ZAPISNIK
Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u srijedu, 3. srpnja 2019.
godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 20,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Kuštro, Mario
Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Dino Stojaković i Lucija
Lucić Stojaković, vijećnici.
OPRAVDANO NEANAZČNI: Martina Stanković, Josip Koški i Đuro Petnjarić.
OSTALI NAZOČNI: Mario Marolin, predstavnik NFM Consulting d.o.o., Osijek, Nikola
Pepić, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće, Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Belišće i Tatjana Kaptalan, voditelj Odjela knjigovodstva, Darko Slivar,
direktor HRV d.o.o. Valpovo, Damir Pepić, direktor Dvorac d.o.o., Siniša Peterlić, direktor i
Mario Ćosić, rukovoditelj službe računovodstvenih i financijskih poslova Urbanizam, d.o.o.
Valpovo, Ivana Zeko, direktorica LRA Valpovo-Petrijevci d.o.o., Ivo Zelić, načelnik Općine
Petrijevci, Milka Furlan, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, Renata
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i
ekologiju, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, Ana
Egredžija, zapisničar i Denis Fekete iz Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,
te konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest vijećnika i da su dva vijećnika opravdano
nenazočna.
Potom je pitao vijećnike ima li netko prijedlog za izmjenu ili dopunu dostavljenog
dnevnog reda, a budući da nitko od nazočnih nije imao prijedlog, predložio je sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana razvoja turizma Općine Petrijevci za razdoblje
2017.-2027.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2018.
godinu prema Ugovoru o koncesiji.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području
Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2018. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za
razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2018. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za
2018. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o.
Valpovo za 2018. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Urbanizam d.o.o.
Valpovo za 2018. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Lokalne razvojne agencije Valpovo – Petrijevci
d.o.o. od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.
10. Donošenje II. Izmjena i dopunama Proračuna Općine Petrijevci i Odluke o I. Izmjenama i
dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu.
11. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.
godini.
12. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Petrijevci u 2019. godini kod
Privredne banke Zagreb d.d.

13. Donošenje Odluke o komunalnom redu.
14. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petrijevci.
15. Donošenje Odluke o pokretanju projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za
područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek B).
16. Različito.
Dnevni red je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća usvojen
jednoglasno (11 glasova „ZA“) i bez primjedbi.
Točka 2.
Gospodin Mario Marolin ukratko je nazočnima prezentirao Strateški plan razvoja
turizma Općine Petrijevci za razdoblje od 2017. do 2027. godine koji je temeljni planski
dokument kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti turističkog razvoja Općine. Zahvalio
je svima koji su prisustvovali u izradi dokumenta za prepoznatljivost turističkih segmenata i
dodjelu sredstava u budućnosti od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Plan sadrži četiri
temeljne točke, a to su: analiza stanja, vizija i strateški ciljevi razvoja turizma Općine
Petrijevci, prioriteti i mjere, te provedba Strateškog plana. Cjelokupni proces izrade
Strateškog plana razvoja turizma temelji se na partnerskom pristupu koji podrazumijeva
suradnju javnoga, privatnog i civilnoga sektora, odnosno suradnju tijela državne uprave,
jedinica područne (regionalne) samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice,
socijalnih partnera i organizacija civilnog društva. Općina Petrijevci je imenovala radnu
skupinu za izradu Strateškog plana razvoja turizma uz koju su sudjelovali i stručnjaci i proces
izrade Strategije je započeo u veljači 2019. godine. Završnu je verziju Strateškog plana
razvoja turizma Općine Petrijevci usvojilo Općinsko vijeće u prvoj polovini 2019. godine.
Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Ivan Zečević rekao da će podržati
Strateški plan, ali da smatra da kao završni dokument treba bolje izgledati, odnosno biti bolje
uvezan. Nadalje je rekao da smatra da podatak o „Petrijevačkoj republici“ ne treba unositi jer
narušava ugled mještana s obzirom da je u tom razdoblju učinjena pljačka od nekolicine
mještana, te da je među arheološkim nalazištima trebao biti unesen podatak o postojanju
groblja na rudini „Čerina“ o čemu postoje dokazi. Na isto je odgovorio gospodin Marolin da
je upitno koliko je postojanje groblja relevantno za turizam i da arheološko nalazište o kojem
govori vijećnik Zečević, još uvijek ne nalazi u službenom registru pri Ministarstvu kulture.
Načelnik Ivo Zelić je rekao da će se isto uvrstiti kada bude priznato kao nalazište, te
da za sada nije službeno priznato i ne može se koristiti u turističke svrhe.
Mario Marolin je rekao da se dokument uvijek može nadopuniti nakon dobivanja
službene evidencije. Vijećnik Zvonko Babić je rekao da je ovo dokument kojim će se moći
aplicirati na EU fondove, ali kako tražiti sredstva kad se je nalazište nedostupno jer je na tom
dijelu izgrađena cesta.
Vijećnik Josip Kuštro napustio je sjednicu u 19,34 sati.
Na pitanje vijećnika Zvonka Babića, odgovorili su Mario Marulin i Ivan Vrbanić da
će se moći aplicirati za EU fondove za nalazište groblja nakon što isto bude istraženo.
Predloženo je da se isto uvrsti u Strateški plan Općine Petrijevci na idućoj sjednici Općinskog
vijeća.
Potom je uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 1
glas „SUZDRŽAN“) usvojen Strateški plana razvoja turizma Općine Petrijevci za razdoblje
2017.-2027.koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 3.
Zbog neodaziva predstavnika HEP-Plina d.o.o. Osijek predsjednik Ivan Vrbanić je,
predložio da njihovo Godišnje izvješće o poslovanju obrazloži Milka Furlan, a ukoliko bude
vječnićkih pitanja da se ista upute koncesionaru pisanim putem.
Potom je pročelnica Milka Furlan upoznala vijećnike sa Izvješćem u kojem se navodi
poslovanje HEP-Plina u 2018. godini s akcentom na područje Općine Petrijevci gdje nije bilo
problema u svezi s distribucijom plina koji bi zahtijevali uključivanje lokalne samouprave , te
u 2018. godini nije bilo sastanaka s predstavnicima Općine s obzirom da je mreža održavana u
funkcijski ispravnom stanju.
U 2018. godini na području Općine Petrijevci je prodano plina 1.418,477 m³, te je
ostvaren prihod od distribucije plina u iznosu od 525.430,74 HRK.
U 2018. godini na ime koncesijske naknade, na temelju ostvarenog prihoda od
distribucije plina na području Općine Petrijevci u 2017. godini plaćena je obveza u iznosu od
8.420,03 HRK.
Vijećnik Josip Kuštro se vratio na sjednicu u 19,39 sati.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11
glasova „ZA“) usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2018.
godinu prema Ugovoru o koncesiji koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Nikola Pepić, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće prezentirao je Izvješće
Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za I-XII mjesec
2018. godine u komparaciji sa istim razdobljem 2017. godine. Konstatirao je da je evidentiran
veći broj kaznenih djela u odnosu na isto razdoblje 2017. godine i to za 19 djela, dok je prema
Zakonu o prekšajima protiv javnog reda i mira evidentiran manji broj prekršaja.
Izvršenom komparacijom je utvrđen veći broj prekršaja iz ostalih Zakona u odnosu na
isto razdoblje 2017. godine dok se podaci o poduzetim represivnim mjerama u prometu
odnose na cjelokupno područje djelovanja Policijske postaje Belišće tijekom 2018. godine
Također je istaknuo da su provodili edukativne mjere za djecu vrtićkog uzrasta i
učenike Osnovne škole za ponašenje u prometu, te da se poduzetim mjerama i aktivnostima u
prometu stanovnike Općine Petrijevci redovito izvještava jednom tjedno putem HRV-a i
Gradskog radia Belišće.
