ZAPISNIK
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 17. prosinca
2019. godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip
Kuštro, Mario Koški, Martina Stanković, Josip Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko
Babić, Antun Stuparić, Dino Stojaković i Lucija Lucić Stojaković.
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik
općinskog načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, Renata
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i
ekologiju, Ana Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, predstavnik Hrvatskog radija
Valpovština i Denis Fekete iz Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjedava Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i konstatirao da je
sjednici nazočno svih trinaest vijećnika, da su materijali dostavljeni na vrijeme i predložio
slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2019.
godinu i II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019.
godinu.
3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa:
a) II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
b) I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
c) I. Izmjene i dopune programa o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Petrijevci u 2019. godini
4. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu s Projekcijom
za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020.
godinu.
5. Donošenje Programa o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2020.
godinu
a) građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
c) trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Petrijevci u 2020. godini,
d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2020. godini,
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2020. godini,
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine
Petrijevci za 2020. godinu,
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2020. godini.
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih
stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2020. godinu.
7. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći obiteljima za novorođenu djecu.
8. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Petrijevci.
9. Različito.

Dnevni red je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Kod usvajanja zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća predsjednik Ivan Vrbanić je
rekao da je u zapisniku štamparskom pogreškom upisano da je pod točkom prvom usvojen
zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća umjesto sa 21. sjednice što će se u navedenom
zapisniku ispraviti. Na prijedlog vijećnika Zvonka Babića u drugoj točki navedenog zapisnika
će se unijeti da je kod iste nazočila vijećnica Antonija Orlić Domanovac te je tako za nju
glasovalo 11 vijećnika, a ista je razmatrana nakon točke 8. kada se sjednici pridužio gospodin
Siniša Peterlić. Potom je zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno
( 13 glasova „ZA“) .
Točka 2.
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu iznio
je Dalibor Bošnjaković koji je istaknuo da je Proračun Općine Petrijevci III. Izmjenama i
dopunama predložen na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 12.963.650,00 HRK gdje
preneseni višak iz 2018. godine iznosi 400.450,00 HRK. U odnosu na II. Izmjene i dopune
Proračuna 2019. godine prihodi i primici proračuna manji su za 4.134.576,00 HRK.
Rashodi i izdaci u III. Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. godine planirani su u svoti od
12.963.650,00 HRK, a kao i na prihodovnoj strani evidentno je identično smanjenje u odnosu
na na plan II. Izmjena i dopuna u iznosu 4.134.576,00 HRK.
Predložene III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu imaju karakter
tehničkih izmjena i dopuna Proračuna, jer su se pozicije kako prihodovne tako i rashodovne,
usklađivale u odnosu na ostvarenje kao i očekivane prihode u narednom razdoblju kako ne bi
do kraja 2019. godine došlo do probijanja planskih pozicija.
Određene kapitalne investicije koje nisu ostvarene u tekućoj godini što zbog prolaska na
natječajima što iz razloga što za iste nije bilo otvorenih natječaja, planirane su u narednom
proračunskom razdoblju.
Sukladno III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu obrazložio
je prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Petrijevci za 2019. godinu kojom se u Odluku izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019.
godinu ugrađuju članak 6.b koji se odnosi na otplatu glavnice duga i kamate po dugoročnom
zaduženju za izgradnju parkirališta i članak 13 a kojim se višak prihoda poslovanja iz 2018.
godine preraspoređuje unutar Proračuna u I. izmjenam i dopunama Proračuna za 2019.
godinu.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojene III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu i Odluka o
II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu
koji se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Renata Pilgermayer je obrazložila Druge izmjene i dopune programa građenja komunalne
infrastrukture u 2019. godini koji je izveden u skladu sa Proračunom i prema Zakonu o
komunalnom gospodarstvu.
Također Prve izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
prate pozicije u Proračunu zajedno s iznosima.
Na upit vijećnika Zvonka Babića dala je pojašnjnje stavke održavanje javnih prometnih
površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila da je to definicija iz Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na površine koje nisu predviđene za promet (park i
kružni tok, pješačke staze, nogostupi, parkirališta i slično).
Pojašnjenje Prvih izmjena i dopuna programa o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na

