ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u petak, 15. rujna 2017.
godine u prostorijama Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Martina Stanković, Ivan Zečević, Josip Kuštro,
Josip Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Dino
Stojaković i Mirna Gelo, izabrani vijećnici.
NENAZOČNI: Anto Aničić, vijećnik, te Mate Pušić i Višnja Gubica (izvjestitelji).
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik
načelnika Općine Petrijevci, Zdenka Vukadin, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, Željko
Harkanovac, direktor Urbanizam d.o.o. Valpovo, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Renata Pilgermayer, stručni suradnik za komunalne i stambene poslove, Ana
Egredžija, zapisničar, Davor Runje, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,
Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjeda Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici
nazočno 12 vijećnika što je dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka i potom predložio
slijedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole
šk. 2016/2017. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o.
Valpovo za 2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća za 2016. godinu Urbanizam d.o.o.
Valpovo.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2017. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2017. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI
mjesec 2017. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 23. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima.
9. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem
koncesije.
10. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora.
11. Različito.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se pristupilo razradi istoga kako slijedi:
Točka 1.
Kod usvajanja zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća, vijećnik Zvonko Babić je
konstatirao da se u točci 1. zapisnika pozvao se na članak 120. Poslovnika o radu koji govori

o sažimanju rasprave, a ne kako je to navedeno članak 170, na što je odgovoreno da je došlo
do pogreške prilikom pisanja i da će ista biti ispravljena u zapisniku.
Potom je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno (12 glasova „ZA“).
Točka 2.
Gospođa Zdenka Vukadin pozdravila je sve nazočne, čestitala novoizabranim vijećnicima
Općinskog vijeća i zaželjela dobru uzajamnu suradnju.
Budući da su vijećnici u materijalima za sjednicu dobili cjelokupno Izvješće o realizaciji
Godišnjeg plana i Programa rada škole šk. 2016/2017. godine, istaknula je novosti u ovoj
školskoj godini. Tako je navela da se po prvi put bilježi negativan trend s obzirom da je
upisno manje od 200 učenika.
Također je rekla da je od ove godine u Osnovnoj školi Petrijevci u primjeni e-dnevnik što se
pokazalo pozitivnim. U Školskom odboru su tri predstavnika Općine, a drugih problema nema
budući da sve funkcionira na zadovoljavajući način.
Stoga se pristupilo raspravi tijekom koje je vijećnik Zvonko Babić zatražio pojašnjenje za
prigodne poklone i volontiranje, na što mu je odgovorila gospođa Zdenka Vukadin da se
prigodni pokloni odnose na bilježnice koje početkom školske godine za sve učenike osigurava
Općina Petrijevci, poklone za Sv. Nikolu, za novčani dar učeniku generacije i drugo.
Volontiranje se odnosi na projekt u kojem djeca kroz razrede određuju što će raditi kao npr.
sakupljanje deka i igračaka za pse u azilu, sakupljanje pomoći za misije, pomoć u razrednoj
nastavi, hranjenje životinja u šumi, u što se uključuju svi učenici i projekt se provodio kroz
jednu školsku godinu.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da budući da se Proračun puni dobro da bi trebalo ići
aktivnije prema školi u smislu da se razmišlja o kupovini knjiga za potrebe škole.
Odgovorila je gospođa Zdenka Vukadin da je škola prema standardima dobro opremljena
knjigama, ali da problem nastaje zbog neažurnog vraćanja knjiga u knjižnicu.
Navela je da Općina sudjeluje u sufinanciranju đačkih ekskurzija, te da je 2016. godine
sufinancirala trošak školske kuhinje za 32 učenika.
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da misli da u školi postoji blag kriterij ocjenjivanja s obzirom
na pokazatelje da ima više od 50% odličnih učenika, koji kasnije prelaskom u srednju školu
na ostvaruju takve rezultate. S njim se nije složila gospođa Zdenka Vukadin koja je rekla da
Osnovna škola Petrijevci slovi za najstrožu školu na nivou Županije, da ima i ponavljača ali je
veliki broj odličnih učenika u razrednoj nastavi, a što se tiče nastavka školovanja da je uspjeh
učenika individualan.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je na zahtjev roditelja pitala kada će učenici dobivati
besplatne udžbenike. Odgovorio je načelnik, gospodin Ivo Zelić, da djeca korisnika
zajamčene minimalne naknade dobivaju besplatne knjige, te da Općina ulaže u sufinanciranje
predškolskog odgoja 400.000,00 kuna godišnje i u mnogobrojne projekte, a da smatra da bi
država trebala osigurati knjige za sve učenike.
