ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 12. rujna 2019.
godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Kuštro, Mario
Koški, Josip Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Dino
Stojaković i Lucija Lucić Stojaković, vijećnici.
OPRAVDANO NENAZOČNA: Martina Stanković.
OSTALI NAZOČNI: Susana Dundović, v.d. ravnateljica OŠ Petrijevci, Višnja Gubica,
članica Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro
Petnjarić, zamjenik načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, Ana
Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, predstavnik HRV-a 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 trenutno nazočno jedanaest vijećnika, da će se vijećnik Dino
Stojaković priključiti sa zakašnjenjem, te da je jedna vijećnica opravdano nenazočna te
postoji dovoljna većina za donošenje pravovaljanih odluka.
Potom je pitao vijećnike ima li netko prijedlog za izmjenu ili dopunu predloženog
dnevnog reda, a budući da nitko od nazočnih nije imao prijedlog, predložio je sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole
šk. 2018/2019. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Jedinica lokalne
samouprave na području Osječko-baranjske županije
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i
izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019.
godine
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI
mjesec 2019. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2019. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 25. Petrijevačkim žetvenim svečanostima
2019. godine
8. Donošenje Odluke o prestanku Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o. za
promicanje lokalnog i regionalnog razvoja po skraćenom postupku bez provođenja
likvidacije
9. Različito
Dnevni red je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:

Točka 1.
Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole školske 2018./2019.
godine nazočnima je obrazložila gospođa Susana Dundović, novoimenovana vršiteljica
dužnosti ravnateljice Osnovne škole Petrijevci. Ona je tom prilikom pozdravila sve nazočne i
istaknula da je ove godine upisan manji broj učenika, te se osvrnula na postignute rezultate
učenika na općinskim i županijskim natjecanjima kojima su naročito zadovoljni. Također je
rekla da su nastavni plan i program i kao i fond sati u potpunosti realizirani iz svih predmeta i
da nije ostalo neobrađenih nastavnih sadržaja koji bi se prenijeli u narednu školsku godinu
kao i da je suradnja s roditeljima bila vrlo uspješna. Osvrnula se na rad i postignuća u
redovnoj i izbornoj nastavi, te naglasila da je i ove godine izabran učenik generacije (Katarina
Peulić) i nabrojala projekte u koje je škola bila uključena tijekom godine.
Potom je uslijedila rasprava u koju se uključio vijećnik Antun Stuparić koji je napomenuo da
u Izvješću nije naveden podatak o sudjelovanju učenika na natjecanju iz matematike u
Koprivnici što je Susana Dundović potvrdila i ujedno se ispričala za propust s obzirom da je
samo 15 dana na mjestu v.d. ravnatelja.
U raspravu se uključio i vijećnik Ivan Zečević koji je pozdravio novu v.d. ravnateljicu,
poželio joj uspjeh u radu i pitao za ostvareni visoki prosjek učenika da li je to zbog niskog
kriterija ili zbog dobrih učenika. Napomenuo je da KUD „Nikola Šubić Zrinski“ ima dobru
suradnju sa Osnovnom školom i da mu je žao da u izvješću nije navedena gospođa Ksenija
Kostelac koja aktivno surađuje. Pitao je što se podrazumijeva pod redovnom izbornom
nastavom i što se sve može uključiti u izbornu nastavu, da li to mogu biti sekcije koje bi
njegovale kulturnu baštinu mjesta u kojem se živi te da Osnovna škola bude nositelj kulturnog
života.
Odgovorila je Susana Dundović da je posebno visoki prosjek postignut u razrednoj nastavi
gdje važnu komponentu u ocjenjivanju čine odgojni predmeti, a također imamo i dosta dobrih
učenika koji postižu zapažene rezultate na mnogim natjecanjima. Pojasnila je da u školi
postoje izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u koje je uključen veliki broj učenika, te da se
izborna nastava redovno pohađa.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je ukazala na problem kolnog prilaza školi u
slučajevima obilne kiše i pitala da li se planira poduzeti nešto u vezi sanacije tog problema
koji ne iziskuje velika sredstva, možda ići sa zahtjevom prema Općini ili naći drugačije
rješenje.
Odgovorila je Susana Dundović da je odnedavno v.d. ravnatelj, te da će prijedlog uzeti u obzir
ali da se treba sačekati do imenovanja ravnatelja.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao za Plan rada škole za naredno razdoblje s kojim ih je uvijek
upoznavala bivša ravnateljica, na što je odgovorio gospodin Ivan Vrbanić da sukladno
Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predstavničko tijelo jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave ne usvaja Plan nego samo Izvješće o realizaciji,
te da je ova godina specifična zbog nastalih promjena tj. odlaska u mirovinu dosadašnje
ravnateljice.
