ZAPISNIK
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 18. prosinca
2017. godine u zgradi stare Osnovne škole Petrijevci (u prostorima KUD-a) s početkom u
18,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Martina Stanković, Ivan Zečević,
Josip Kuštro, Josip Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun
Stuparić i Mirna Gelo, izabrani vijećnici.
NENAZOČAN: Dino Stojaković
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik
načelnika Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Ana
Egredžija, zapisničar, Davor Runje, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,
Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i
konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest vijećnika, da je jedan vijećnik opravdano
nenazočan. Potom je pitao vijećnike ima li netko prijedlog za izmjenu ili dopunu dostavljenog
dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedlog za izmjenu ili dopunu
dnevnog reda predložio je sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu i Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu.
3. Donošenje Odluke o Programima raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za
2018. godinu
a) gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
c) o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Petrijevci u 2018. godini,
d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2018. godini,
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2018. godini,
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Petrijevci za
2018. godinu,
g) javnih potreba u vatrogastvu u 2018. godini.
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka
u Općinskom vijeću Općine Petrijevci.
5. Donošenje Odluke o davanju koncesije komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih
Poslova na području Općine Petrijevci.
6. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih
površina i čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina.
7. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja.
8. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda.
9. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete.

10. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije.
11. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje higijeničarskih poslova.
12. Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i imenovanje i izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Petrijevci.
13. Različito.
Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno (12 glasova „ZA“) i bez
primjedbi.
Točka 2.
Proračun Općine Petrijevci za 2018. godinu obrazložila je gospođa Milka Furlan koja
je tom prilikom rekla da su u narednoj godini planirani ukupni prihodi i rashodi u iznosu od
22.263.686,00 kn.
Istaknula je da je prijedlog Proračuna uravnotežen, razvojan i realan u planiranju
općinskih prihoda i rashoda koji su planirani prema ostvarenju u ovoj godini, prema
zakonskim odredbama i općim aktima Općine. Za razvojne programe, osim općinskih prihoda
planirana su sredstva iz EU fondova, kapitalnih pomoći od države i županije.
Također je pojašnjenje projekata koji su planirani u 2018. godini dao i općinski
načelnik kao i analizu izvršenih dosadašnjih priprema izrade projektnih dokumentacija za
sudjelovanje u natječajima i trenutnim aktivnostima koje se provode na nivou Općine.
Nadalje, rekao je da ukoliko bude mogućnosti da će ići s povećanjem davanja za novorođenu
djecu, za školske knjige i drugo, a što će biti vidljivo nakon polugodišnjeg izvješća.
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Zvonko Babić je predložio da se poveća naknada
za novorođenčad (3.000,00 kn) za prvo i drugo dijete s obzirom da su troškovi za opremu
prvog djeteta znatno veći. Također je predložio da se razmotri mogućnost da prigodne
poklone dobiju i djeca koja ne pohađaju vrtić s obzirom da su oni na taj način zakinuti.
Pitao je i kada će se raditi nogostupi u novom naselju, makar s jedne strane budući da je
problem zimi kada napada snijeg u slučaju prolaska automobila.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je prijedlog za novorođenu djecu rađen na bazi
dosadašnjeg ali se može razmotriti da se poveća na 2.000, kn, a što se tiče darivanja sve djece
Općina to ne odrađuje s obzirom da nema društveni dio ali da je uvijek sudjelovala kod
kupovine poklona za djecu pri organizaciji Uskršnjeg gnijezda, i u radu Društva naša djeca
koje bi ponovno trebalo aktivirati.
Što se tiče izgradnje nogostupa u novom naselju za isti je pripremljeno Idejno rješenje i prići
će se njegovoj izradi nakon završetka izgradnje kanalizacije.
Gospođa Jasna Stojaković je istaknula da Hrvatska udruga žena posjećuje djecu s
posebnim potrebama i žene i majke koje su ostale bez djece i tom prilikom im uručuje
određene poklone, a sve uz podršku Općine Petrijevci.