U nastaku je vijećnik Ivan Zečević izrazio zadovoljstvo zbog manjeg broja prekršaja
na području Općine Petrijevci i zatražio pojašnjenje vezano za vrste prekršaja navedene pod
ostalo kojih je u 2018. godini evidentirano 1459. Odgovorio je predstavnik Policijske postaje
Belišće da su to ostali prekršaji iz Zakona o sigurnosti u prometu (sigurnosni pojas,
telefoniranje tijekom vožnje i slično).
Potom 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 2018. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće upoznao je nazočne s
Financijskim izvješćem Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za razdoblje od 1.1.2018.31.12.2018. godine.
On je tom prilikom istaknuo da su u 2018. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu od
687.670,00 HRK, te rashodi u iznosu od 678.467,00 HRK pa je tako ostvaren višak prihoda u
iznosu od 9.203,00 HRK. Ostvareni višak prihoda prenesen je u 2019. godinu za pokriće
rashoda poslovanja.
Tijekom 2018. godine nije bilo problema s osnovama potraživanja od roditelja, a dijete
se ne može upisati u narednu kalendarsku godinu ukoliko nisu izmirena sva dugovanja.

Istaknuo je dobru suradnju s Općinom Petrijevci i zahvalio na istoj kao i na dobrom
razumijevanju što se tiče tekućih problema.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11
glasova „ZA“) usvojeno Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za
razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2018. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Izvješće o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za 2018. godinu nazočnima
je obrazložio direktor Darko Slivar. On je tom prilikom istaknuo da su u protekloj godini
ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 846.020,48 HRK, a ukupni rashodi u iznosu od
843.003.59 HRK, te je ostvarena neto dobit od 2.210,86 HRK. Najveći dio poslovnih rashoda
čine plaće radnika. Tu su također materijalni troškovi, trošak amortizacije, otpis potraživanja i
ostali rashodi. Ukupni rashodi u odnosu na 2017. godinu su manji za 1,5% (12.680,46 HRK).
U 2018. godini su uspjeli servisirati sve tekuće obveze i uspješno završiti poslovnu
godinu. Također se radilo na ulaganju opreme u iznosu od 250.000,00 HRK.
Na dan 31. prosinca 2018. godine tvrtka broji sedam zaposlenih koji u postojećim
uvjetima rade odlično.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11
glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za 2018.
godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2018. godinu
obrazložio je Damir Pepić, direktor Dvorca d.o.o. Valpovo.
On je tom prilikom rekao da trgovačko društvo Dvorac d.o.o. Valpovo ima svoje
organe koji organiziraju i upravljaju Društvom, te koordiniraju i nadziru rad i poslovanje, a to
su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Uprava se sastoji od jednog člana , direktora čiji
mandat traje četiri godine i da od 7. studenog 2018. godine obavlja navedenu dužnost.
Nadalje se u svom izlaganju osvrnuo na rezultate poslovanja u 2018. godini i naglasio
da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 9.724.310,48 HRK, dok su
rashodi ostvareni u iznosu od 10.413.150,39 HRK, čime je ostvaren gubitak u iznosu od 688.839,91 HRK.
Obzirom na ostvareni negativan financijski rezultat, Dvorac d.o.o. Valpovo nema
obvezu poreza na dobit, a porezni gubitak se prenosi u iduća porezna razdoblja.
Razlozi ostvarenog negativnog financijskog rezultata su tendencija smanjenja količine
isporučene vodne usluge od 2013. godine i cijena vodnih usluga koja se primjenjivala od 1.6.
2016. do 1.3.2019. a koja nije bila dostatna za pokrivanje troškova vodoopskrbe i odvodnje.