Vijećnica Jasna Stojaković je pozdravila novu v.d. ravnateljicu, poželjela joj uspjeh u radu te
pitala za broj zaposlenih, da li učenici sa teškoćama u razvoju imaju asistente ili to nije
obveza i kako djeca Romi napreduju u savladavanju hrvatskog jezika. Odgovorila je gospođa
Susana Dundovića da je u školi zaposleno ukupno 20 učitelja, 1 pedagog, knjižničarka,
psiholog, tajnik, računovođa i pomoćno osoblje. Ove godine je upućen zahtjev od strane škole
Ministarstvu i Osječko-baranjskoj županiji vezano za asistenta u nastavi, te se još uvijek
očekuje njihov odgovor, a što se tiče djece romske manjine integrirani su u razredne odjele,
slabo napreduju, teško im je pratiti nastavu, ali se trude i žele, i ne remete mir.
Ivan Vrbanić si daje u zadatak, nakon imenovanja novog ravnatelja, zatražiti od istoga da

dođe na sjednicu Vijeća i predstavi općinskim vijećnicima Plan rada Osnovne škole za
naredno razdoblje.
Potom je konstatirao da se vijećnik Dino Stojaković pridružio sjednici u 19, 30 sati , te je sada
sjednici bilo nazočno 12 vijećnika i predložio glasovanje tijekom kojeg je jednoglasno ( 12
glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada Osnovne škole
Petrijevci šk. 2018/2019. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Dalibor Bošnjaković ukratko je obrazložio Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u
vlasništvu Jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije koja je
provedena u razdoblju od 19. 11. 2018. do 18.07.2019. godine. Predmet revizije je upravljanje
i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
kojih na području Osječko-baranjske županije postoji 179, a nalaze se u vlasništvu ili posjedu
jedinica lokalne samouprave. Općina Petrijevci u svom vlasništvu ima nogometno igralište
NK „Omladinac“ Petrijevci i NK „Satnica“ Satnica. Tražene podatke o istima smo dostavili i
na taj način ispunili svoju obvezu.
Nadalje, u svezi s dostavljenim Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji za upravljanje i
raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima očitovali smo se na način da prihvaćamo
nalaz Državnog ureda za reviziju za ustrojavanje registra imovine u skladu s odredbama
Zakona o upravljanju državnom imovinom , te da ćemo navedeno ispraviti do godišnjeg
obračuna Proračuna za 2019. godinu tj. do 15. veljače 2020. godine.
Također smo prihvatili nalaz kojim se predlaže utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih
nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad
upravljanjem i raspolaganjem stadionima i igralištima u narednom razdoblju do 30.06.2020.
godine.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
usvojeno Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima u vlasništvu Jedinica lokalne samouprave na području Osječkobaranjske županije koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Dalibor Bošnjaković upoznao je nazočne s Izvješćem o ostvarenim prihodima i primicima,
rashodima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019.
godine koje smo sukladno Zakonu o proračunu obvezni dostaviti na usvajanje Općinskom
vijeću do 15. rujna tekuće godine. U navedenom periodu su ostvareni ukupni prihodi i primici
u iznosu od 5.707.642,43 HRK ili 29,2% koji su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine
uvećani za 29,0%.
Ukupni rashodi i izdaci u navedenom razdoblju su ostvareni u iznosu od 4.395.752,17 HRK
ili 22 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini rashodi i izdaci su veći
za 22,9%. Usporedbom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka ostvaren je tekući višak u
prvom polugodištu 2019. godinu u iznosu od 1.311.890,26 HRK koji s prenesenim viškom iz
prethodne godine u iznosu od 400.448,11 HRK čini višak prihoda i primitaka za pokriće u
slijedećem razdoblju u iznosu od 1.712.338,37 HRK.
Dao je kratku analizu prihoda koji su najvećim dijelom ostvareni kroz projekt „Kreacije treće
generacije“ i pomoći ostvarene od EU, najviše za uređenje ceste u „Suševinama“, te
povećanje komunalne naknade.
Najveći dio rashoda je realiziran kroz projekt „Ostvari-zaželi“, dok su transferi za predškolu,
udruge i drugo održavani u skladu s Planom. I ove se godine nastavlja sufinanciranje
prijevoza učenika srednjih škola i studenata, a veći dio se odnosi na kapitalne rashode za
nabavu vatrogasnog vozila i pomoći Dvorcu d.o.o. za praćenje projekata na području isporuke
vodnih usluga i odvodnje.