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da je Proračun neophodno potreban, da ga podržava i
da je on projekcija budućeg rada, te da je razvojan u našim mogućnostima, kao i da se uvijek
može korigirati ovisno o mogućnostima.
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da će 2018. godina biti veliko gradilište na području
Općine Petrijevci s obzirom da se kreće u realizaciju velikog broja projekata.
Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12
glasova „ZA“) usvojen Proračun Općine Petrijevci za 2018. godinu i Odluka o izvršenju
Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 3.
Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan o Programima raspoređivanja sredstava
Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu koji su usklađeni sa Proračunom i izvedeni iz
Proračuna za 2018. godinu, jednoglasno je (12 glasova „ZA“) donesena Odluka o
Programima raspoređivanja sredstava Općine Petrijevci za 2018. godinu kako slijedi:
a) gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
c) trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2018. godini,
d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2018. godini,
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2018. godini,
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Petrijevci
za 2018. godinu,
g) javnih potreba u vatrogastvu u 2018. godini.
Ista se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Gospođa Milka Furlan ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava
za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću rapoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu Općine Petrijevci u ukupnom iznosu od 13.400,00 kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava 1.000,00 kn
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.
Sredstva se doznačuju na žiro-račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim iznosima, a
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2018. godine.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom
vijeću Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je s prijedlogom Odluke o davanju koncesije
komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci
upoznala gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da je temeljem Zakona o
koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, te Odluke o djelatnostima koje će se
obavljati dodjeljivanjem koncesije proveden postupak davanja koncesije od strane stručnog
Povjerenstva. U roku je pristigla samo jedna ponuda i to: Samostalne dimnjačarske radnje
Tiborjanci vlasnika Nikole Novoselića iz Tiborjanaca, dosadašnjeg koncesionara. Nakon
javnog otvaranja i pregleda zaprimljene ponude, utvrđeno je da ista zadovoljava uvjete iz
dokumentacije za nadmetanje i može se prihvatiti za odabranog ponuditelja. Koncesija se
dodjeljuje na rok od 5 godina, počevši od 01. siječnja 2018. godine, a koncesionar se
obvezuje plaćati nakandu za koncesiju u iznos od 1.000,00 kn godišnje.
Potom je uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena
Odluka o davanju koncesije komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 6.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih
površina i čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obrazložio je gospodin
Ivan Vrbanić koji je tom prilikom rekao da je Općina Petrijevci 3. studenog 2017. godine
donijela Odluku o početku javne nabave – četverogodišnji ugovori, prikupljanjem ponuda
slanjem poziva na tri adrese gospodarskih subjekata za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina i čistoće u dijelu koje se odnosi na čišćenje javnih površina s
procjenjenom četverogodišnjom vrijednosti do 300.000,00 kn. Zaprimljene su dvije ponude i
to: Urbanizam d.o.o. Valpovo i Draiva–plus d.o.o. Petrijevci. Obje ponude zadovoljavaju
kriterije dokumentacije za prikupljanje ponuda. Odabire se ponuda tvrtke Draiva- plus d.o.o.
iz Petrijevaca s kojom pisani ugovor na razdoblje od četiri godine, počevši sa 01. siječnja
2018. godine sklapa Općinski načelnik.
Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih
površina i čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina koja se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospodin Ivan Vrbanić upoznao je nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o izboru
osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja. Temeljem Odluke o početku
postupka nabave – četverogodišnji ugovori, prikupljanjem ponuda slanjem poziva na tri
adrese gospodarskih subjekata za obavljanje komunalne djelatnosti održavnaja groblja
procijenjene četverogodišnje vrijednosi do 250.000,00 kn zaprimljene su dvije ponude i to:
Urbanizam d.o.o. Valpovo i Draiva-plus d.o.o. Petrijevci. Obje ponude je pregledalo
Povjerenstvo za provedbu natječaja i utvrdilo da zadovoljavaju kriterije dokumentacije za
prikupljanje ponuda . Ponuda Draiva-plus d.o.o. Petrijevci u potpunosti je sukladna uvjetima
iz dokumentacije za prikupljanje ponuda i prihvatljiva te je odabrana prema kriteriju odabira
najniže cijene. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja potpisuje
načelnik Općine na razdoblje od 4 godine, a Odluka će se primjenjivati od 01. siječnja 2018.
godine.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12
glasova „ZA“) donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja groblja koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je s prijedlogom Odluke o izboru osobe za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih
voda upoznao gospodin Ivan Vrbanić. On je tom prilikom istaknuo da Općina provela
postupak javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
odvodnje atmosferskih voda s procjenjenom četverogodišnjom vrijednosti do 500.000,00 kn.