Nakon provedene rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova
„ZA“) usvojeno Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole šk. 2016/2017.
godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
U odsutnosti Mate Pušića, direktora Dvorac d.o.o. Valpovo, Godišnje izvješće o financijskom
poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2016. godinu obrazložila je gospođa Jasna Stojaković
koja je tom prilikom istaknula da je poslovanje u 2016. godini završeno sa pozitivnim
rezultatom, te da ukupni prihodi iznose 10.008.479,26 kn, a rashodi 9.961.128,06 kn, te je
tako ostvarena bruto dobit u iznosu od 47.351,20 kn, koja nakon oporezivanja porezom na
dobit u iznos od 23.882,45 kn iznosi neto dobit od 23.468,75 kn.

Također su ispunjene sve obveze prema radnicima. U 2016. godini Dvorac d.o.o. Valpovo
ostvario je svoja osnovna načela poslovanja, obavljanje osnovne djelatnosti vodoopskrbe i
odvodnje, pozitivan financijski rezultat i održala se likvidnost Društva.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao za izradu plana s obzirom da je vidljivo da je rashod 30% veći
od plana na što je odgovorila gospođa Jasna Stojaković da se plan radi jednom godišnje, te da
ovisno od situacije može dolaziti do promjena i da se ne radi rebalans.
Također je pitao da li se planira nabava vozila za odvodnju otpadnih voda, na što je
odgovorila gospođa Jasna Stojaković da se o istome razmišlja ali uz sredstva iz europskih
fondova, te da će o istome dostaviti pismeni odgovor.
U nastavku rasprave gospodin Ivo Zelić je informirao nazočne s aktivnostima oko izgradnje
sekundarne mreže da će se uskoro održati sastanak na ovu temu, sudjelovanju u natječaju i
završetku radova.
Vijećnik Ivan Zečević je konstatirao da se iz priloženog može zaključiti da je Dvorac d.o.o.
Valpovo u 2016. godini poslovao dobro, te je potom uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je
jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac
d.o.o. Valpovo za 2016. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Željko Harkanovac, ukratko je upoznao nazočne s
Financijskim izvješćem za 2016. godinu Urbanizam d.o.o. Valpovo.
On je tom prilikom istaknuo da je Urbanizam d.o.o. Valpovo u 2016. godini poslovao
pozitivno i da su u tom razdoblju ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 10.545.343,26 kn, dok
su ostvareni rashodi u iznosu od 10.211.605,31 kn. Iz toga na kraju 2016. godine proizilazi
pozitivan poslovni rezultat od 333.737,95 kn.
Poslovnu 2016. godinu obilježilo je i zapošljavanje novih djelatnika na određeno vrijeme,
prvenstveno zbog građevinskih poslova, a radnicima je osigurano zadovoljenje svih
materijalni prava koja im pripadaju. Ovakav pozitivan financijski rezultat je zasluga
kompletnog kolektiva i članova Skupštine.
Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom
kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojeno Financijsko izviješće za 2016. godinu
Urbanizam d.o.o. Valpovo koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Gospođa Milka Furlan pozdravila je sve nazočne i ukratko obrazložila Izvješće o izvršenju
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine.
Ona je tom prilikom istaknula da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu
od 3.384.870,08 kn, te ukupni rashodi u iznosu od 3.099.090,40 kn, tako da je ostvarena
razlika u iznosu od 285.779,68 kn koja sa prenesenim viškom iz prethodnih godina, od
1.983.614,57 kuna, čini ukupni višak sredstava od 2.269.394,25 kn.
Općina je u navedenom periodu poslovala pozitivno, prihodi se pune različito ali su u okviru
Plana. Rashodi su također u okviru Plana, sredstva se troše namjenski, kroz ostvarenje
Proračuna prate se svi programi i prema mogućnostima se izlazi u susret zahtjevima građana.
Na upit vijećnika Antuna Stuparića vezano za izvršenje Proračuna za šest mjeseci na kontu
352 – subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora u ostvarenom iznosu od 132,574,00 kn dostavit će se pismeni odgovor.
Tijekom rasprave koja je uslijedila gospođa Milka Furlan je obrazložila sredstva u Proračunu
koja su doznačena za elementarnu nepogodu, uplatu sredstava od koncesionara do kraja
godine zbog čega su indeksi šaroliki, trošak za javne radove, pomoć za novorođenu djecu i
drugo.
Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova
„ZA“) usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01.01.30.06.2017. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o radu
Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine.
On je tom prilikom naveo da je Izvješće usklađeno s Proračunom za šest mjeseci te naveo
neke od aktivnosti koje se trenutno provode.
Tako je rekao da je potpisan Sporazum za projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće
vrijedan 280.000.000,00 kn a u tom projektu se nalazi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
„Petrijevci“ i sekundarna mreža odvodnje otpadnih voda za Petrijevce i Satnicu, nastavljeno
je s uređenjem zgrade Doma u Satnici, te da se očekuju sredstva za uređenje zgrade Stare
škole.
