljena odluka Ministarstva financija o poništenju natječaja za dodjelu financijskih
sredstava udrugama, te da bi molio pojašnjenje o kakvoj Odluci je riječ s obzirom da ista
nikada nije zaprimljena u Općini Petrijevci ili da se izvrši izmjena zapisnika u ovom dijelu.
Gospodin Miroslav Jocić je rekao da će se o tome pismeno očitovati, te da postoji mogućnost
da je krivo interpretirana, odnosno da se radi o zapovjedi, odredbi ili slično, na što je
gospodin Ivo Zelić još jednom ponovio da takva odluka do sadašnje sjednice Općinskog
vijeća nije zaprimljena u Općini Petrijevci.
Potom je gospodin Ivan Vrbanić izvijestio nazočne vazano za zaključak u točci 7. sa
prethodne sjednice da je isto prolongirano do jeseni kada će se sastati Povjerenstvo za
prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša, te da
su u međuvremenu sanirane ceste u naselju.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća s
navedenim izmjenama usvojen jednoglasno.
Točka 2.
Izvješće policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za I-XII
mjesec 2015. godine nazočnima je obrazložio gospodin Drago Horvatin.
On je tom prilikom iznio statističke pokazatelje stanja sigurnosti u 2015. godini u komparaciji
sa istim razdobljem 2014. godine gdje je evidentirano 8 kaznenih djela više kao i u stanju
sigurnosti u prometu gdje je prometnih nesreća bilo više za 50% u odnosu na 2014. godinu.
Što se tiče prekršaja protiv javnog reda i mira i prekršaja iz ostalih zakona evidentiran je
manji broj u odnosu na 2014. godinu.
Naveo je da je došlo do znatnog povećanja prometnih nesreća na što ne mogu utjecati ali i
izrazio zadovoljstvo što tijekom istih nije bilo poginulih osoba. Također je rekao da su
riješene provale u Tisku, NTL-u i dvijema vikendicama. U 2016. godini Policija će i dalje
raditi na provođenju preventivnih akcija u vrtićima, školama, obavještavanjem građana putem
medija i drugo. Također je naveo da se nada skorom prelasku PP Belišće u II kategoriju čime
bi se povećao broj policijskih službenika, a što bi se odrazilo na smanjenju broja kaznenih
dijela s obzirom da sada rade sa smanjenim brojem policijskih službenika.
Potom je uslijedila rasprava tijekom koje je gospodin Miroslav Jocić rekao da je od strane
mještana upoznat kako policijski službenici u kasnim satima kažnjavaju bicikliste, dok
istovremeno ne provode kontrolu vozača, a učestalo je prekorečenje dozvoljene brzine u ul. S.
Radića.
Odgovorio je gospodin Drago Horvatin da je tendencija da se biciklisti upozoravaju na
određene prekršaje, a što se tiče nadzora brzine predložiti će postavljanje uređaja za nadzor
brzine, te će u tom slučaju tražiti od Općine osiguranje električne energije. Također je
predložio da se donese Odluka o zabrani konzumiranja alkohola na javnim mjestima kako bi
mogli provoditi mjere Zakona u navedenom slučaju.
Gospodin Drago Kuštro je rekao da nije u redu da se policijski službenici skrivaju i potom
zaustavljaju i kažnjavaju bicikliste, na što je odgovoreno da postoje mjere i radnje kada se
policijski službenici prikriju kako bi mogli preventivno djelovati.
Gospodin Ivan Zečević je zamolio da policijski službenici ne kažnjavaju bicikliste koji zbog
sigurnosti i operećenja (neprilagođenosti) ceste voze kolnikom i da se o istome provede
edukacija, te je pitao kolika je udaljenost propisana zakonom od ulaska u naselje za mjerenje
smanjenja brzine.
