ZAPISNIK
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 30. ožujka
2017. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 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: Lidija Maurović Košćak, direktorica Lokalne razvojne agencije
Valpovo-Petrijevci, Zdravko Mandić, načelnik Policijske postaje Belišće, Zdenko Glasovac,
ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće i gospođa Tatjana Kaptalan, Nikola Novoselić,
vlasnik SDR Tiborjanci, Zvonko Gubica, direktor Draive-Plus d.o.o. Petrijevci, Ante
Banović, direktor AEPG d.o.o. Petrijevci, Franjo Ivančić, direktor Autoprijevoza „Zagi“
Donji Miholjac, 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 Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve
nazočne vijećnike i goste, konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest izabranih vijećnika što
je dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka, te da su dva vijećnika opravdano nenazočna.
Potom je temeljem članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća predložio dopunu
Dnevnog reda u točci 18. Donošenje Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma Općine
Petrijevci za razdoblje 2017.-2027.. Budući da drugih prijedloga nije bilo predložio je
slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Odluke o suglasnosti Općini Petrijevci za provedbu ulaganja
„Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma „Stara škola“ te izgradnja parkirališta
za korisnike Doma s rasvjetom i kolnim prilazom na D34“.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu i
Plana rada za 2017. godinu Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na
području Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2016. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje 01.01.2016. do
31.12.2016. Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci.
6. Davanje suglasnosti na imenovanje zapovjednika i dozapovjednika Vatrogasne
postrojbe DVD-a.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 2016. godinu,
Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2016. godinu, Draive – Plus
d.o.o. Petrijevci.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2016. godinu,
Draive – Plus d.o.o. Petrijevci.

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2016. godinu, AEPG d.o.o.
Petrijevci.
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na području Općine
Petrijevci za 2016. godinu Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac.
12. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o kupovini poslovnog udjela
Grada Belišća u vlasničkoj strukturi HRV-a.
13. Donošenje Odluke o kupovini poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatskog
radio Valpovština d.o.o. Valpovo.
14. Donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja povodom Dana Općine Petrijevci.
15. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2017.
godinu i Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Petrijevci za 2017. godinu.
16. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Programa Proračuna Općine Petrijevci za
2017. godinu.
17. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2017. godinu.
18. Donošenje Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma Općine Petrijevci za
razdoblje 2017.-2027.
19. Različito.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (11 glasova „ZA“) i bez
primjedbi.
Točka 2.
Gospođa Lidija Maurović Košćak upoznala je vijećnike s Odlukom o suglasnosti Općini
Petrijevci za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma „Stara škola“
te izgradnja parkirališta za korisnike Doma s rasvjetom i kolnim prilazom na D34“. Istu je
potrebno donijeti radi prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.2020., a u svrhu ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu. Projekt će biti realiziran u naselju Petrijevci, a za korisnika potpore ovlašćuje
se Općina Petrijevci.
Rekonstrukcija Društvenog doma „Stara škola“ obuhvaća rekonstrukciju podrumskih
prostorija koje su u lošem stanju, te se planira i njegovo opremanje kako bi se mogao staviti u
funkciju za potrebe mladih, udruga i lokalnog stanovništva. Također će se izgraditi i
parkiralište sa rasvjetom za neometan pristup svim korisnicima.
Pitanja vijećnika nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11
glasova „ZA“) donesena Odluka o suglasnosti Općini Petrijevci za provedbu ulaganja
„Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma „Stara škola“ te izgradnja parkirališta za
korisnike Doma s rasvjetom i kolnim prilazom na D34“ koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 3.
Pod ovom točkom dnevnog reda nazočne je s Izvješćem o radu i Financijskim izvješćem za
2016. godinu i Planom rada za 2017. godinu Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci
d.o.o. upoznala direktorica Lidija Maurović Košćak. Ona je istaknula aktivnosti koje je
provodila Agencija kao i postignute rezultate, te realizacije projekata koje su ostvarene uz
tehničku pomoć jedinica lokalne samouprave. S obzirom da je ovo bila prva godina rada
Agencije, promjena nije bilo što se tiče upošljavanja kadrova, a u izvješću se nalazi popis
prijavljenih projekata na natječaje Fondova EU od kojih su neki na rezervnoj listi, dok neki

nisu prošli ili su prošli. U 2016. godini prijavljeno je 14 projekata s iznosima u rasponu od
200.000,00 kn do 12.000.000,00 kn
U financijskom izvješću je vidljivo da je Agencija u 2016. godini ostvarila ukupne prihode u
iznosu od 324.878,55 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 317.244,94 kn tako da je
ostvarena dobit u iznosu od 7.633,61. kn.