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je pitala za sredstva koja su utrošena na stavci Izgradnja
cesta (putova) u iznosu 346.655,76 HRK u odnosu na plan od 1.500.000,00 HRK, te da li će
se preostali dio sredstava utrošiti za uređenje poljskih puteva, na što je odgovoreno da se radi
o sredstvima predviđenim isključivo za uređenje ceste u „Suševinama“ i da trenutno nije u
planu uređenje poljskih puteva.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom
glasova (11 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) usvojeno Izvješće o ostvarenim prihodima
i primicima, rashodima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do
30. lipnja 2019. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI
mjesec 2019. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva prema zakonu i ovlastima
općinskog načelnika u ukupnom iznosu od 8.466,55 HRK i pojasnio stavke za koje su
sredstva utrošena prema dostavljenim zamolbama.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12
glasova „ZA“) donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za IV-VI mjesec 2019. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Obrazloženje ove točke dnevnog reda dao je načelnik Ivo Zelić koji je tom prilikom istaknuo
da su u Izvješću o radu općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019.
godine nabrojane sve poduzete aktivnosti prema programu koji je donio početkom godine i
koji je usklađen s Proračunom Općine Petrijevci.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da se iz istog vidi da je bilo puno aktivnosti, te da ga zanima
što je poduzeto u svezi odvodnje jer je u siječnju bio održan sastanak s predstavnicima
Hrvatskih voda i gradonačelnikom Grada Valpova na kojem je bilo rečeno da će se u rujnu
započeti s radovima. Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je tijekom jučerašnjeg dana potpisan
Ugovor o izgradnji sekundarne mreže Petrijevci, Satnica, Samatovci i Bizovac u vrijednosti
50.000.000,00 HRK, da će izvođač radova biti Osijek-kotekst i Vodovod gradnja, radovi
započinju, a pri kraju je i natječaj za nabavu uređaja za pročišćavanje. Radovi će započeti u
Petrijevcima, prvenstveno u ulicama Republike, Stjepana Radića, a potom će biti uključene i
ostale ulice, te Satnica, Samatovci i Bizovac.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno
Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine koje se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
S Izvješćem o održanim 25. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2019. godine nazočne je
upoznala članica Odbora PŽS Višnja Gubica koje je tom prilikom rekla da su ovogodišnje
svečanosti bile protkane sadržajima koji prijašnjih godina nisu bili uvršteni kao što su Projekt
„Umjetnost i kultura 54+“, promocija knjige Akademika Ivana Cifrića i posjeta kardinala
Vinka Puljića koji je služio nedjeljnu Sv. Misu. Zbog kišovitog vremena otkazan je mimohod
kulturno-umjetničkih društava, a neki KUD-ovi su otkazali nastup u zadnjem trenutku i za
njih se našla adekvatna zamjena. Program koji su pokazali KUD-ovi je bio cjelovit i na visini.
Financijski dio izvješća je obrazložila gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom istaknula da
je osim financijskih sponzora bilo i sponzora koji su na neki drugačiji način pomogli pri
realizaciji manifestacije. Ukupni prihodi 25. Petrijevačkh žetveni svečanosti su ostvareni u
iznosu od 99.568,10 HRK od čega je Općina Petrijevci podmirila 80.718,10 HRK. Također su
ostvareni rashodi u iznosu od 99.568,10 HRK, a razlika u Proračunu u odnosu na planirana
sredstava ispravit će se prilikom donošenja Rebalansa.
U raspravu se uključio vijećnik Ivan Zečević koji je napomenuo da je u navedenom Izvješću
šturo opisana nedjelja, treći dan manifestaciji kada su glavna događanja, primjerice nema

kraljice žetve, opisa što su izvodili gostujući KUD-ovi i tko su, te da su u prinošenju darova
kod svečane Sv. Mise sudjelovali članovi i članice KUD-a „N.Š. Zrinski“, a isto tako da je
njegov OPG izostavljen u financijskom dijelu Izvješća iako redovito donira manifestaciju
svojim radom kod obrade njive za potrebe prikaza kosidbe.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno
Izvješćem o održanim 25. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2019. godine koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Pod ovom točkom vijećnici su na prijedlog općinskog načelnika Ive Zelić razmotrili prijedlog
Odluke o prestanku Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o. za promicanje
lokalnog i regionalnog razvoja po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije.