području Općine Petrijevci u 2019. godini dala je Milka Furlan. Ona je rekla da programi
prate Proračun i sastavni su dio Rebalansa i Proračuna. Od prodaje državnog poljoprivrednog
zemljišta je prema ostvarenju planirano 124.000,00 HRK, te na upit vijećnika Antuna
Stuparića pojasnila da se plan radio na bazi prihoda za razdoblje 1-10 mjeseci i da je sastavni
dio Rebalansa Proračuna.
Potom je Ivan Vrbanić predložio objedinjeno glasovanje za sva tri programa što su vijećnici
prihvatili i jednoglasno (13 glasova „ZA“) donijeli:
a) Druge izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
b) Prve izmjne i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
c) Prve izmjene i dopune programa o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Petrijevci u 2019. godini, koji se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda Dalibor Bošnjaković upoznao je vijećnike s prijedlogom
Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu s Projekcijom za 2021. i 2022. godinu i
Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu.
Isti je koncipiran na temelju uputa Ministarstva financija s osvrtom na Plan 2019. godine i
ostvarenje za devet mjeseci u 2019. godini.
Istaknuo je da je Proračun Općine Petrijevci za 2020. godinu predložen s ukupnim prihodima
od 17.698.476,00 HRK. Po prvi puta je u koncepciji Proračuna za 2020. godinu planiran
projicirani višak u iznosu od 1.100.000,00 HRK. Ukupno ostvareni višak nakon godišnjeg
obračuna Proračuna 2019. godine rasporedit će se prilikom I. izmjena i dopuna Proračuna
2020. Potom je dao analizu ostvarenih prihoda i moguća očekivanja u narednoj godini.
U identičnom iznosu kao i prihodi od 17.698.476,00 HRK planirani su rashodi u 2020. godini.
Svi projekti, odnosno pozicije rashoda su detaljno razrađeni u posebnom dijelu Proračuna po
izvorima financiranja. Proračun je razvojan, realan i uravnotežen.
Pojašnjenje prijedloga Proračuna za 2020. godinu dao je i općinski načelnik Ivo Zelić koji je
istaknuo da je Proračun dobrim dijelom investicijski, te naveo projekte koji se financiraju kao
što su izgradnja parkirališta , uređenje krovišta na zgradi NK „Omladinac“ Petrijevci, krovišta
na zgradi veterinarske stanice u ulici P. Preradovića, izgradnja kanalizacije, biciklističke
staze, uređenje DVD-a Satnica i drugo.
Proračunom je planirano osiguranje boljih uvjeta življenja za građane Općine Petrijevci kroz
potpore za novorođenčad, sufinanciranje troškova predškolskog odgoja, školske kuhinje,
prijevoza za srednjoškolce i studente, te dodjele božićnica i uskrsnica umirovljenicima i
korisnicima zajamčenih minimalnih naknada.
Potom je uslijedila rasprava tiiekom koje je vijećnik Zvonko Babić istaknuo zadovoljstvo
zbog uvaženog prijedloga za povećanje naknade za novorođenu djecu i kod isplata božićnica i
uskrsnica umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne nakande te predložio
načelniku da razmisli za isto uvrstiti invalidne osobe, roditelje skrbnike i nezaposlene osobe
koje su prijavljene kod Hrvaskog zavoda za zapošljavanje.
Što se tiče upita vezano za pomoć mladim obiteljima u stambenom zbrinjavanju odgovorila je
pročelnica JUO Milka Furlan da će se na jednoj od idućih sjednica Općinskog vijeća donijeti
odluka s kriterijima koja će se razraditi kako bi pomoć bila jednaka prema svima.
Naredna konstatacija vijećnika Zvonka Babića odnosila se na povećanje cijene za izgradnju
zamjenske kuće Veljka Kostelca, te se zanimao da li postoji tender prema kojem se može
znati konačna stvarna cijena kuće. Odgovorio je Ivo Zelić da će se rebalansom utvrditi kolika
će biti konačna cijena te izvijestio nazočne da su provedena četiri natječaja dok se nije došlo
do izražene cijene.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojen
Proračun Općine Petrijevci za 2020. godinu s Projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Odluka

o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu koji se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 5.
Nakon danog obrazloženje Programa o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Petrijevci
za 2020. godinu od strane Renate Pilgermayer i Milke Furlan, a koji se rade po osnovi
Zakona, vijećnici su jednoglasno (13 glasova „ZA“) donijeli Programe kako slijedi:
a) građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
c) o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Petrijevci u 2020. godini,
d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2020. godini,
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2020. godini,
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine
Petrijevci za 2020. godinu,
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2020. godini.
Isti se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Točka 6.
Pročelnica JUO Milka Furlan ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o raspoređivanju
sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci
za 2020. godinu koja se donosi svake godine.
U odnosu na prijašnju Odluku nije bilo nikakvih promjena i nadalje su političkim strankama
zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređena sredstva osigurana u Proračunu Općine
Petrijevci u ukupnom iznosu od 13.400,00 HRK.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava 1.000,00 kuna,
tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća uvećan za 10% za članice
podzastupljenog spola. Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine
Budući da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je
jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje
aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2020. godinu koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Milka Furlan upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke o dodjeli pomoći obiteljima za
novorođenu djecu kojom se osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Petrijevci i iznose
4.000,00 HRK za prvorođeno dijete, 7.000,00 HRK za drugorođeno dijete i 10.000,00 HRK
za trećerođeno dijete i svako slijedeće dijete.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o dodjeli pomoći obiteljima za
novorođenu djecu od 17. prosinca 2018. godine.
Broj rođene djece u ovoj godini bit će vidljiv u izvješću za 2019. godinu.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena
Odluka o dodjeli pomoći obiteljima za novorođenu djecu koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 8.
Renata Pilgermayer dala je obrazloženje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Petrijevci kojom se utvrđuje pravna osnova i razlozi za izradu,
obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta način pribavljanja stručnih