Najveći utjecaj je imalo smanjenje cijene za pravne osobe iz 2016. godine. Uz sve poduzete
mjere koje su poduzete u 2018. godini na smanjenju rashoda, bez povećanja potrošnje i bez
povećanja cijena vodnih usluga nije bilo moguće ostvariti pozitivan rezultat.
Sve svoje obveze prema zaposlenicima kojih je na dan 31.12.2018. godine bilo 37, kao
i zakonske obveze podmirenja poreza i doprinosa, Dvorac d.o.o. Valpovo uredno podmiruje.
Krajem 2018. godine osnovan je novi sektor tj. novi odjel za izradu EU projekata, a tijekom
2019. godine poduzimat će se mjere na smanjenju troškova poslovanja, te povećanju prihoda.
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Zvonko Babić je pitao da li je ostvaren manji
gubitak u odnosnu na prijašnje godine zbog izvršenih otplata kredita ili stvarnih ušteda na što
je odgovorio direktor Pepić da se radi o stvarnim uštedama, te da u ubuduće očekuje još bolje
rezultate o čemu će vijećnici biti obaviješteni. U raspravu se uključio i vijećnik Ivan Zečević
koji je istaknuo da treba rezati rashode, te pitao koliki je broj radnika u novoosnovanom
sektoru, te koliko će to biti dodatno operećenje i da li su te osobe stručno osposobljene, kao i
da li se razmišljalo da se za usluge angažira treća osoba kako bi to bila povoljnija varijanta.

Odgovorio je direktor Dvorca d.o.o. da je zaposlena jedna sručna osoba i da su dvije
postojeće osobe prebačene u novi sektor, a rezultati će se vidjeti u dogledno vrijeme, te da se
poduzimaju određeni koraci u cilju smanjenja rashoda.
Također na upit vijećnika je iznio podataka o visini isplaćene plaće radnika u 2018.
godini koja je u bruto iznosu iznosila 6.474,06 HRK, odnosno neto 5.306,31 HRK.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
usvojeno Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2018.
godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2018. godinu
nazočnima je obrazložio Siniša Peterlić, direktor, koji je tom prilikom istaknuo da je u 2018.
godini Urbanizam d.o.o. ostvario ukupne prihode u iznosu 9.560.914,56 HRK, te ukupne
rashode u iznosu od 9.512.148,16 HRK. Tako je ostvarena dobit za 2018. godinu u iznosu od
37.670,78 HRK čime je poslovna godina pozitivno završena.
U 2018. godini uvedeno je proširenje poslovanja u pojedinim strukturama odnosno u
dijelu odvoza miješanog komunalnog otpada, uvođenjem novog načina naplate odvoza
komunalnog miješanog otpada, primjene Zakona o grobljima i javljanje na natječaje putem
javnih poziva i javne nabave za izvođenje graditeljskih radova.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao iz kojih je razloga došlo do smanjenja prihoda od
izvođenja građevinskih radova u odnosu na 2017. godinu na što je odgovoreno da se pojavio
problem javne nabave, odnosno da je došlo do poništenja natječaja od strane investitora i da
su sredstva vraćena (992.000,00 HRK) te su prihodi ostvareni kroz sitne radove.
Jedan od uzroka većih troškova su i stari strojevi čije održavanje iziskuje znatna sredstva i
ove godine se planira nabava jednog stroja koji će utjecati na smanjenje troškova.
U raspravu se uključio i vijećnik Ivan Zečević koji je rekao da je nezadovoljan uslugom
odvoza otpada sa zelenog otoka (1 x) i da smatra da bi se trebalo češće odvoziti pogotovo u
ljetnom periodu. Također je ukazao na nekulturu djelatnika koji ne pokupe dodatnu vreću
pored kante i zamolio da ubuduće poštuju pravila te kante nakon pražnjenja ostave zatvorene i
ne uz rub ceste. Vijećnica Antonije Orlić - Domanovac je predložila da se sukladno
potrebama poveća broj kontejnera za plastiku, a smanji za aluminij, te također ukazala na
problem ne prikupljanja vreća u kojima se nalazi plastika s obzirom da je bilo rečeno da se
može ostaviti u bilo kakvoj vreći s obzirom da nemamo kante za plastiku.
