ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 15. rujna 2016.
godine u prostorijama Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Damir Dorkić, Mario Koški,
Dragan Kuštro, Zdenko Marukić, Miroslav Jocić, Martina Stanković i Ivica Walz, izabrani
vjećnici.
OSTALI NAZOČNI: Zdenka Vukadin, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, Marija
Zečević, predstavnica Savjeta mladih Općine Petrijevci, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci,
Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
Renata Pilgermayer, stručni suradnika za komunalne i stambene poslove, Ana Egredžija,
Davor Runje, predstavnik HRV-a i Denis Fekete, Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.
NENAZOČNI: Miroslav Marić, Samir Župančić i Ivan Novak.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
pozdravio sve nazočne i konstatirao da je sjednici nazočno deset izabranih vijećnika što je
dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka, te da su tri vijećnika opravdano nenazočna.
Također je rekao da su materijali dostavljeni pravovremeno i pozvao nazočne da iznesu svoje
prijedloge za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Budući da prijedloga nije bilo, predložio je
slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 20. i 21. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole
šk.2015/2016. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih za 2017.
godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2016. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.30.06.2016. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI
mjesec 2016. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 22. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima.
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog
dobra-putova u k.o. Petrijevci.
9. R a z l i č i t o.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se potom prešlo na njegovu razradu kako slijedi:
Točka 1.
Prilikom usvajanja zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić je pitao
gospodina Miroslava Jocića za Uredbu Ministarstva financija o kojoj se nije očitovao, a
vezano za točku 1. navedenog zapisnika, na što je imenovani rekao da je nije našao.
Potom su zapisnici sa 20. i 21. sjednice Općinskog vijeća usvojeni jednoglasno i bez
primjedbi.

Točka 2.
Gospođa Zdenka Vukadin pozdravila je sve nazočne i zahvalila se Općini Petrijevci na dobroj
suradnji te navela projekte potpomognute od strane Općine kao npr. nabavka bilježnica
početkom školske godine, potpora projektu „Vukovar svijetli“, sufinanciranje školske kuhinje
i izleta za učenike slabijeg imovnog stanja, nagrađivanje „učenika generacije“ i drugo.
Potom je ukratko obrazložila Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole
šk.god.2015/2016. godine i tom prilikom rekla da su nastavni plan i program realizirani iz
svih nastavnih predmeta i da su rezultatima rada škole izuzetno zadovoljni.
U nastavku je gospodin Ivo Zelić rekao da je zadovoljan suradnjom između Općine i Osnovne
škole, kao i da će se ista nastaviti u cilju dobrobiti djece i da će Općina nastaviti sufinancirati
školsku kuhinju za učenike slabijeg imovnog stanja.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je
jednoglasno ( 10 glasova „za“) usvojeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa
rada škole šk.god.2015/2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
U odsutnosti Lucije Lucić, predsjednice Savjeta mladih Općine Petrijevci, Program rada i
Financijski plan Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2017. godinu obrazložila je Marija
Zečević, članica Savjeta mladih. Tom prilikom je navela aktivnosti koje se planiraju provesti
tijekom 2017. godine s tim da je novina postavljanje „pametne klupe“ u centru Petrijevaca.
Sukladno Programu rada predložen je i Financijski plan Savjeta mladih za 2017. godinu.
Gospodin Miroslav Jocić je pitao za cijenu „pametne klupe“ s obzirom da ima saznanja da je
ista skuplja od predviđenog iznosa, na što mu je odgovorio gospodin Ivan Vrbanić da je u
Planu predviđen iznos prema dobivenoj informaciji iz Grada Belišća koji su također nabavili
istu kao i da će se Plan revidirati ukoliko ponuda bude veća ali će se svakako realizirati.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen
Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2017. godinu koji se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Gospođa Milka Furlan ukratko je obrazložila Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine i tom prilikom rekla da su u navedenom periodu
ostvareni prihodi u iznosu 3.313.142,46 kune, dok su ostvareni rashodi u iznosu od
1.872.135,07 kuna, te je tako ostvaren višak sredstava u iznosu od 1.441.007,39 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.
U nastavku je gospodin Miroslav Jocić pohvalio ostvarenje Proračuna i pitao da li postoje
saznanja za ostvarivanje sredstva od strane države na što je odgovorila gospođa Milka Furlan
da bismo ove godine trebali realizirati i sredstva iz druge skupine što će se također pozitivno
odraziti na Proračun.
U raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da se sve aktivnosti odvijaju prema
planu osim projekata gdje se čekaju natječaji iz Europskih fondova.
Nadalje je izvijestio da je podmiren trošak za izradu Strategije Općine, za što je provedena
kontrola koja je konstatirala da je sve u redu. Također su osigurana sredstva za mjeru 7,2.1 za
izgradnju sekundarne mreže sustava odvodnje u Satnici. Proračunom su osigurana sredstva i
za započete radove na izgradnji niskonaponske mreže u Petrijevcima i za izgradnju
dvadesetšest prepumpnih stanica za odvodnju aglomeracije Petrijevci.
Redovito se i zakonski prati rad udruga, ustanova i političkih stranaka a veći projekti će se
realizirati do kraja godine i u proljeće 2017. godine.