S obzirom na nepostojanje interesa te materijalnih i drugih preduvjeta niti osnovanih razloga
za nastavak poslovanja Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o. utvrđuju se
postojanje zakonskih pretpostavki za prestanak njezina rada bez provođenja likvidacije uz
davanje izjave o nepostojanju obveza tog trgovačkog društva i preuzimanju obveze
podmirenja njegovih eventualno naknadno iskazanih obveza i uz uvjet da identičnu odluku za
prestanak društva donese i drugi član društva Grad Valpovo.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za daljnje postupanje u svrhu poduzimanja pravnih radnji radi
provedbe Odluke i brisanja tog trgovačko društva iz sudskog registra.
Odluka o prestanku Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o. za promicanje
lokalnog i regionalnog razvoja po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije donesena
je jednoglasno (12 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
 radilo se na unutarnjem i vanjskom uređenju kapelice Sv. Roka na groblju u
Petrijevcima,
 uređenju poljskog puta od Edena prema Satničkim livadama,
 uređenju oborinskih kanala,
 detaljno je očišćeno židovsko groblje o čemu je razgovarao i sa Židovskom
zajednicom ali nije naišao na njihov odaziv,
 tijekom mjeseca srpnja uspješno su održane 25. Petrijevačke žetvene svečanosti,
 krajem srpnja kupljene su dvije kosilice i trimeri za NK Omladinac Petrijevci i NK
„Satnica“ Satnica,
 trenutno se radi na uređenju prostorija u prizemlju zgrade Općine što bi trebalo biti
gotovo do kraja mjeseca rujna,
 u Satnici je pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci 3. kolovoza održan memorijalni
nogometni turnir Josip Andrišić „Šiško“ uz sudjelovanje nogometnih klubova iz
Satnice, Petrijevaca, Bizovca i Samatovaca,
 povodom Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja načelnik
Općine Petrijevci, zamjenik načelnika, članovi Općinskog vijeća i branitelji sa
područja Općine Petrijevci položili su vijenac i upalili svijeću na groblju u
Petrijevcima,
 17. kolovoza organiziran je put RK Petrijevci u Santovo (Mađarska) gdje je održan
tradicionalni rukometni turnir prijateljstva,
 24. kolovoza održan je 10. vjerski susret hodočasnika bačkih Hrvata te prijateljskih
hrvatskih zajednica u Santovu u organizaciji i Hrvatske samouprave Santovo, a za što
je Općina Petrijevci organizirala prijevoz,
 26. kolovoza su završili s radom javni radovi gdje je bilo uposleno 8 osoba na tri
mjeseca,

 započeta je energetska obnova na zgradi NK Omladinaca u Petrijevcima, u pripremi je
i izrada krova, a iznutra će se raditi kad završi prvenstvo,
 3. rujna je potpisan Ugovor o izgradnji biciklističke staze u vrijednosti od
4.108.388,94 HRK što je najviši mogući iznos sufinanciranja,
 4. rujna je potpisan Ugovori sa Panturistom d.d. o sufinanciranju mjesečnih
autobusnih karti za učenike srednjih škola gdje Općina sudjeluje u iznosu mjesečne
karte od 17,5%, Osječko-baranjska županije 7,5% i Republike Hrvatska u iznosu 75%,
a za studente s iznosom od 300,00 kn umjesto dosadašnjih 200,00 kn. Za sve učenike i
studente koji ne koriste javni prijevoz Općina Petrijevci je raspisala Javni poziv prema
kojem mogu ostvariti pravo na subvenciju u iznosu od 300,00 kn mjesečno,
 provedena je javna nabava za izgradnju parkirališta, odabrana ponuda Osijek-Koteksa
i u tijeku je žalbeni rok do 23. rujna nakon kojeg će se moći započeti s izvođenjem
radova,
 ove godine u Područni vrtić u Petrijevcima je upisano 39 djece , 20 u manjoj i 19 u
starijoj vrtićkoj skupini, od toga je jedno dijete s posebnim potrebama zbog kojeg je
uposlena još jedna odgojiteljica.
U nastavku se vijećnik Antun Stuparić zanimao za nabavu kanti za odlaganje plastike, na što
mu je odgovorio Ivo Zelić da je natječaj od strane države poništen te se nije moglo pristupiti
realizaciji istoga.
Vijećnik Zvonko Babić je predložio da se pronađe rješenje (postavljanje krova) kao zaštita na
oglasne stupove jer kod kišnog vremena oglasi se znatno unište i nisu razumljivi za čitanje.
Ivan Vrbanić je pitao što je s projektom DVD-a Satnica, na što mu je odgovorio načelnik Ivo
Zelić da je smo na natječaju dobili 74 boda, te da postoji mogućnost sufinanciranja u 100%
iznosu, a kada bude ugovor o istome će upoznati Općinsko vijeće.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik Ivan Vrbanić zaključio sjednicu u
20,35 sati.
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