Zaprimljene su dvije ponude i to : Autoprijevoznik “ZAGI“, obrt za prijevoz i usluge,
vlasnika Franjo Ivančić , Donji Miholjac i Urbanizam d.o.o. Valpovo.
Povjerenstvo za provedbu natječaja je iste pregledalo i utvrdilo da je ponuda
Autoprijevoznika „ZAGI“ u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za prikupljanje
ponuda i prihvatljiva te je odabrana prema kriteriju odabira najniže cijene.
Pisani ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje
atmosferskih voda potpisuje načelnik Općine na razdoblje od 4 godine, a ova Odluka se
primjenjuje od 01. siječnja 2018. godine.
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
i odvodnje atmosferskih voda donesena je jednoglasno (12 glasova „ZA“) i nalazi se u
privitku ovog zapisnika.

Točka 9.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete nazočnima je obrazložio gospodin Ivan Vrbanić koji je tom prilikom rekao da je
tijekom postupka javne nabave za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete pristigla samo jedna ponuda i to AEPG d.o.o. Petrijevci.
Procijenjena četverogodišnja vrijednost je do 150.000,00 kn. Nakon pregleda i ocjene
utvrđeno je da pristigla ponuda zadovoljava kriterije dokumentacije za prikupljanje ponuda i
kao takva se odabire. Pisani ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete potpisuje načelnik Općine na razdoblje od 4 godine. Ova Odluka se primjenjuje od
01. siječnja 2018. godine.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena
Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Pod ovom točkom dnevnog reda, gospodin Ivan Vrbanić upoznao je nazočne s
prijedlogom Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije.
Tijekom otvorenog postupka javne nabave zaprimljene su dvije ponude s procijenjenom
četverogdišnjom vrijednosti do 250.000,00 kn i to Sanitacija Osijek d.d. Petrijevci i Asanator
d.o.o. Višnjevac. Obje ponude zadovoljavaju kriterije dokumentacije za prikupljanje ponuda,
a odabire se ponuda Sanitacija Osijek d.d. Petrijevci prema cijenama iz ponudbenog
troškovnika za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i sustavne deratizacije na
području općine Petrijevci po kriteriju najniže cijene. Pisnai ugovor sklapa načelnik Općine
na rok od 4 godine, počevši od 01. siječnja 2018. godine.
Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje higijeničarskih poslova pojasnio je
gospodin Ivan Vrbanić koji je tom prilikom rekao da su kao i u dosadašnjim postupcima
upućena tri poziva za dostavu ponuda, ali da je zaprimljena jedna zajednička ponuda i to
Veterinarske stanice Vetam d.o.o. iz Osijeka. Nakon pregleda i ocijene ponude konstatirano
je da pristigla ponuda zadovoljava kriterije dokumentacije za prikupljanje ponuda i kao takva
je prihvatljiva ponuda. Procijenjena četverogodišnja vrijednost je do 250.000,00 kn. Pisani
ugovor sklapa načelnik Općine na četiri godine, počevši od 01. siječnja 2018. godine.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12
glasova „ZA“) donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje higijeničarskih poslova koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Izvješće Odbora za izbor i imenovanje i izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Petrijevci je obrazložio predsjednik Odbora gospodin Josip Kuštro koji je tom
prilikom rekao da je na objavljeni Javni poziv pristigla samo jedna lista predloženih kandidata
od Hrvatske demokratske zajednice, Općinskog odbora HDZ-a Petrijevci. Predloženi
kandidati za Savjet mladih Općine Petrijevci su: Martina Stanković, Josip Koški, Nikolina
Aničić, Antun Kuštro i Jurica Koški, a njihovi zamjenici su Marko Orešković, Filip Kuštro,
Lorena Koški, Ivana Zečević i Marija Zečević.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da SDP nije predlagao svoje članove s obzirom da ne žele
podjelu među mladima na stranke jer želi da rade zajedno u interesu svih.