Planom rada za 2017. godinu zacrtana je koordinacija i poticanje lokalnog razvoja Grada
Valpova i Općine Petrijevci, jačanje razvojnih kapaciteta i unapređenje sustava za upravljanje
razvojem i kontinuirani razvoj i jačanje suradnja s poslovnim, civilnim, edukacijskoznanstvenim i javnim sektorom na svim razinama.
Pitanja vijećnika nije bilo, te se pristupilo glasovanju u paketu tijekom kojeg je jednoglasno
(11 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu i Plana
rada za 2017. godinu Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o. koji se nalaze u
privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Izvješće policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za I-XII
mjesec 2016. godine nazočnima je obrazložio načelnik PP Belišće Zdravko Mandić koji je
rekao da je u izvješću izvršena komparacija u odnosu na 2015. godinu, te je tako razvidno da
je u 2016. godini bio manji broj kaznenih djela, dok je broj prekršaja iz Zakona o prekršajima
protiv javnog reda i mira i ostalih Zakona bio povećan u odnosu na isto razdoblje 2015.
godine. Tijekom godine evidentirana su dva pokušaja samoubojstva, jedno utapanje, dvije
nesreće na radu i dva požara.
Na području Općine Petrijevci policijski službenici su proveli niz edukativnih i preventivnih
aktivnosti, održana su predavanja u osnovnim školama za učenike prvih razreda provedena je
akcija dobrovoljne predaje oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava, a o svim poduzetim
mjerama i aktivnostima u prometu stanovnike Općine Petrijevci redovito se izvještavalo
putem HRV-a i Gradskog radija Belišće.
Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Ivan Zečević predložio da se postavi ophodnja
na novoizgrađeni cestovni prijelaz na cesti D34 na ulazu u Petrijevce iz smjera Josipovca
zbog nepoštivanja prometnih znakova i neprilagođene vožnje uglavnom mladih vozača.
Također je vijećnik Miroslav Jocić ukazao na problem neprilagođene vožnje kroz ulicu S.
Radića, predložio da se razmotri mogućnost postavljanja nadzorne kamere kao i da ophodnje i
nadalje nastave svoj rad na tom području. Vijećnik Ivan Novak je ukazao na problem prolaska
teretnih vozila kroz zabranu u ulici M. Gupca. Nakon iznesenih primjedbi načelnik Zdravko
Mandić je iste evidentirao kako bi se moglo postupiti shodno navedenom. Potom se pristupilo
glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesen Zaključak o prihvaćanju
Izvješća Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za I-XII
mjesec 2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Gospodin Zdenko Glasovac ukratko je obrazložio Financijsko izvješće Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Petrijevci za 2016. godinu i tom prilikom rekao da su u navedenom periodu
ostvareni ukupni prihodi u iznosu 483.191,00 kn, dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od
478.339,00 kn, te je tako ostvaren višak prihoda u iznosu od 4.852,00 kn koji se prenosi u
2017. godinu za pokriće rashoda poslovanja.
U pedagoškoj 2016/2017. godini u dječjem vrtiću su formirane dvije odgojne skupine (mlađa
i starija) sa ukupno 37 djece.
Mlađa skupina imala je 15 djece, a starija mješovite 22 djece. U navedenim skupinama bilo je
i nekoliko djece s određenim razvojnim poteškoćama.
Zbog povećanog obima posla u radni odnos na određeno radno vrijeme primljene su dvije
odgojiteljice.
Poslovalo se racionalno i u skladu s Proračunom.

U nastavku je zahvalio načelniku, pročelnici, općinskim djelatnicima i vijećnicima na dobroj
suradnji kroz koju se ostvario dobar rad Dječjeg vrtića kao i na uspješnom opremanju zgrade
vrtića.
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da se tijekom 2016. godine pokazao pravi učinak obnove
zgrade vrtića kroz naplatu znatno manjih troškova.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11
glasova „ZA“) donesen Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Petrijevci za 2016. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Zbog opravdanog izostanka predstavnika DVD-a Petrijevci, gospodin Ivan Vrbanić je
pojasnio prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrijevci koji je donesen nakon
Izborne skupštine, a kojim se daje suglasnost na imenovanje zapovjednika i dozapovjednika
sukladno Statutu DVD-a.
Vijećnici su jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli Zaključak o davanju suglasnosti na
imenovanje zapovjednika Tomislava Maltara i dozapovjednika Domagoja Rebrine
Vatrogasne postrojbe DVD Petrijevci.
Zaključak se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Nikola Novoselić vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, pozdravio je sve
nazočne i ukratko obrazložio Izvješće o radnu dimnjačarske službe na području Općine
Petrijevci za 2016. godinu.