Izvješće je vijećnicima dostavljeno na uvid četvrtoj razini, rasprave nije bilo, te se pristupilo
glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 10 glasova „za“) usvojeno Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine koje se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 5.
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine vijećnici su
dobili u materijalima, te stoga nije bilo potrebno dodatno obrazlagati, a isto sadrži aktivnosti
koje su provedene u prvom polugodištu ove godine i koje su usklađene s Proračunom.
Gospodin Ivo Zelić je napomenuo kako se obim posla povećao te da djelatnici Uprave sve
odrade uredno i na vrijeme.
Gospodin Ivan Vrbanić je također pohvalio rad načelnika i Uprave te konstatirao kako su
trenutno u izradi projekti koji bi se financirali sredstvima Europske unije.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova „za“ ) usvojeno je
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine i nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno (10 glasova „za“) usvojili Izvješće o
utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI mjesec 2016. godine. U navedenom izvješću
se navode sredstva utrošena prema Odlukama načelnika u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn.
Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI mjesec 2016. godine nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
U odsutnosti gospođe Višnje Gubice, programski dio Izvješća o održanim 22. Petrijevačkim
žetvenim svečanostima obrazložio je gospodin Ivo Zelić koji je tom priliko rekao da je
Program u potpunosti realiziran i da je zadovoljan njegovom izvedbom.
Također je pohvalio rad žetelačke skupine za koju je ove godine nabavljena nova oprema.
Također je postignut određeni nivo što se tiče osiguranja električne energije i drugog.
Financijski dio je obrazložila gospođa Milka Furlan, a iz kojeg su vidljivi prihodi i rashodi
cjelokupne manifestacije koji iznose 95.445,18 kuna.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova
„za“) usvojeno Izvješće o održanim 22. Petrijevačkim žetvenim svečanostima koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, vijećnici su jednoglasno (10 glasova „za“)
donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog dobraputova u k.o. Petrijevci kojom se u članku 1. stavak 2. mijenja točka 14. i dodaje točka 15.
kako je navedeno u prijedlogu Odluke, a dosadašnje točke 15., 16. i 17. postaju 16.,17. i 18.
Isti se odnose na dio k.č.br.3520 i dio k.č.br. 3526 put Karaševo.
Ostali članci iz Odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra-putova u k.o. Petrijevci
se ne mijenjaju.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra-putova u k.o.
Petrijevci nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- Uređen je centar Petrijevaca i Satnice, podrezani čempresi u ul. Republike prema
groblju,
- Radilo se na uređenju puta u Satnici od Kolodvorske ulice do obiteljske kuće Ivezić,
na zahtjev mještana nasipan je makadam i uređen put na Kapelici,

-

-

-

-

Uređene su javne površine iza groblja, pokošeno„Židovsko groblje“,i uređuje se i dio
iza groblja a dogovorat će se u suradnji sa njihovom zajednicom postavljanje ograde
oko groblja,
U staroj školi je uređena velika učionica, hodnik, podrum i prostorija za Udrugu
uzgajatelja ptica,
U zgradi Općine otkupljen je stan od gospođe Mrdalj Anke koja je isti razdužila, te su
u sklopu javnih radova započele pripreme oko uređenja prostorija na katu koje će
služiti za potrebe Općine i mještana Petrijevaca,
1. kolovoza započeli su javni radovi koji također mogu raditi na uređenju prostora kao
pomoć starijim i nemoćnim osobama,
Završno bojanje ograde na groblju u Petrijevcima je pri kraju, a također se boja ograda
na igralištu NK Satnica,
Radilo se na uređenju zgrađe Općine Petrijevci i NK Omladinca , priprema se bojanje
golova,
Uredit će se prostorije onih udruga koje to nisu mogle same učiniti,
Načelnik Općine i predsjednik Općinskog vijeća sa KUD-om „N.Š.Zrinski“ gostovali
su početkom srpnja u Tomislavgradu na obilježavanju Dana brigade kralja Tomislava
i Dana Općine Tomislavgrad,
Povodom Dana Domovinske zahvalnosti položeno je cvijeće i upaljena svijeća na
groblju u Petrijevcima,
Djeci Osnovne škole darovane su bilježnice od strane Općine Petrijevci,
9. rujna potpisan je ugovor sa Panturistom o sufinanciranju cijene prijevoza karata za
učenike srednjih škola i studente gdje Općina sudjeluje sa 10% u cijeni karte učenika
prema Valpovu, a 20 % prema Osijeku što se odnosi i na gradski prijevoz , dok za
studente sudjeluje s iznosom od 100,00 kn.

Vijećnik Zdenko Marukić je pitao za nastavak izgradnje pločnika u Osječkoj ulici u
Satnici i za odvoz komunalnog otpada iz centra Satnice.
Odgovorio mu je gospodin Ivo Zelić da će se izgradnja pločnika nastaviti kao i da će se
uskoro sastati sa direktorom Urbanizma d.o.o.i razgovarati o rješavanju odvoza
komunalnog otpada.
Na kraju je gospodin Ivan Vrbanić izvijestio nazočne da će se u subotu, 17. rujna 2016.
godine održati 9. Bruljenje u Satnici pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci i pozvao sve
da prisustvuju manifestaciji.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,05 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić,v.r.

