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Z A P I S N I K 

 

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 21. 
studenog 2016. godine u zgradi stare Osnovne škole Petrijevci ( u prostorima KUD-a) s 
početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Dragan Kuštro, Jasna Stojaković, Mario Koški, 
Zdenko Marukić, Martina Stanković, Damir Dorkić, Ivan Novak i Ivica Walz, izabrani 
vijećnici. 
 
OSTALI NAZOČNI: 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, zapisničar, Davor Runje, 
predstavnik HRV-a i Denis Fekete, Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  
 
 OPRAVDANO NENAZOČNI: Miroslav Jocić, Samir Župančić  i Miroslav Marić, izabrani 
vijećnici.  
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno 10 vijećnika što je dovoljno za donošenje pravovaljanih 
odluka kao i da su pozivi upućeni na vrijeme a potom je predložio slijedeći: 

 

D n e v n i  r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci 

za razdoblje 01.siječnja-30.rujna.2016. godine. 
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX 

mjesec 2016. godine.  
4. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijevci u 2016. godini.  
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Petrijevci u 2017. godini. 
6. Donošenje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2016.-
31.03.2017. godine. 

7. Donošenje Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima. 

8. R a z l i č i t o.      

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno ( 10 glasova „za“)  i bez 
primjedbi.  
 

Točka 2. 
Gospođa Milka Furlan ukratko je informirala vijećnike o Izvješću izvršenja Proračuna 
Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine i tom prilikom 
istaknula kako su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 
5.121.692,94 kn, dok su ostvareni rashodi u iznosu od 3.459.298,59 kn te je tako ostvaren 
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višak prihoda u iznosu od 1.662.394,35 koji zajedno s prenesenim viškom iz prethodne 
godine u iznosu od 1.046.174,00 čini višak od 2.708.569,05 kn. 
Izrazila je zadovoljstvo zbog ostvarenja Proračuna jer se isti puni prema planu,  sredstava 
su utrošena namjenski i nije bilo probijanja. Također se redovito izvršavaju dotacije i 
subvencija od strane Općine , prikupljaju sredstva, poduzimaju potrebne aktivnosti za 
njihovo ostvarenje i prati naplativost. 
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Zdenko Marukić je pitao zašto je kod dvije udruge 
ostvarenje nula, na što mu je odgovoreno da se radi o udrugama koje nisu aktivne 
(Društvo naša djeca i Konjogojska udruga). 
Također je na upit vijećnice Jasne Stojaković vezano za pomoć za umirovljenike 
odgovoreno da se radi o sredstvima planiranim za isplatu božićnica umirovljenicima.    
Vijećnik Ivica Walz je pohvalio navedeno Izvješće, a potom se pristupilo glasovanju 
tijekom kojeg je jednoglasno ( 10 glasova „za“) donesen zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o ostvarenju prihoda i rashoda Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje I-IX mjesec 2016. 
godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.    
 

Točka 3. 
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske 
zalihe za VII-IX mjesec 2016. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva  u 
ukupnom iznosu od 2.000,00 kn i pojasnio stavke za koje su sredstva utrošena. 
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 10 
glasova „za“) donesen Zaključak o usvajanju  Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske 
zalihe za VII-IX mjesec 2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 4. 

Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Analizu stanja sustava civilne zaštite 
na području Općine Petrijevci u 2016. godini i tom prilikom rekla da Općina Petrijevci 
tijekom 2016. godine nije imala u obvezi izradu planskih dokumenata u civilnoj zaštiti 
budući da nisu doneseni podzakonski akti koje propisuje čelnik državnog središnjeg tijela 
državne uprave  za sustav civilne zaštite za jedinicu područne (regionalne) samouprave i 
slijedom toga nije bilo većih aktivnosti . 
Tijekom rasprave koja je potom uslijedila vijećnik Zdenko Marukić je pitao u  kojem 
iznosu su potrebna sredstva za nabavku opreme za Stožer civilne zaštite. 
Odgovoreno mu je da su sredstava za tu namjenu uplanirana, ali je problem sa članstvom 
budući da stalno dolazi do nekih izmjena, da je teško provedivo s obzirom da Stožer treba 
imati 33 člana, te da se planira njihovo opremanje do proljeća 2017. godine. 
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 10 glasova „za“)  usvojena   
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2016. godini i ista se 
nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 5. 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2017  godini 
vijećnicima je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da 
Općina Petrijevci u narednoj 2017. godini ima obvezu izrade Revizije planskih 
dokumenata i to sukladno odredbama Pravilnika koji će biti donesen. Pravilnik treba 
donijeti Državna uprava za zaštitu i spašavanje i uputiti Županu koji će potom donijeti 
Smjernice u kojima će biti zaduženja za Jedinice lokalne (regionalne) samouprave. 

      Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 10 glasova  
     „za“) usvojen Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijevci      
      u 2017. godini i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 
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Točka  6. 
U Operativnom planu čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2016.-31.03.2017. godine 
nije bilo značajnijih promjena osim što je nakon odustanka Viktora Škore zatražena 
ponuda za  održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od odabrane pravne osobe 
Autoprijevoznik „Zagi“ koja ima četverogodišnji ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta  
na što je dobiven potvrdni odgovor. 
Urbanizam d.o.o. Valpovo i nadalje će nabavljati sol, posipni materijal i pijesak, budući 
da nisu u mogućnosti pokrivati i područje Općine Petrijevci , a Draiva-Plus d.o.o. 
Petrijevci održavati nogostupe u centru Petrijevaca i Satnice.    

      Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 10 glasova  
      „za“) usvojen Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na  
      području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2016.-31.03.2017.      
     godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 7 . 

Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Operativni program mjera zaštite i 
spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima i tom prilikom istaknula da tijekom 2016. 
godine nije bilo značajnijih izmjena, te je konstatirala da su tijekom godine bile dvije  
elementarne nepogode i to od olujnog nevremena i tuče i mraza.  
Općina Petrijevci raspolaže s dovoljno ljudskih i materijalno-tehničkih resursa za 
otklanjanje dijela opasnosti. 
Budući da rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 10 
glasova „za“) usvojen  Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 8. 

Pod točkom različito, gospodin Ivo Zelić informirao je vijećnike o aktivnostima koje su  
   provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:   

- Oličen je prostor u donjem dijelu zgrade Općine, 
- u tijeku su radovi na uređenju prostora za arhivu u potkrovlju zgrade Općine, a također 

se tijekom izvođenja javnih radova radilo na drugim potrebnim radovima na katu 
zgrade Općine, kako bi se nakon realizacije sredstva moglo nastaviti s uređenjem,   

- uređene su tribine, izvršeno žbukanje i bojanje vanjske fasade na nogometnom 
igralištu u Satnici, 

- obojane su ograde na grobljima u Satnici i Petrijevcima kao i ograda na igralištu NK 
Omladinac Petrijevci, 

- trenutno su u tijeku radovi na popravljanju nogostupa,  
- izbetonirana su tri pješačka prijelaza (kod Lovačkog doma, Mlina i u Satnici Osječka-

Kolodvorska ulica) koji će ovih dana biti i obilježeni, 
- u južnom dijelu Petrijevaca započeta je izgradnja javne rasvjete za što je Općina 

Petrijevci uplatila 50% potrebnih sredstava i provela postupak javne nabave kako bi se 
u što skorije vrijeme moglo nastaviti s radovima,    

- podijeljeni su komposteri i plave kante fizičkim i pravnim osobama na području 
Općine, 

- 17. rujna pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci , a u organizaciji KUD-a N.Š.Zrinski 
i Dramske sekcije Satnica , tamburaške sekcije i VS „Mursella“ Petrijevci u Satnici je 
održano 9. „Bruljenje kukuruza“. 

- 1. listopada obilježen je Dan starijih osoba druženjem Matica umirovljenika Petrijevci 
i Satnica i Pjevačkim zborom Matice umirovljenika Petrijevci, 

- povodom Dječjeg tjedna, 6. listopada načelnik Općine Petrijevci i pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela posjetili su djecu Dječjeg vrtića u Petrijevcima i uručili 
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im simbolične poklone, a oni su izručili zahvalu svim vijećnicima za nove uvjete u 
vrtiću, 

- 8. listopada i 1. studenog položeni su vijenci i upaljene svijeće na grobljima u 
Petrijevcima i Satnici prema Odluci o obilježavanju blagdana i drugih značajnih 
datuma, 

- Izvijestio je nazočne o požaru obiteljske kuće Vranić u naselju J.J. Strossmayera koji 
se dogodio 13. 11. , a u kojem su stradala majka i djeca, te je kuća jedinim dijelom 
izgorjela. Načelnik provodi koordiniranu akciju pomoći za nastradale u koju su osim 
mještana uključeni i gospodarstvenici s područja naše Općine, a također će biti 
organiziran koncert za pomoć u Valpovu, te je pozvao nazočne da se uključe 
simboličnom kupnjom ulaznica za koncert. 

 
U nastavku je gospodin Zdenko Marukić pozdravio završetak radova u Osječkoj ulici u 
Satnici i pitao za daljnje planove, te ukazao na problem sakupljanja i odvoza smeća na 
zelenim otocima i u centru Satnice. 
Odgovorio mu je gospodin Ivo Zelić koji je tom prilikom rekao da će se stati s radovima zbog 
nadolazeće zime, a što se tiče zelenih otoka da je to stalan problem te da će iste pokušati 
kontrolirati kroz rad osoba za opće dobro. 
Na kraju je vijećnik Ivica Walz dao kratak osvrt na stanje prometa u vrijeme promjene smjera 
prometa od 18. studenog, te zamolio da se Županijskoj upravi za ceste uputi zahtjev za 
dopunu signalizacije i za obilježavanja pješačkih prijelaza. u što kraćem roku s obzirom da 
nisu odradili kvalitetno obilježavanje prometnice. 
 
  
 Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio sjednicu u 19,05 sati.      
 
 
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić,v.r.  