On je tom prilikom rekao da se poslovi obavljaju temeljem Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova kojom su utvrđeni način i obavljanje dimnjačarskih usluga, te da nije
bilo znatnih odstupanja u odnosu na proteklu godinu.
Na dimnjačarskom području Općine Petrijevci izdano je 52 zapisnika o neispravnosti
dimovodnih objekata zbog vrlo teške materijalne situacije stanovnika Općine i ignoriranja i
nerazumijevanja važnosti dimnjačarske službe.
Tijekom 2016. godine nije bilo nikakve štete zbog rada dimnjačarske službe.
Na upit vijećnika Dragana Kuštre pojasnio je da godišnja kontrola dimnjaka iznosi 75,00 kn
dok je cijena intervencije 50,00 kn uvećana za PDV.
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu prema ugovoru o koncesiji za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Petrijevci za 2016. godinu
koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Izvješće prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području
Općine Petrijevci za 2016. godinu Draive-Plus d.o.o. Petrijevci obrazložio je direktor Zvonko
Gubica.
On je tom prilikom rekao da se sukladno Zakonu o grobljima vodi Grobni očevidnik o ukopu
svih umrlih osoba na području Općine Petrijevci, s položajnim planom grobnih mjesta i
grobnica. Isto tako se vodi i Registar umrlih osoba sa svim potrebnim podacima koji se
uredno dostavljaju u Općinu Petrijevci.
U prošloj godini je sahranjeno 46 osoba, 35 u Petrijevcima i 11 u Satnici.
Popunjenost sadašnjeg groblja iznosi 72%, a na starom dijelu postoje napuštena otkazana
grobna mjesta koja održava Draiva- Plus d.o.o. Petrijevci.
Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova
„ZA“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru
o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2016.
godinu i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 9.
Zvonko Gubica, direktor, prezentirao je Izvješće Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru
o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine
Petrijevci tijekom cijele godine kao i u posebnim prilikama kao što su Petrijevačke žetvene
svečanosti, Dan Općine i drugo kada se pojavljuje veća potreba za uređenjem zelenih
površina, a što se odrađuje uspješno i na obostrano zadovoljstvo .
Naveo je probleme na koje se nailazilo tijekom radova naročito oko „zelenih otoka“ i izrazio
dobru suradnju s Općinom Petrijevci.
Vijećnik Zdenko Marukić opetovano je iznio problem pražnjenja koša u centru Satnice, na što
je gospodin Zvonko Gubica rekao da se isti prazni jednom tjedno i prema dojavi, ali je
problem što je postavljean samo jedan a u neposrednoj blizini se nalazi trgovina i ugostiteljski
objekt što pridonosi njegovom čestom punjenju.
Budući da drugih pitanja nije bilo, vijećnici su tijekom glasovanja jednoglasno (11 glasova
„ZA“) donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru
o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine
Petrijevci za 2016. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2016. godinu obrazložio je
direktor Ante Banović.
On je tom prilikom rekao da je u ljetnom razdoblju osvjetljenje bilo problematično zbog
ukrasnog zelenila koje zaklanja svjetiljke, te da je rješenje izrada visilica iznad ceste ili
svjetiljki na stupovima.
Tijekom godine HEP d.o.o. izradio je projektnu dokumentaciju i Općina Petrijevci je ishodila
građevinsku dozvolu za izgradnju javne rasvjete u „novom naselju“, proveden je postupak
bagatelne nabave i AEPG d.o.o. Petrijevci kao najpovoljniji ponuđač je u prosincu 2016.
godine potpisao ugovor o izvođenju radova.
Postavljeno je cca. 90% svjetiljki LED rasvjete koje su u funkciji i daju potpuno novi izgled
navedenih ulica.
U nastavku radova biti će postavljene još 4 stupa i to dva u ul. A.M. Reljkovića i 2 u ul. Dr.
Ribara.
Najproblematičnije je stanje na mjestu križanja ul. S. Radića i Republike do centra gdje je
mreža dotrajala što uzrokuje česte kvarove, te predlažu Općini Petrijevci da u Proračun
troškova uvrsti namjenska sredstva za poboljšanje javne rasvjete.
Naselje Satnica je kompletno riješeno kvalitetnijom javnom rasvjetom.
Potom su vijećnici jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli zaključak o prihvaćanju Izvješća
AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Općine Petrijevci za 2016. godinu koje se nalazi u privitku ovog
zapisnika
Točka 11.
Franjo Ivančić, vlasnik obrta ZAGI, podnio je Izvješće prema Ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na
području Općine Petrijevci za 2016. godinu Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac.