Odgovorio je Siniša Peterlić da je uočen problem zelenih otoka koji nisu poslužili svrsi, te
da postoji reciklažno dvorište u Valpovu i usluga mobilne jedinice, a da će se kroz razgovor s
općinskim načelnikom definirati način rješavanja problema.
Prihvaća svaku sugestiju i smatra da se radi o sporadičnim postupcima, te će raditi na
poboljšanju usluge.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su
vijećnici jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojili Godišnje izvješća o financijskom poslovanju
Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2018. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapsinika.
Točka 9.
Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije Valpovo – Petrijevci d.o.o. od 01.01.2018. do
31.12.2018. godine nazočnima je obrazložila Ivana Zeko, direktorica iste.
Ona je tom prilikom istaknula da su Izvješćem obuhvaćene aktivnosti provedene tijekom
2018.godine u pripremi i provedbi projekata financiranih EU sredstvima.
Tijekom 2018. godine LRA je realizirala sve planirane aktivnosti sukladno definiranim
strateškim planovima i postavljenim ciljevima. Potom je dala osvrt na prikaz svih odobrenih i
ugovorenih projekata prijavljenih na EU fondove od 2016. godine do danas, za Grad Valpovo
i za Općinu Petrijevci. Od bitnih projekata za Općinu Petrijevci istaknula je „Rekonstrukciju
nerazvrstane ceste NC 2-016 (poljski put )i izgradnju javne rasvjete u novom naselju u

Petrijevcima. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata za Općinu Petrijevci iznosi
10.307.664,77 HRK.
Potom je obrazložila financijski dio u kojem je navedeno da su u 2018. godini ostvareni
ukupni prihodi u iznosu od 445.661,00 HRK, dok su ostvareni rashodi u iznosu od 445.803,00
HRK, te je tako nastao manjak u iznosu od 142,00 HRK. Upoznala je vijećnike s
novonastalim promjenama i trenutnim provođenjem projekata po čijem će završetku LRA
Valpovo-Petrijevci prestati sa radom.
Direktorica Zeko, detaljno je prezentirala sve projekte koji su prijavljeni ili su u provedbi
na području grada Valpova i općine Petrijevci, a u kojima je dijelom sudjelovala LRA.
Naglasila je da je Općina Petrijevci do danas LRA isplatila iz svog proračuna nešto manje
od pola milijuna kuna za redovno poslovanje, a da je vrijednost ugovorenih projekata veća od
10 mil. kn, a sve to u kontekstu jer se LRS proziva i spominje u negativnom kontekstu.
U raspravu se uključio vijećnik Ivan Zečević koji je pitao tko to proziva LRS u
negativnom kontekstu, da li su završeni projekti OPG-ova i kao i da li su isti dobili tražena
sredstava.
Odgovorila je Ivana Zeko koja je naglasila da ne žili zbog GDPR-a iznositi tko govori
protiv LRA, ali da je to konstantna pojava i ona je imala potrebu progovoriti o tome, ali ne
želi ništa više reći. Što se tiče prijava za OPG-ove, one su išle u lipnju 2018. godine, te da je u
studenom 2018. godine objavljena rang lista i da je nedavno dobivena Odluka o dodjeli
bespovratnih sredstava, a ovih dana je podnesen zahtjev za isplatu predujma u iznosu od 50%
ostvarenih sredstava.
Također je vijećnik Ivan Zečević pitao koliki je iznos koji su naplatili Agenciji za
izvršenu uslugu, na što je odgovorila Ivana Zeko da se po prijavi naplaćuje 1.000,00 HRK, a
ako projekt prođe nadoplati se još 2.800,00 HRK, a u slučaju da projekt ne prođe na natječaju
onda se iznos od 2.8000,00 HRK ne naplaćuje. Također se zanimao što da rade OPG-ovci u
slučaju gašenja Agencije, na što mu je odgovoreno da je potrebno da si nađu osobu koja će
projekt odraditi do kraja.