Postavljena je ulična rasvjete u sedam ulica u novom naselju u Petrijevcima i trenutno se radi
projektna dokumentacija za ostalih sedam ulica.
Na upit vijećnika Zvonka Babića pojasnio je aktivnosti koje se provode vezano za izradu
obilaznice za što je dobiveno idejno rješenje i građevinska dozvola, a ove jeseni će biti
objavljen i natječaj, te je dobivena i ekonomska opravdanost od strane Europske komisije
odakle će se i financirati izgradnja iste.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“ ) usvojeno
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine i nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe
za IV-VI mjesec 2017. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom iznosu od
3.000,00 kn koja su usmjerena za: sufinanciranje odlaska grupe trkača invalida na
humanitarnu utrku u Zadar, sufinanciranje akcije „8. Lions grahijada za najbolje maturante“,
40. Međunarodnog festivala hrvatske tamburaške glazbe, izgradnje Svetišta Majke Božje u
Ivanovcima i obljetnice Udruge veterana 5. Gardijske brigade „Sokolovi“.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova
„ZA“) usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV- VI mjesec 2017.
godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Gospodin Ivo Zelić upoznao je nazočne s Izvješćem o održanim 23. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima i tom prilikom naglasio da je Program ovogodišnjih 23. Petrijevačkih žetvenih
svečanosti u potpunosti realiziran. Žetelačka skupina je svoj dio odradila odlično, a isto tako i
sve udruge i ostali sudionici.
Ove godine se dobilo nešto više sredstava, a troškovi su bili nešto manji u odnosu na
prethodnu godinu. Manifestacija je zadržala svoj nivo i osobno je zadovoljan ovogodišnjim
Petrijevačkim žetvenim svečanostima.
U nastavku je gospođa Milka Furlan iznijela financijske pokazatelje, te istaknula da su ukupni
prihodi i rashodi ovogodišnjih Petrijevačkih žetvenih svečanosti iznosili 84.958,61 kn.
Također je rekla da osim sponzora koji su navedeni u financijskom izvješču postoje i drugi
sponzori koji nisu navedeni u istom, ali su dali svoj doprinos na drugačiji način i zato im
veliko hvala. U raspravi koja je potom uslijedila vijećnik Zvonko Babića je pitao zašto se nije
pomaknuo termin zbog održavanja „Đakovačkih vezova“ koji su se održavali istog datuma i
zašto ne sudjeluju sve udruge iz Petrijevaca, te zbog toga ne prihvaća da je rad Odbora bio
dobar.
Odgovorio je načelnik gospodin Ivo Zelić da je unaprijed rezerviran termin kod DVD-a, tj. da
je tjedan prije i kasnije sala bila zauzeta, te da se manifestacija održava uvijek drugi vikend u
mjesecu srpnju, ali da su ove godine promijenili termin „Đakovačkih vezova“.
Što se tiče sudjelovanja udruga, istaknuo je da u manifestaciji sudjeluje desetak udruga, a što
se tiče KUD-a „Neven“ iz Petrijevaca, njegovi članovi su bili članovi KUD-a „N.Š. Zrinski“

Petrijevci i 2014. godine su pet dana prije početka manifestacije otkazali sudjelovanje u žetvi,
žetalačkoj skupini i KUD-u „N.Š. Zrinski“ te ih se iz tih razloga ne zove.
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da je u prošlom mandatu Općinskog vijeća bilo puno govora
o ovoj udruzi, te da je kao predsjednik Općinskog vijeća uputio službeni dopis udruzi da se
jave u Općinu Petrijevci, na koji se nisu odazvali i da ne želi o tome raspravljati na
sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik Ivan Zečević sadašnji predsjednik KUD-a „N.Š.Zrisnki“ Petrijevci rekao je da su
svima vrata otvorena tko želi predstavljati Općinu Petrijevci i da se uvijek mogu priključiti
radu KUD-a „N.Š. Zrinski“.
Potom se pristupilo glasovanju tijeko kojeg je većinom glasova (11 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“)
usvojeno Izvješća o održanim 23. Petrijevačkim žetvenim svečanostima koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o komunalnim
djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije. Ista je usklađena sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu i Zakonom o koncesijama, a njome se određuju djelatnosti koje će
se obavljati dodijeljivanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi te načinu, uvjetima, mjerilima
i postupku dodjele koncesija. Odnosi se na obavljanje dimnjačarskih poslova za što koncesija
izlazi 31. prosinca ove godine.