On je tom prilikom naveo radove koji su obavljani tijekom 2016. godine kao što su
nasipavanje kamena tucanika u ulicama Petrijevaca i Satnice, čišćenje bankina i nasipavanje
vikend naselja., čišćenje kanala, uređenje i saniranje javnih površina i drugo.
2016. godine pristupilo se i zahtjevnijem poslu, rušenju zgrade kina u Petrijevcima, što se
izvelo bez problema zajedno sa svim popratim radnjama , nakon čega je sve uredno sanirano.

Radilo se prema mogućnostima i za izvođenje radova prema preporuci se uzima kvalitetniji
materijal.
Pitanja nije bilo, te je glasovanjem jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesen Zaključak kojim
se usvaja Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za 2016.
godinu Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 12. i 13.
Zbog povezanosti Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o kupovini poslovnog udjela Grada
Belišća u vlasničkoj strukturi HRV-a i Odluke o kupovni poslovnog udjela u trgovačkom
društvu Hrvatski radio Valpovština d.o.o. Valpovo, o istima se raspravljalo u paketu.
Načelnik Ivo Zelić je rekao da se Odluka o kupovni poslovnog udjela Grada Belišća u
vlasničkoj strukturi HRV-a koju su donijele Općine Bizovac i Petrijevci treba staviti van
snage s obzirom da Grad Valpovo nije mogao otkupiti svoj dio već je isti otkupilo trgovačko
društvo.
Općina Petrijevci temeljem ponude Skupštine trgovačkog društava Hrvatski radio
Valpovština d.o.o. Valpovo, kupuje 6,25% poslovnog udjela u temeljnom kapitalu po cijeni
od 6.000,00 kn za što su sredstva osigurana u Proračunu Općine Petrijevci za 2017. godinu.
Rasprave nije bilo, te su vijećnici jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli Odluku o
stavljanju izvan snage Odluke o kupovini poslovnog udjela Grada Belišća u vlasničkoj
strukturi HRV-a i Odluku o kupovni poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio
Valpovština d.o.o. Valpovo. Iste se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja Ivana Vrbanića, predsjednika
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci, jednoglasno je donesena Odluka o
dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci kojom se priznanje Plaketa „Grb Općine
Petrijevci „ dodjeljuje:
a) Vokalnoj skupini „Mursella“ Petrijevci za kulturno promoviranje Općine Petrijevci,
(prijedlog Načelnika ),
b) UŠR „Smuđ“ Satnica“ za 50 godina rada i osobita postignuća u sportu i promoviranju
Općine Petrijevci, (prijedlog OO HDZ Petrijevci),
c) RK „Petrijevci“ Petrijevci za 40 godina rada i osobita postignuća u sportu i
promoviranju Općine Petrijevci ( prijedlog OO HDZ Petrijevci) i
d) Slavku Kupčinovac, Petrijevci za dugogodišnji rad u Dobrovoljnom društvu Petrijevci
od 1970.-2017. godine (prijedlog DVD-e Petrijevci).
Potom je odlučeno da se za sve prijedloge glasa zajedno i vijećnici su jednoglasno (11
glasova „ZA“) donijeli Odluku o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Pročelnica JUO Milka Furlan ukratko je upoznala vijećnike s Prijedlogom odluke o prvoj
izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu i Odluke o prvim Izmjenama i
dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu.
Ukupno predloženi prihodi u Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2017.
godinu iznose 16.868.096,00 kuna, a rashodi 18.851,711 kuna,.
Prvom izmjenom i dopunom Proračuna sredstva višak prihoda poslovanja iz 2016. godine u
iznosu 1.983.61,00 kn se preraspoređuje unutar stavki posebnog dijela u Proračunu. Proračun
je uravnotežen.
U nastavku je načelnik Ivo Zelić iznio prijedlog za izmjenu u Proračunu kojim predlaže da se
u programu 1005. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture doda novi Kapitalni
projekt pod nazivom „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa“ u iznosu od 30.000,00

kn, a za taj iznos da se umanji pozicija br. 98- tekući projekti LRA Valpovo-Petrijevci koja
sada iznosi 125.000,00 kn.
Pojašnjenje je dao i gospodin Ivan Vrbanić koji je rekao da je na nivou Osječko-baranjske
županije Općina Petrijevci, zajedno s Općinom Bizovac i gradovima Valpovom i Belišćem
izabrana za pilot projekt za širokopojasni internet. Izradu prijedloga Plana platila je Osječkobaranjska županija, ukupna vrijednost radova je osam i pol milijuna eura, a udio Općine
Petrijevci treba biti vrijednost konzultantskih usluga u iznosu od 25.000,00 kn.