Također je bilo rasprave oko prostora za mlade koji je predviđen uređenjem zgrade stare
škole. Ivan Vrbanić je rekao da se temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih glasa tajno ali
budući da je samo jedna lista predložio je javno glasanje s čime su se složili i ostali vijećnici.
Savjet mladih se bira na tri godine. Glasovanje je provedeno i jednoglasno (12 glasova
„ZA“) je donesena Odluka o izboru članova Savjeta mladih i zamjenika članova Savjeta
mladih Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
Radilo se na uređenju poljskih puteva u vikend naseljima Suševine u Petrijevcima i
Goričani u Satnici,
− Od Ministarstva regionalnog razvoja su dobivena sredstva u iznosu od 350.000,00 kn
za izgradnju javne rasvjete,
− 30. studenog su povodom Dana hrvatskih branitelja položeni vijenci i upaljene svijeće
na grobljima u Petrijevcima i Satnici,
− Na prijedlog dužnosnika i članova udruga organizirano je paljenje advenskih svijeća u
centru Petrijevaca 2., 9., 16. i 23. prosinca.
− 16. prosinca je u Satnici održan Božićni koncert u organizaciji KUD-a „N.Š. Zrinski“
Petrijevci i Božićni sajam u organizaciji Udruge žena Satnica,
− 6. prosinca je u Bruxellesu Načelnik prisustvovao proglašenju Europske regije sporta
„Slavonija & Baranya“ zajedno s predstavnicima Valpova, Belišća i Bizovca, te
mađarskim gradovima Harkany i Siklos
− Trenutno se radi na uređenju zgrade Općine,
− Općina je sudjelovala na uređenju zgrade na Volosavu koju koristi Udruga izviđača
„Orao“ Petrijevci,
− Početkom prosinca je potpisan ugovor između Dvorca d.o.o. i Hrvatskih voda o
izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje vrijedan 271.000.000,00 kuna, a potom je
potpisan Sporazum o sufinanciranju radova čija se realizacija očekuje tijekom 2018.
godine,
− U drugoj polovici siječnja ili početkom veljače se očekuje potpisivanje Ugovora o
sufinanciranju obilaznice koja će biti spojena na državnu cestu D34 zajedno s
izgradnjom biciklističke staze i javne rasvjete.
U nastavku je vijećnik Zvonko Babić pitao da li postoji mogućnost pružanja pomoći
kod izmjera stambenog prostora od strane Općine, te da li se može pdouzeti nešto vezano
za skupljače željeznog otpada koji u ranim jutarnji satima bučno prolaze kroz ulice.
Također je pitao tko je bio od vijećnika pozvan na sastanak sa Županom kada je isti
posjetio Općinu Petrijevci.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da se za stručnu pomoć svi potrebiti mogu javiti u
Općinu Petrijevci gospođi Renati Pilgermayer, da Općina nije mjerodavna za prikupljanje
otpada od strane sakupljača, a na sastanak sa Županom su bili pozvani predsjednik
Općinskog vijeća, zamjenica predsjednika, zamjenik načelnika i predsjednici radnih tijela
vijeća.
Potom je gospodin Đuro Petnjarić zahvalio svima na sudjelovanju na sjednicama, na
konkretnim i konstruktivnim raspravama i čestitao nadolazeće blagdane.
Na dobroj suradnji zahvalila je gospođa Milka Frulan koja je istu poželjela i nadalje i
također čestitala predstojeće blagdane, a čestitkama su se pridružili gospodin Ivo Zelić i
Ivan Vrbanić koji je pozvao sve na prigodan domjenak i zaključio sjednicu u 19,55 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić,v.r.