Nakon provođenja postupka davanja koncesije potpisuje se ugovor o koncesiji na rok od
minimalno 5 godina, a maksimalno 30 godina što određuje Općinski načelnik prilikom
donošenja odluke o obavijesti o namjeri davanja koncesije. Navedeni ugovor davatelj
koncesije dostavlja ministarstvu nadležnom za financije u roku 10 dana od dana njegova
potpisivanja.
Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
donesena Odluka o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije i
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
ukratko je nazočnima obrazložila gospođa Renata Pilgermayer. Ona je tom prilikom rekla da
se ovom Odlukom određuju komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava Proračuna,
a koje se mogu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti, te uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili
javnog nadmetanja za povjeravanje tih djelatnosti.
Odluka je usklađena sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i nakon provedenog postupka
Općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih djelatnosti na
maksimalno četiri godine. Nadzor nad provođenjem komunalne djalatnosti iz ove Odluke
provodi Općinski načelnik.
Dosadašnja Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora je na snazi od 01. siječnja 2014. i ističe krajem ove godine.
Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
donesena Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
- Dana 29. lipnja u Petrijevcima je održan koncert za mlade „Jovallius benda“,
- 1. srpnja obilježen je Dan 107. brigade HV, uz promociju knjige,
- 7.,8. i 9. srpnja održane su 23 „Petrijevačke žetvene svečanosti“,

- Završeno je uređenje zgrade Doma u Satnici i izvršen pregled plinskih peći,
- Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza radilo se na izmjeni dijela nogostupa u ulicama
Republike i Dore Pejačević u Petrijevcima,
- 5. kolovoza položen je vijenac i upaljena svijeća za Dan pobjede, domovinske
zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, a u organizaciji NK Satnice organiziran je
nogometni turnir „Josip Andrišić-Šiško“ dok je u organizaciji UŠR „Smuđ“ Satnica
organiziran KUP u spomen svim poginulim i nestalim braniteljima iz Satnice tijekom
Domovinskog rata,
- 12. kolovoza Općina je bila domaćin izložbe starodobnih vozila u organizaciji
Oldtimer kluba iz Osijeka,
- 22. kolovoza povodom odlaska vlč. Jure Kreše Općina je organizirala ispraćaj i tom
prilikom mu je uručen prigodan poklon,
- U navedenom periodu se radilo na uređenju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama u
naselju Karašica,
- Prema preporuci Prometnog odjela Policijske postaje Belišće postavljeni su novi
prometni znakovi,
- Potpisan je ugovor sa Panturistom d.d. Osijek o sufinanciranju mjesečnih karti za
redovne učenike srednjih škola gdje Općina sudjeluje s iznosom od 17,5% cijene
karte i za redovne studente gdje Općina po studentu osigurava 200,00 kuna mjesečno,
- S gospođom Marijom Čolaković iz Satnice potpisan je ugovor o prodaji čestice od
1366 m2 za potrebe izgradnje biciklističke staze,
- Postavljeni su klima uređaji na zgradama NK Satnica, Lovački dom u Petrijevcima, te
mrtvačnici u Petrijevcima i mrtvačnici u Satnici,
- Započeti su radovi na uređenju kata u zgradi Općine, pristupit će se uređenju ureda i
vijećnice sa pratećim sadržajima gdje će biti i sjedište LAG-a Karašica, a o istome će
se više moći reći na narednoj sjednici,
- Započeta je izrada projektne dokumentacije za niskonaponsku mrežu za sedam ulica u
Petrijevcima u kojima ista nije urađena,
- Idući tjedan odredit će se smjer uređenja zgrade DVD-a u Satnici.
U nastavku je vijećnik Zvonko Babić pitao da li treba popunjavati obrasce za porez na
nekretnine s obzirom da je isti odgođen, te je prokomentirao pristigle obavijesti o čišćenju
oborinskih kanala s obzirom da smatra da održavanje kanala treba biti iz komunalne naknade i
da se kopanje kanala provede pod nadzorom stručne osobe.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je potrebno popuniti obrasce i predati u Općinu kako bi se
stekao uvid u stvarno stanje za obračun komunalne naknade, a što se tiče uređenja oborinskih
kanala da je svjestan problema, te da će propuste riješiti kroz javne radove. Također je rekao
da je očišćen kanal na Gajiću, te da je pročišćen kanal u J.J. Strossmayera i da se nada da će u
troškovima sudjelovati Hrvatske vode i Osječko-baranjska županija. Najveći problem su
kanali u ul. V. Nazora koje će nastojati riješiti prolaskom obilaznice.
Na kraju je gospodin Đuro Petnjarić pozvao sve da sutra 16. rujna sudjeluju na manifestaciji
“Tri sam dana kukuruza brala“ u Satnici.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio rad sjednice u 21,00
sat.
Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić,v.r.