Vijećnik Ivica Walz je konstatirao da je navedeno za svaku pohvalu budući da je internetska
mreža na području naše Općine jako loša.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena
Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu i Odluka o
prvoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu koje
se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Sukladno Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu, a
nakon obrazloženja Milke Furlan, vijećnici su jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli Odluku
o Prvim izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine
Petrijevci za 2017. godinu kojom se višak sredstva namjenski čuva i raspoređuju kroz
programe, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, Program gradnje
objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini i Program javnih potreba u sportu na
području Općine Petrijevci u 2017. godini.
U nastavku je gospodin Ivo Zelić upoznao vijećnike s inicijativom za kandidaturu Općine
Petrijevci s mađarskim (Šikloš) i hrvatskim partnerima (Grad Belišće, Grad Valpovo i Općina
Bizovac) za ulazak u članstvo europskog udruženja ACES Europe/Europski gradovi sporta
(Bruxelles), prema Ugovoru o partnerstvu od 22. 02. 2017. godine.
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu
nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 17.
Renata Pilgermayer je upoznala nazočne s Prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za
2017. godinu koji je izrađen sukladno Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Petrijevci za 2017. godinu. Na upit vijećnika Miroslava Jocića, za koje radove na
Gospodarskoj zoni u Satnici su utrošena sredstva, odgovorio je gospodin Ivo Zelić koji je
rekao da se radilo na uređenju pristupnog puta i čišćenju cestovnog pojasa od Radićeva ulice
do voćnjaka.
Drugih pitanja nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom koje je jednoglasno (11 glasova
„ZA“) donesena Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2017. godinu i ista se nalazi
u privitku ovog zapisnika.
Točka 18.
Predsjednik Vijeća, Ivan Vrbanić pojasnio je prijedlog Odluke o izradi Strateškog plana
razvoja turizma Općine Petrijevci za razdoblje 2017.-2027. s ciljem da se utvrde pravci i
prioriteti razvoja turizma kao jedne od grada gospodarstva, a koji će biti provedeni kroz mjere
i projekte unapređenja kvalitete turističkih djelatnosti na području Općine Petrijevci.
Strateški plan biti će izrađen u skladu s pravilnikom struke i u skladu sa strateškim
dokumentima više razine, a služit će kao temelj za definiranje projekata koji će se financirati
iz različitih izvora, Europske unije, nacionalnih, regionalnih, vlastitih i ostalih izvora.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
donesena Odluka o izradi Strateškog plana razvoja turizma Općine Petrijevci za razdoblje
2017.-2027. koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 19.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- Radovi na uređenju zgrade Doma u Satnici privode se kraju, postavljen je novi krov i
gromobranska instalacija, uređen sanitarni čvor i radi se vanjska fasada,
- Za dovršetak niskonaponske mreže u Petrijevcima potrebno je obaviti još 20% radova
koji će se izvesti po okončanju postupka javne nabave u HEP-u kada će se postaviti
još četiri stupa za javnu rasvjetu,
- U izradi je stolarija za zgradu NK Satnica (sala) i radovi na izradi terase uz zgradu NK
Omladinca Petrijevci,
- U Petrijevcima je izvršena sanacija bankina, a u Satnici je započeto s izradom puta
prema obiteljskoj kući Ivezić,
- 16. ožujka je otvoren nadvožnjak preko koridora 5C na državnoj cesti D34, a u tijeku
su pripreme za sanaciju županijskih cesta gdje će se zatražiti postavljanje završnog
sloja nakon stabilizacije cesta,
- Privodi se kraju čišćenje dionice od mosta kako bi se 15. travnja moglo pristupiti
izgradnji te ceste,
- Održan je sastanak u Općini sa izvođačima radova na koji se nije odazvala
„Skladgradnja“ za koju vjeruje da će se pismeno očitovati, u svrhu uređenja puta
prema Čerini,
Na kraju je predsjednik Ivan Vrbanić rekao da vjeruje kako je ovo posljednja sjednica
Općinskog vijeća u sazivu od 2013.-2017. godine, te je zahvalio svim općinskim vijećnicima,
općinskom načelniku i djelatnicima uprave na uspješnoj suradnji, te istaknuo da je 90%
odluka doneseno jednoglasno, da su usvojeni svi prijedlozi, te da je Općina Petrijevci jedna
od uspješnijih Općina na području Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske.
Također je pozvao sve vijećnike da prisustvuju svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se
održati 17. travnja povodom Dana Općine i da naprave zajedničku fotografiju po završetku
ove sjednice.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21,55 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić

