ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 28. veljače 2017.
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Mario Koški, Dragan Kuštro,
Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Miroslav Jocić, Ivica Walz ,Martina Stanković i Ivan Novak,
izabrani vjećnici.
OSTALI NAZOČNI: Mate Pušić, direktor Dvorca d.o.o. Valpovo, 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, Darko Slivar, direktor HRV-a, i Denis Fekete, Udruga „Petrijevci
– ljudi i običaji“.
NENAZOČNI: Miroslav Marić i Samir Župančić.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest izabranih vijećnika što je
dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka, te da su dva vijećnika opravdano nenazočna i
potom predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU
projekta Valpovo- Belišće.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za
2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2016. godini.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2016. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII
mjesec 2016. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje
01. 07. 2016. - 31.12.
2016. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci za razdoblje siječanj- prosinac 2016. godine.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Petrijevci za 2016. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za području Općine Petrijevci za 2016. godinu.
11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci za 2017.godinu.
12. Različito.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (11 glasova „ZA“) i bez
primjedbi.

Točka 2.
Gospodin Mate Pušić pozdravio je sve nazočne i obrazložio Sporazum o pripremi, realizaciji i
provedbi EU projekta Valpovo- Belišće koji je potpisan od strane gradova Valpovo i Belišće, te
Općina Bizovac, Petrijevci , Koška i Marijanci kao i od strane javnih isporučitelja vodnih usluga
Dvorac d.o.o. Valpovo i Hidrobel d.o.o. Belišće. Isti se odnosi na Projekt koji obuhvaća sve
komponente EU-projekta Valpovo-Belišće s ciljem ostvarenja preduvjeta za izradu studijskoprojektne i natječajne dokumentacije u prvoj fazi realizacije Projekta vodoopskrbe i odvodnje na
području Valpovštne.
Izrada kanalizacije obuhvatila bi naselja Petrijevci, Ladimirevci, Bizovac, Satnicu i Samatovce.
Investicijska vrijednost projekta iznosi 280 milijuna kuna od čega sredstva iz EU fondova iznose
70% dok su 30 % nacionalna sredstva (13 % Hrvatske vode, 13% državni Proračuna i 4%
Proračun JLS-e).
Dvorac d.o.o. Valpovo je ovlašten i odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti potrebnih za
dobivanje sredstava i za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda i provedbu zajedničkog Projekta.
Strane u Sporazumu su suglasne osigurati sredstva vlastitog sudjelovanja u odgovarajućim
omjerima prema investicijskoj vrijednosti Projekta na području svakog korisnika.
Također se potpisnici Sporazuma obvezuju donijeti odgovarajuće odluke potrebne za provedbu
statusnog ujedinjenja Dvorca d.o.o Valpovo i Hidbrobela d.o.o. Belišće kako bi se zadovoljili
potrebni uvjeti za sufinanciranje Projekta bespovratnim sredstvima.
Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
donesena Odluka o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta
Valpovo- Belišće koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Gospođa Milka Furlan obrazložila je Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijevci za 2016.
godinu i tom prilikom istaknula da je Proračun rađen na četvrtoj razini, da je sukladno Zakonu o
proračunu na vrijeme dostavljen Ministarstvu financija, Osječko-baranjskoj Županiji i Državnoj
reviziji, kao i da su sve bilance vidljive na internetskim stranicama Općine.
Ukupno ostvareni prihodi Proračuna za 2016. godinu iznose 6.763.794,98 kuna, a ostvareni
rashodi iznose 5.826.355,11 kuna.
Općina Petrijevci po Godišnjem obračunu Proračuna za 2016. godinu poslovala je pozitivno i
ostvarila višak sredstava u iznosu 937.439,87 kuna, te s prenesenim viškom iz prethodne
godine u iznosu 1.046.174,70 kune ukupno ostvareni višak iznosi 1.983.614,57 kuna.
Izrazila je zadovoljstvo postignutim ostvarenjem, te naglasila da su se sredstva trošila
namjenski, da nije bilo probijanja, kao i da su sve obveze Općine Petrijevci krajem godine
podmirene i nije bilo nikakvih dugovanja. Također je rekla da su tijekom godine poduzimane
mjere za naplatu prihoda.
Na upit vijećnika Miroslava Jocić što se planira s viškom sredstva, odgovorili su gospođa
Milka Furlan i gospodin Ivo Zelić da će se na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća donijeti Prve
izmjene i dopune Proračuna s preraspodjelom sredstva koja će utrošiti za provođenje zacrtanih
projekata .
Također je i gospodin Ivan Vrbanić pojasnio da je slična situacija bila i prošle godine kada su
se sredstva viška utrošila za predfinanciranje određenih projekta, a potom vratila u Proračun po
odobrenju sufinanciranja projekata iz različitih izvora kako EU fondova tako i po natječajima
ministarstava i nacionalnih fondova.
Budući da druge rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11
glasova „ZA“) donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci
za 2016. godinu koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 4.
Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
jednoglasno je ( sa 11 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o izvršenju programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2016. godini.
Ovim Programom su utrošena sredstava u ukupnom iznosu od 1.123.340,57 kn, a koja su
financirana iz proračuna, komunalnog doprinosa i naknade za legalizaciju nezakonito
izgrađenih zgrada i naknade za koncesiju.
Rasprave nije bilo, a Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2016. godini nalazi se u privitku ovog zapisnika
Točka 5.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan,
jednoglasno je ( sa 11 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2016. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz
sredstava komunalne naknade.
Za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u 2016. godini
utrošena su sredstava u ukupnom iznosu od 604.727,90 kn.
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade nalazi se u privitku
ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je nazočnima prezentirao Izvješće o utrošku sredstava iz
proračunske zalihe za X-XII mjesec 2016. godine.
Istim je u navedenom periodu utrošen iznos od 2.000,00 kn prema dostavljenim zamolbama
po odluci općinskog načelnika.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju kojim su vijećnici jednoglasno (sa 11 glasova
„ZA“) usvojili Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2016.
godine i isto se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.07.2016.-31.12.2016. godine
nazočnima je obrazložio gospodin Ivo Zelić koji je tom prilikom rekao da je u istom
prezentirana realizacija zacrtanog programa za što bolji gospodarski razvitak, komunalno
uređenje i kvalitetniji društveni život građana kao i stvaranje boljih uvjeta za rad ustanova i
udruga sa područja naše Općine.
Program nije u potpunost realiziran zbog izostanka potpore iz EU fondova s obzirom da nije
bilo najavljenih natječaja za 1. fazu nerazvrstanih cesta i neizgrađenost dijela niskonaponske
mreže i javne rasvjete u novom naselju Karaševo-jug.
Izražava zadovoljstvo zbog podmirenja svih obveza prema udrugama i ustanovama na
području Općine, ostvarenih uvjeta za nesmetan rad Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog
vijeća i Povjerenstava pri Općini Petrijevci, te nastavka izgradnje sustava odvodnje,
izgrađenosti 80% niskonaponske mreže, kupovine zgrade i dvorišta za potrebe DVD-a
Satnica, dobrog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Petrijevci i ostalog.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (10 glasova
„ZA“ i 1 „PROTIV“ ) usvojeno Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje
01.07.2016.-31.12.2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Gospođa Milka Furlan ukratko je obrazložila Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine.

Ona je tom prilikom istaknula da u Jedinstvenom upravnom odjelu sve poslove savjesno i
korektno obavljaju četiri zaposlenika, a iz samog Izvješća se vidi o kakvim poslovima i u
kojem obimu se radi.
Gospodin Ivan Vrbanić je ispred svih nazočnih pohvalio Izvješće o radu Jedinstvenog
upravnog odjela za sve četiri godine mandata ovog Vijeća i predložio da se nastavi i nadalje
raditi kao i do sada.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova „ZA“) usvojeno
Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac
2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Petrijevci za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine i tom prilikom
naglasila zakonsku obvezu njegovog usvajanja od strane Općinskog vijeća do 31. ožujka.
Kod izrade Izvješća korišteni su podaci Urbanizma d.o.o. i utvrđen je smanjen broj miješanog
komunalnog otpada dok je povećan broj razdvojenog komunalnog otpada u odnosu na
prethodnu godinu. Naglasila je potrebu utjecaja na promjenu svijesti građana u svrhu
razdvajanja komunalnog otpada.
Trenutno je na snazi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2009-2017. godine koji ističe
31. prosinca 2017. godine , te je tijekom ove godine potrebno izraditi novi Plan gospodarenja
otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018.-2023. godine.
U nastavku je uslijedila rasprava u kojoj je gospođa Jasna Stojaković ukazala na problem
„zelenih otoka“ koji su neugledni s obzirom da se nepravilno odlaže svakakav otpad što
izgleda jako neuredno. Gospodin Ivo Zelić je rekao da je to veliki problem koji se pokušavao
riješiti putem javnih radova i zaposlenika koji odrađuju preko Probacijskog ureda, što nije
dovoljno, te se planira održati radni sastanak s predstavnicima Urbanizma d.o.o. i Dvorca
d.o.o. Valpovo za iznalaženje novog rješenja ( snimanje kamerom, povećano dežurstvo i dr.)
Pokušati će se sve kako bi se riješio ovaj problem.
U nastavku je vijećnik Ivica Walz rekao da je većinski krivac za takvo stanje romska
populacija u mjestu budući se u to sam u više navrata uvjerio.
Vijećnik Miroslav Jocić je pitao kako se može utjecati na sankcije, na što mu je odgovorio
općinski načelnik da je bilo pokušaja putem suda kada je dosuđeno u korist optuženog i da su
mještani izgubili volju za reakcijom.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje siječanj –
prosinac 2016. godine usvojeno je jednoglasno (sa 11 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku
ovog zapisnika.
Točka 10.
Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području
Općine Petrijevci za 2016. godinu nazočnima je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja
je tom prilikom rekla da isto sadrži provedene organizacije, tehničke i urbanističke mjere u
2016. godini. Iz Izvješća je vidljivo da se radi na opremanju postrojbi Dobrovoljnih
vatrogasna društva Petrijevci i Satnica. Također je vidljivo da je tijekom 2016. godine na
području Općine Petrijevci bilo 13 postupanja članova DVD-a Petrijevci.
Sredstva za provedbu obveza Općine Petrijevci koje proizlaze iz Provedbenog plana korištena
su iz Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova
„ZA“) usvojeno Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Petrijevci za 2016. godinu i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara za područje Općine
Petrijevci za 2017.godinu obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer koja je to prilikom rekla

da su u istome nabrojane aktivnosti koje se planiraju provesti tijekom ove godine u cilju
unapređenja zaštite od požara na području Općine Petrijevci.
Također su u Izvješću nabrojani i nositelji svih aktivnosti, a sredstva za provedbu obveza iz
ovog Provedbenog plana osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Petrijevci za
2017. godinu. Sukladno Zakonu Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana i ovaj
Provedbeni plan dostavit će se Osječko-baranjskoj županiji i objaviti u „Službenom glasniku
Općine Petrijevci“
Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova
„ZA“) usvojeno Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci za 2017.godinu i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- početkom godine organiziran je rad zimske službe na području Općine,
- započet je rad na III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana Općine Petrijevci,
- početkom godine potpisan je Ugovor sa Panturistom d.d Osijek o sufinanciranju
učeničkih i studentskih mjesečnih karti,
- uz župnika Općina je bila pokrovitelj koncertu VS „Mursella“ Petrijevci i Puhačke
glazbe iz Valpova koji je održan 06. siječnja 2017. godine,
- 17. siječnja načelnik je bio na Povjerenstvu za sukob interesa kada nije sankcioniran
što znači da nije bio u sukobu interesa, a ujedno mu to daje novu volju za uključivanje
i besplatan rad u udrugama,
- 21. siječnja organiziran je sastanak svih načelnika sa područja Osječko-baranjske
županje sa predsjednikom i tajnikom Udruge gradova i općina i tom prilikom je
razmatrana tema reforma i problemi Jedinica lokalne samouprave,
- 2. veljače u Satnovu je obilježena 20. godišnjica Suradnje sa Manjinskom
samoupravom Santovo, a istom su uz predstavnike Općine bili nazočni i KUD
„N.Š.Zrinski“, VS „Mursella“ Petrijevci i MPS „Satničani“ iz Satnice,
- 10. veljače održano je proglašenje najboljih u sportu za 2016. godinu,
- 22. veljače u zajedno s Valpovom i Belišćem u Šiklošu je potpisan ugovor o
partnerstvu za regiju sporta EU kojem će se ovih dana priključiti i Harkanj,
- u organizaciji Općine Petrijevci i zajedno sa Savjetom mladih i Udrugom žena
Petrijevci 26. veljače održan je maskenbal,
- zbog nemogućnosti izvođenja građevinskih radova tijekom zime, potpisani su aneksi
ugovora za postavljanje javne rasvjete u novom naselju Petrijevci i uređenje zgrade
Doma u Satnici kojima je produžen rok za izvođenje radova do 31. ožujka 2017.
godine,
- privedeni su kraju radovi na uređenju i opremanju kuće obitelji Vranić koja je
nastradala u požaru u listopadu 2016. godine čime bi Općina ispunila svoj dio plana.
U nastavku je vijećnik Miroslav Jocić iznio osobno zadovoljstvo što je nakon dvije godine
objavljen Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci, a istovremeno i žaljenje s obzirom da
novoosnovane udruge prema Javnom pozivu ne mogu sudjelovati najmanje tri godine.
Također je ukazao na pogrešku u obrascu br. 2 Obrazac proračuna, za prijavu projekata
udruga u kojem je u pojašnjenju (komentaru) upisan krivi naziv Općine.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,10 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić,v.r.