Gospodin Horvatin je rekao da će predložiti da se ne sakcioniraju biciklisti koji nogostupom
ne voze brzo, dok će se svi oni koji ugrožavaju pješake sankcionirati, te je ponudio pomoć
kod izrade prometnih projekta. Što se tiče tolerancije brzine kod ulaska u naseljeno mjesto

rekao je da se nadzor brzine ne smije raditi na udaljenosti od 100 m od prometnog znaka, a na
upit vijećnika Miroslava Jocića vezano za glasanje tvrke za prodaju plina u jutarnjim satima,
odgovorio je da se isto može sankcionirati kao remećenje javnog reda i mira.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
( 11 glasova „za“) usvojeno Izvješće Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području
Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2015. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za 2015. godinu nazočnima je
obrazložio gospodin Zdenko Glasovac koji je tom prilikom rekao da su u navedenom periodu
ostvareni ukupni prihodi u iznosu 441.011,00 kn, dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od
435.696,00 kn, te je tako ostvaren višak prihoda u iznosu od 5.315,00 kn koji se prenosi u
2016. godinu za pokriće rashoda poslovanja.
Problema u svezi naplate nije bilo, Općina je redovito uplaćivala sredstava i suradnja s
Općinom je bila vrlo dobra.
Radilo se u dvije skupine sa 24 djece, dok su naznake za slijedeću pedagošku 2016./2017.
godinu povećanje broja djece (35) te će se vjerovatno primiti još jedan odgajatelj.
Na upit gospodina Ivana Vrbanić o rezultatima uštede nakon obnove zgrade vrtića, odgovorio
je gospodin Zdenko Glasovac da će se raditi procjena s kojom će vijećnici biti upoznati kada
bude gotova ali da su smanjena davanja za plin, odnosno da je potrošnja energenata umanjena
i da su uvjeti života puno kvalitetniji.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „za“) donesen
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za 2015.
godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Gospodin Darko Slivar ukratko je obrazložio Financijsko izvješće HRV d.o.o. Valpovo za
2015. godinu i tom prilikom rekao da su u prošloj godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu
838.581,01 kn, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 819.578,26 kn.
Uspjeli su riješti dugoročne probleme i kreću se u pozitivnom smjeru što se također odrazilo
na cjelokupan financijski rezultat.
Tijekom rasprave koja je uslijedila vijećnik Dragan Kuštro je pitao da li je točno da je tijekom
jedne radijske emisije emitirana neprimjerena glazba, što je gospodin Darko Slivar
demantirao i pozvao zainteresirane vijećnike da s točnim navodima (vrijeme i datum
emitiranja) mogu osobno doći u prostorije HRV-a uvjeriti se o istome.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Financijsko izvješće
HRV d.o.o. Valpovo za 2015. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Gospođa Lidija Maurović Košćak prezentirala je Izvješće o radu Lokalne razvoje agencije
Valpovo-Petrijevci d.o.o. u 2015. godini.
Agencija je 31. studenog 2015. godine upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, a
započela je s radom 23. prosinca 2015. godine tako da se izvješće odnosi na vrijeme od sedam
dana do kraja 2015. godine. U tom periodu ostvarena su sredstava u iznosu od 104.500,00 kn
od čega je iznos od 100.000,00 kn iznos koji su uplatili osnivači dok je u roku od 7 radnih
dana izvršena uplata sredstava od 4.500,00 kn.
U nastavku se na upit vijećnika Miroslava Jocića predstavila rekavši da dolazi iz privatnog
sektora, da se bavi pisanjem i provedbom projekata uglavnom u poljoprivednoj struci, te da je
otvorena za suradnju svih zainteresiranih.
Drugih pitanja nije bilo, glasovanjem koje je uslijedilo, jednoglasno je (11 glasova „za“)
usvojeno Izvješće o radu Lokalne razvoje agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o. u 2015. godini
koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 6.
Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2015. godinu s osvrtom na
područje davatelja koncesije Općine Petrijevci u odsutnosti predstavnika HEP-Plina
obrazložila je gospođa Milka Furlan.
Ona je tom prilikom rekla da je iz Izvješća vidljiv dio koji se odnosi na Općinu Petrijevci kao
i da tijekom 2015. godine na području Općine Petrijevci nije bilo potreba za zamjenama ili
rekonstrukcijama distribucijske mreže kao ni izgradnjom nove mreže,te da u Plan investicija
za 2015. godinu nisu bila predviđena investicijska ulaganja.
U 2015. godini na ime koncesijske naknade, na temelju ostvarenog prihoda od distribucije
plina na području Općine Petrijevci plaćena je obveza u iznosu od 8.094,93 kuna.
Rasprave nije bilo, te se prisupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „za“)
usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2015. godinu s osvrtom
na područje davatelja koncesije Općine Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Godišnje Izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2015. godinu iznio je
gospodin Mate Pušić koji je tom prilikom istaknuo da su u navedenom periodu ostvareni
ukupni prihodi u iznosu od 11.621.104,13 , a rashodi 11.585.435,71 kn, čime je ostvarena
bruto dobit u iznosu od 35.668,42 kn, koja nakon oporezivanja na dobit u iznosu od 23.370,58
kn, iznosi neto dobit od 12.297,84 kn.
Sukladno Zakonu o porezu na dobit, Dvorac d.o.o. Valpovo obvezan je uplaćivati akontacije
poreza na dobit za 2016. godinu, što iznosi 2.353,33 kn mjesečno.
Zadovoljni su postojećom situacijom jer su riješili dugovanja i kredite osim onog koji istječe
2029. godine. Ostvarena su osnovna načela poslovanja i održana likvidnost društva.
Budući da nije bilo rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova
„za“) usvojeno Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2015.
godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Urbanizam d.o.o. Valpovo nazočnima je
obrazložio gospodin Željko Harkanovac. On je tom prilikom rekao da je Financijsko izvješće
sastavljeno sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.
Tijekom 2015. godine zabilježen je bitan pomak na bolje s obzirom da su ostvareni prihodi u
iznosu od 5.652.377,51 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 5.643.356,99 kn, iz čega
prizilazi da je ostvaren pozitivan poslovni rezultat od 9.020,82 kn.
Društvo je u 2015. godini završilo proces reorganizacije i konsolidiranja prihoda i rashoda.
Zabilježen je znatan pad prihoda od građevinske djelatnosti zbog manjka investicija, ali su sve
obveze isplaćene.
Potraživanja od kupaca su smanjena , većinu potraživanja čine potraživanja od fizičkih i
pravnih osoba za odvoz komunalnog miješanog otpada, komunalno održavanje od pravnih
osoba , za izvedene građevinske radove i grobnu naknadu, kao i od korisnika odvoza
komunalnog otpada za sanaciju odlagališta „Staro Valpovo“.
U svrhu razvstavanja otpada, predložio je izuzimanje zelenih otoka koji postaju sve veći
problem zbog velikih količina nepravilno odloženog otpada, te da se na istima uvede video
nadzor kako bi se došlo do boljih rezultata, kao i da se poradi na edukaciji mještana o
izuzimanju otpada na pragu domaćinstava.
Vijećnik Ivan Zečević je predložio da se kod sakupljanja otpada pokupe i vreće koje su
odložene uz kante s obzirom da toga ne bude puno, a gospodin Harkanovac je odgovorio da
mještani trebaju koristiti propisane vreće tj. poštovati Zakon i pravila ponašanja.

Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojeno
Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Urbanizam d.o.o. Valpovo koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31.
ožujka 2016. godine nazočnima je obrazložila gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom
rekla da su u navedenom periodu ostvareni prihodi u iznosu 1.458.135,52 kune, dok su
ostvareni rahodi u iznosu od 840.320,60 kuna, te je tako ostvaren višak sredstava u iznosu od
617.814,92 kn.
Sredstva su se trošila prema Zakonu o proračunu i prema planu. Izrazila je zadovoljstvo zbog
ostvarenja Proračuna što se odrazilo na pozitivno poslovanje Općine.
Izvješće je vijećnicima dostavljeno na uvid četvrtoj razini, rasprave nije bilo, te se pristupilo
glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojena Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna
Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe
za I-III mjesec 2016. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom iznosu od
1.300,00 kn koja su usmjerena za pomoć za liječene Renati Dragičević, sufinanciranje
obnove „Vukovarskog vodotornja- simbol hrvatskog zajedništva“ i pomoć Udruzi
paraplegičara i tetraplegičara Osijek.