rješenja, popis javnopravnih propisa koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga
te rokovi za izradu i izvori financiranja IV. Izmjena i dopuna PPUO Petrijevci.
Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna PPUO Petrijevci je Jedinstveni upravni odjel Općine
Petrijevci, a stručni izvođač će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti
prostornog uređenja koja ima dobivenu suglasnost od Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. IV. Izmjene i dopune PPUO Petrijevci izrađuju
se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova. Njihovom izradom će se omogućiti realizacija planiranog zahvata u
prostoru važnog za lokalnu zajednicu. Obuhvat IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Petrijevci je reguliran člankom 6 odluke, a nakon stupanja na snagu odluke
ista će se objaviti kako bi se mogli uključiti i zainteresirani mještani, pravne osobe i OPG-ovi.
Predsjednik Ivan Vrbanić je apelirao na sve da se dobro pregleda kad bude javna rasprava ako
je u interesu mještana i razvoja mjesta. Renata Pilgermayer je istaknula da je bitno da se
uključe i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da treba uključiti i obrte na što je odgovoreno da je rađeno
prema staroj odredbi, te da svatko može dati prijedlog, te da je ovaj prijedlog odluke rađen
prema zaprimljenim zahtjevima građana.
Vijećnik Ivan Zečević je naglasio da treba voditi računa kod donošenja Odluke s obzirom da
su zahtjevi građana različiti u pogledu lokacija za građenje, a s tim se složio i vijećnik Zvonko
Babić koji je i sam imao negativno iskustvo kod izvođenja priključka na komunalnu
infrastrukturu.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci koja se
nalazi 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:
 30.11.2019. godine dužnosnici i vijećnici Općine Petrijevci zajedno s braniteljima iz
Petrijevaca i Valpova kod spomen ploče na groblju u Petrijevcima i na groblju u
Satnici položili su vijence i zapaliti svijeće u spomen na poginule branitelje,
 U vrijeme Adventa zapaljene su tri svijeće u centu Petrijevaca i to 30.11., 7.12., i
14.12. kada je u Satnici održan Božićni koncert,
 Započeta je izgradnja zamjenske kuće za Veljka Kostelca u Petrijevcima,
 6. 12. 2019. godine Društvo „Naša djeca“ Petrijevci darivalo je djecu uz obilježavanje
Sv. Nikole, a Općina je sufinacirala njihov rad s 5.000,00 HRK,
 16.12.2019. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u Zagrebu je
potpisan i dodatak ugovoru za izgradnju parkirališta s dodatnom vrijednosti
100.000,00 HRK. Radovi se odvijaju prema planu.
 Tijekom sutrašnjeg dana trebaju započeti radovi na krovištu bivše veterinarske stanice
u ulici Petra Preradovića,
 U tijeku su radovi na izgradnji obilaznice Petrijevci čiji se završetak očekuje u travnju
2020. godine, a tehnički pregled i puštanje u promet u mjesecu lipnju 2020. godine.
Potom se općinski načelnik Ivo Zelić zahvalio svim vijećnicima na dobroj suradnji u ovoj
2019. godini. Također se i zamjenik općinskog načelnika Đuro Petnjarić zahvalio svim
vijećnicima na redovitim dolascima na sjednice Općinskog vijeća, njihovom radu, kao i
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci koji sudjelju u pripremi
materijala za sjednice i svima skupa zaželio sretan Božić i ostvarenje svih planova u 2020.
godini.

Na kraju se predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić zahvalio svim vjećnicima na
konstruktivnoj suradnji tijekom 2019. godine, te istaknuo kako je mali broj Općinskih i
Gradskih vijeća koji donose odluke u 95postotnom slučajevima jednoglasno što znači da
su prijedlozi odluka dobri što je odraz dobrog rada.
Zahvalio je na radu općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i djelatnicima
Jedinstvenog upravnog odjela s na čelu s pročelnicom Milkom Furlan koja koordinira
radom JUO te svima poželio uspješnu 2020. godinu i pozvao ih na prigodan domjenak
povodom nadolazećih blagdana.
Sjednicu je zaključena u 19,30 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Vrbanić