Na upit koliko je naplaćeno za usluge LRA od Grada Valpova, odgovorila je da nema
točnu informaciju i da je dobivana mjesečna subvencija ili su fakturirani iznosi u visini od
13.000,00 HRK mjesečno od Grada Valpova i Općine Petrijevci.
U raspravu se uključio i predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Vrbanić koji je naglasio da
se navedeno Izvješće trebalo odnositi samo na rad Agencije u 2018. godini, a ne kako je
direktorica navela na razdoblje od 2016. do 2019. godine. Analizirajući ovo Izvješće može se
zaključiti da je prezentirano 11 projekata za Općinu Petrijevci od toga je 9 projekata odrađeno
tijekom 2017. godine, 1 tijekom 2019. godine i samo 1 prijava u 2018. godini.
Nadalje je pitao koliko je uposlenih osoba, kako isplaćuju plaću s obzirom da Općina
Petrijevci u 2019. godini ne daje više mjesečne subvencije i kolika je neto plaća uposlenih.
Direktorica Zeko je odgovorila da je u LRA trenutno uposleno dvoje djelatnika, ona kao
direktor i Andrijana Jurilj kao stručni suradnik, financiraju se ispostavljanjem faktura prema
Gradu Valpovu za projekte koji su bili u provedbi, a nakon toga zadnjih mjeseci im Grad
Valpovo daje subvenciju te se uskoro očekuje gašenje tj. likvidacija i daje odluka o tome
donesena davnih dana.
Nadalje je Ivan Vrbanić istaknuo da se LRA ne može ugasiti dok se na donese Odluka o
tome na sjednici općinskog vijeća i gradskog vijeća koji su trgovačko društvo i osnovali tj. da
se onda podnosi zahtjev za likvidaciju iste. Pitao je i zašto nije brisan iz registra Trgovačkog
suda kao član Nadzornog odbora s obzirom da je ostavku, zbog neslaganja sa radom nove
uprave, podnio još u studenom prošle godine, nadalje je pitao da li u skorije vrijeme bila
sjednica Nadzornog odbora i tko je novi član koji predstavlja Općinu Petrijevci.
Odgovorila je Ivana Zeko da nije brisano u registru Trgovačkog suda jer nije odneseno
kod javnog bilježnika, a sjednica skupštine i nadzornog odbora je bila 5. lipnja na kojoj je
imenovan novi član Marko Vuksanić.

Što se tiče neto iznosa plaća djelatnika LRS, odgovorila je da je plaća djelatnice Jurilj neto
7.440,00 HRK, a njena neto 8.018,00 HRK.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je
većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) usvojeno Izvješće o radu Lokalne
razvojne agencije Valpovo – Petrijevci d.o.o. od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine koje se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci i Odluku o I. Izmjenama i dopunama
Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu obrazložio je Dalibor
Bošnjaković koji je tom prilikom rekao da je Proračun Općine Petrijevci II. Izmjenama i
dopunama predložen na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 16.697.776,00 HRK.
U odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna 2019. godine prihodi i primici Proračuna
manji su za 2.838.700,00 HRK ili za 14,2%. Prihodi poslovanja bilježe smanjenje od
4.638.700,00 HRK u odnosu na prethodne I. Izmjene i dopune, a u cijelosti se odnose na
prihode od pomoći, tj. kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU
sredstava. Tu se prije svega misli na planirana sredstva pomoći za projekte koji nisu prošli na
natječajima mjere 7.4. PRR RH.
Druge pozicije prihoda poslovanja kod kojih je bilo promjena, usklađivane su u odnosu na
ostvarenje za prvih pet mjeseci tekuće godine kao i na očekivane prihode u narednom
razdoblju.
Rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. godine planirani su u svoti
od 17.098.226,00 HRK. U predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Petrijevci za 2019. godinu radi omogućivanja realizacije kapitalnog projekta Izgradnja
parkirališta za korisnike društvenog doma Stara škola s rasvjetom i kolnim prilazom na D34 u
iznosu 2.050.000,00 HRK. Financijska konstrukcija je zatvorena kroz sufinanciranje
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 250.000,00 HRK, a preostali iznos u
prijedlogu je da se zatvori kroz realizaciju dugoročnog kredita u iznosu 1.800.000,00 HRK na
rok otplate od 10 godina.
U Odluci o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za
2019. godinu ugrađen je članak 6. u kojem se planira dugoročno zaduživanje kod banaka za
izgradnju parkirališta društvenog doma „Stara škola“ s rasvjetom i kolnim prilazom na D34 u
iznosu do 1.800.000,00 HRK. Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa Načelnik na temelju
donesenog Proračuna, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 1
glas „PROTIV“) donesene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci i Odluka o I.
Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu koji
se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
nazočnima je pojasnila gospođa Renata Pilgermayer koja je rekla da iste prate izmjene nastale
u Proračunu. Planirana sredstva za financiranje Prvim izmjenama i dopunama Programa
građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini u iznosu od 6.603.550,00 HRK rasporedit
će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture.
Rasprave nije bilo, te su jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojene Prve izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini koje se nalaze u privitku ovog
zapisnika.
Točka 12.
Dalibor Bošnjaković obrazložio je prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Općine
Petrijevci u 2019. godini kod Privredne banke Zagreb d.d. čija je pravna osnova za donošenje
Zakon o proračunu i Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovom Odlukom Općinsko vijeće

odobrava dugoročno zaduženje Općine Petrijevci kod Privredne banke Zagreb d.d.,
Podružnice 12 Osijek , u svoti od 1.800.000,00 HRK za financiranje projekta izgradnje
parkirališta za korisnike društvenog doma „Stara škola“ s rasvjetom i kolnim prilazom na
D34.
Zaduženje se odobrava u kunama iz HBOR sredstava, uz kamatnu stupu u visini 1,75 %
godišnje, fiksna, obračunava se i naplaćuje unatrag, 10 dana od dana obračuna.
U nastavku je vijećnik Zvonko Babić je pitao da li je postojala mogućnost većeg
zaduženja da se zajedno s parkiralištem uredi i prostor u zgradi Stare škole. Odgovorio je
načelnik Ivo Zelić koji je rekao da sami moramo izgraditi parkiralište jer za tu investiciju
nema mogućnosti za ostvarivanje sredstva iz drugih izvora. Parkiralište će služiti za potrebe
centra, Općine, DVD-a i Osnovne škole.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je
jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o dugoročnom zaduženju Općine Petrijevci
u 2019. godini kod Privredne banke Zagreb d.d. koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o komunalnom redu nazočnima je pojasnila Renata Pilgermayer koja je
rekla da je na snazi novi Zakon o komunalnom gospodarstvu u kojem se primjenjuju i drugi
zakoni kao npr. Zakon o zaštiti životinja, Zakon o građevinskoj inspekciji, o regulaciji
prometa i drugi zakoni što je uvjetovalo donošenje nove Odluke o komunalnom redu.
Prethodna Odluka je donesena 2009. godine.
Komunalni red propisan ovom Odlukom, obvezan je za sve fizičke i pravne osobe koji
imaju prebivalište, boravište i sjedište, odnosno sve osobe koje povremeno ili privremeno
borave ili se zateknu na području Općine Petrijevci.
Na Odluku se osvrnuo vijećnik Zvonko Babić koji smatra da bi možda trebalo izostaviti
stavku koja se odnosi na uređenje pročelja zgrada s obzirom da ima dosta praznih zgrada ili
građani nisu u financijskoj mogućnosti to učiniti.