Potom je jednoglasno ( 11 glasova „za“) usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za I-III mjesec 2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Gospođa Milka Furlan detaljno je upoznala vijećnike s Prvom izmjenom i dopunom
Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu.Ona je tom prilikom rekla da su iste izrađene u
skladu sa Zakonom o Proračunu i obrazložila detaljno sve stavke prihoda i rashoda koje se
povećavaju u navedenim izmjenama.
U prijedlogu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu predloženi
su prihodi Proračuna za 2016. gdinu koji iznose 16.804.539,00 kn, a rashodi u iznosu od
17.850.713,00 kn. Prijedlog prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci je za 2016.
godinu je uravnotežen s prijenosom ostvarenog viška iz prethodnih godina u iznosu od
1.046.174,00 kn.
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Miroslav Jocić je rekao da neće podržati ovakav
prijedlog iz razloga što se ne slaže s prijedlogom povećanja na stavkama održavanja zgrade
Općine, zgrade doma u Satnici i Zone male privrede u Satnici jer smatra da ima nelogičnosti,
kao i da se radi o velikim iznosima, dok se istovremeno ne planiraju sredstva za školovanje i
stipendije mladih.
Gospođa Jasna Stojaković, predsjednica Povjerenstva za financije, proračun i gospodarstvo
Općinskog vijeća Općine Petrijevci je rekla da je navedeni prijedlog o Prvoj izmjeni i dopuni
Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu na svojoj sjednici razmotrilo Povjerenstvo, da je
rasprava bila konstruktivna i da je donesen zaključak da se u predloži na usvajanje
Općinskom vijeću u navedenom obliku.
Pojašnjenje je dao i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da Općina ulaže u djecu i mlade s tim što
je osigurala dobre uvjete u vrtiću, sufinancira rad vrtića, ulaže u Osnovnu školu, sufinancira
školsku kuhinju za učenike slabijeg imovnog stanja, nagrađuje „Učenika generacije“, te
sufinancira cijenu autobusnih karti za učenike i studente itd.
Za spomenute stavke već postoje projekti i troškovnici, a sredstva će se pokušati povući iz EU
fondova uz pomoć LRA Valpovo-Petrijevci. Na taj način bi se uredile zgrade koje su u

vlasništvu Općine i komunalna infrastruktura, a što bi doprinijelo boljitku svih građana sa
područja naše Općine.
Također je ostavio mogućnost da se kod donošenja novog Rebalansa planiraju i sredstva za
neke druge potrebe mladima ukoliko to bude potrebno.
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da je to dobro ulaganje, da Općina i načelnik dobro
funkcioniraju, da se sredstva dobro raspoređuju kao i da se ulaže i u mlade.
Vijećnik Ivan Novak je također podržao prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine
Petrijevci za 2016. godinu jer smatra da se dugo čekalo na uređenje navedenih objekata i da to
služi za opće dobro građana.
Potom je uslijedilo glasovanje tijekom kojeg su većinom glasova (10 „za“ i 1 „protiv“)
donesene Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu i
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2016.
godinu koje se nalaze u privitku ovog zapsinika.
Točka 12.
Gospođa Milka Furlan ukratko je obrazložila Prvu izmjenu i dopunu Plana nabave za 2016.
godinu koja je izrađena sukladno financijskom planu Prve izmjene i dopune
Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu.
U istoj je izvršena izmjena evidencijskog broja nabave, a povećanje/smanjenje izraženo bez
PDV-a.
Rasprave nije bilo stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (10 „za“ i
1 „protiv“) donesena Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2016. godinu i koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Gospodin Ivo Zelić pojasnio je prijedlog Odluke o isplati novčane protuvrijednosti za stan na
kojem postoji stanarsko pravo, a koji se nalazi u vlasništvu gospđe Anke Mrdalj u zgradi
Općine. Otkupom stana osigurao bi se prostor za rad tijela Općine Petrijevci. Isti se sastoji od
22,82 m2 korisne površine i nakon izvršene stručne procjene predlaže se isplata sredstava po
tržišnoj cijeni od 3.676,24 kune za 1m2 površine stana uz zakonsko plaćanje po zaključenju
ugovora. Ovlašćuje se načelnik Ivo Zelić da zaključi ugovor o isplati novčane protuvrijednosti
za navedeni stan.