Renata Pilgermayer je, u ime predlagatelja, rekla da to nije moguće s obzirom da je
Odluka prilagođena Zakonu.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je
jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o komunalnom redu koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Načelnik Ivo Zelić upoznao je nazočne s prijedlogom Odluke o osnivanju Postrojbe
civilne zaštite opće namjene Općine Petrijevci. Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite
potrebno osnovati Postrojbu koja se sastoji od upravljačke skupine i dvije operativne skupine
sa sveukupno osamnaest pripadnika.
Odluku o tome donosi Općinsko vijeće, a provodi je izvršno tijelo tj. općinski načelnik i
JUO.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe
civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u Proračunu Općine Petrijevci.
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o osnivanju
Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 15.
Prijedlog Odluke o pokretanju projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za
područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek) nazočnima je
obrazložio načelnik Ivo Zelić. On je tom prilikom rekao da se radi o nacionalnom programu
započetom 2017. godine za brzi internet za buduće generacije usvojenim od strane Vlade

Republike Hrvatske. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
imenovana je nositeljem Okvirnog nacionalnog programa. O istome je potpisan Sporazum u
Osječko-baranjskoj županiji, a nositelj projekta je Grad Valpovo. Odluka o pokretanju
postupka prijave na cijeloj Valpovštini je u tijeku.
U nastavku je predsjednik Ivan Vrbanić istaknuo da ovaj projekt iziskuje znatna sredstva
kao i da će se izvođenje radova na ovom području dati jednom teleoperateru, a više
informacija ćemo imati nakon provedenog postupka natječaja.
Odluka o pokretanju projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje
gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek) donesena je jednoglasno
(11 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o
aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
 Radilo se na košnji zelenih površina i na uređenju puta od Satnice prema Karašici,
Nova ulica i Kolodvorska ulica u Satnici,
 Radilo se na uređenjju kovišta kapelice na groblju u Petrijevcima,
 15.5.2019. Potpisan je Ugovor s Veterinarskom stanicom Valpovo u vrijednosti
55.000,00 HRK za prelazak nekretnine u vlasništvo Općine Petrijevci,
 21.5.2019. potpisan je ugovor o sufinanciranju parkirališta sa MRRFEU u iznosu
od 250.000,00 HRK,
 13.6.2019. izdana je građevinska dozvola za Dom kulture (u tijeku je žalbeni
postupak nakon kojeg se roka može započeti s pripremnim radnjama),
 15.6.2019. održan je turnir u rukometu (RK Petrijevci) koji je Općina financijski
popratila,
 20.6.2019. izvršeno je tretiranje komaraca sa zemlje u Petrijevcima i Satnici, a te
28.6. ponovljeno u Petrijevcima, a 1. 07. Izvršeno je aviotretiranje na području
cijele Općine,
 22.6.2019. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na mjesnom groblju u
Petrijevcima obilježen je Dan antifašističke borbe, a 25.06.2019. Dan državnosti
gdje su se uključili LD „Jasreb“ Petrijevci u organiziranju gađanja glinenog goluba
i UŠR „Karašica“ Petrijevci u organiziranju natjecanja u ribolovu,
 2.7.2019. izvršeno je vađenje stolarije na zgradi Veterinarske stanie i tokom
današnjeg dana je ugrađena nova, a također je prikupljenja ponuda za uređenje
krovišta.
U nastavku je vijećnik Zvonko Babić pitao za informaciju vezanu za izgranju
kanalizacije, na što mu je odgovorio načelnik Ivo Zelić da je natječaj za sekundarnu mrežu
završen i s jeseni se očekuje početak radova, što se tiče pročistača natječaj za izgradnju se
očekuje uskoro a sama izgradnja bi po sadašnjim procjenama mogla započeti u proljeće iduće
godine.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik Ivan Vrbanić zaključio
sjednicu u 21,40 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija
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