Odluka o isplati novčane protuvrijednosti za stan na kojem postoji stanarsko pravo donesena
je jednoglasno (11 glasova „za“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Gospođa Milka Furlan obrazložila je prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci udrugama čije
aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba kao i organizacijama civilnog društva kada
su one, u skladu s uvjetima javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i
manifestacija, prihvatljivi prijavitelji. U Odluci su navedeni uvjeti pod kojima će se
dodjeljivati sredstva kao i postupak dodjele sredstava. Prijave će razmatrati Povjerenstvo za
ocjenjivanje , koje će biti nezavisno ocijenjivačko tijelo i koje će se imenovati na jednoj od
narednih sjednica Općinskog vijeća.
Tijekom rasprave koje je uslijedila, vijećnik Miroslav Jocić je izrazio zadovoljstvo zbog
donošenja ove Odluke, te je rekao da se u točci 8 u stavku 2. riječ „mogu“ zamijeni riječju
„moraju“, kao i da smatara da svaka udruga treba dati svoga predstavnika u Povjerenstvo za
ocjenjivanje.Također je rekao da bi Povjerenstvo trebalo odlučivati o dodjeli sredstava, dok su
Općinsko vijeće i načelnik nadležni za određivanje sredstava za određenu namjenu. Također
se ne slaže s člankom 11. s obzirom da udruzi kojoj nisu dodijeljena sredstava nije
odgovoreno u roku od 8. dana kako je to u istom navedeno, kao i sa čl. 12. u kojem se
ponavlja već izneseno.

Gospođa Milka Furlan je rekla da se Odluka temelji na Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge koja je objavljena u Narodnim novinama br. 26/2015.i Zakonu o udrugama.
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da se može iznijeti i drugačiji prijedlog, ali će u konačnici
odlučiti Općinsko vijeće.
Potom je uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je većinom glasova (10 „za“ i 1 „protiv“)
donesena Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz
Proračuna Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Točka 15.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- Potpisana je suglasnost na Odluku o cijeni vode za pravne osobe koju je donijela
Skupština Dvorca d.o.o. Valpovo, a kojom se cijena sa 19,23 kn umanjuje na 15,38 kn
kao pomoć gospodarstvenicima,
- Radilo se na uređenju bankina uz nerazvrstane ceste u ul. J.J. Strossmayera, D.
Pejačević i M. Gupca,
- uređen je poljski put sa satničke strane tako da je vikend naselje dobilo put,
- radilo se na uređenju javnih površina,
- u izradi je projekt za biciklističke staze koji je prijavljen na natječaj prekogranične
suradnje s Mađarskom,
- za uređenje zgrade Općine planiraju se povući sredstva iz projekta prekogranične
suradnje sa Srbijom i Fonda za energetsku učinkovitost,
- pristupit će se uređenju fasada zgrade doma u Satnici,
- u mjesecu travnju obilježen je Dan Općine,
- također je krajem ožujka održano snimanje glazbenog-scensko spektakla „Lijepom
našom“ čiji je trošak bio 61.000,00 kn, a što je Općinu koštalo cca 30.000,00 kn,
- 22. i 25. lipnja položeni su vijenci i upaljene svijeće na groblju u Petrijevcima,
- 25.lipnja (Dan državnosti) LD „Jastreb“ Petrijevci održali su gađanje glinenih
golubova dok je UŠR „Karašica“ Petrijevci održala natjecanje u ribolovu,
- Udruge su održavale svoje Skupšine,
- Uređena je prostorija za rad Udruge matice umirovljenika Petrijevci, Šah-kluba i
Udruge umirovljenika Satnica,
- Općina je bila pokrovitelj 3. Smotre „A kapela pjesme“ u Satnici,
- Krajem svibnja Povjerenstvo za poljoprivredu i elementarnu nepogodu prikupilo je i
dostavilo podatke za elementarnu nepogodu od mraza, a danas je poslano
Županijskom povjerenstvu za elementrarnu nepogodu prvo priopćenje vezano za
ledotuču i veliku količinu vode i vjetra koja je 26. i 27. lipnja zahvatilo i područje
Općine Petrijevci, te se očekuje proglašenje elementarne nepogode.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 22,25 sati.
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Ana Egredžija
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