
Z A P I S N I K 

 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 23. lipnja 
2014. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Samir Župančić, Miroslav Jocić, Jasna Stojaković, 
Mario Koški, Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Martina Stanković 
i Ivan Novak , izabrani vjećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik 
načelnika,  Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Ana Egredžija, zapisničar, 
Davor Runje, direktor HRV-a.  
NENAZOČAN: Miroslav Marić.   
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno dvanaeset izabranih vijećnika kao i da je vijećnik Miroslav 
Marić opravdano nenazočan. Potom je pozdravio sve nazočne i predložio slijedeći    
 

D n e v n i  r e d : 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o poslovanju HEP-Plin-a d.o.o. Osijek za 2013. godinu, 

s osvrtom na područje davatelja koncesije Općine Petrijevci  
 Izvjestitelj: N. Liović 

3. Donošenje Zaključka po zahtjevu gospođe Zlatice Budetić za izmještanje tobogana. 
 Izvjestitelj: J. Stojaković 

4. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci 
za razdoblje 01.01.-31.03.2014. godine. 

 Izvjestitelj: M. Furlan 
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III 

mjesec 2014. godine. 
 Izvjestitelj: I. Zelić 

6. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2014. 
godinu i  Odluke o prvoj izmjeni i dopuni izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za 
2014. godinu. 

 Izvjestitelj: M. Furlan  
7. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Plana nabave za 2014. godinu. 

 Izvjestitelj: M. Furlan 
8. Donošenje Odluke o imenovanju ulice u naselju Petrijevci. 

  Izvjestitelj: I. Zelić 
9. Donošenje Odluke o usklađenju imena ulica na području Općine Petrijevci.  

 Izvjestitelj: I. Zelić 
10. 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 7. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. 
 

 
 
 



Točka 2. 
U odsutnosti predstavnika Hep-Plina d.o.o. Osijek, Godišnje izvješće o poslovanju Hep-
Plin-a d.o.o. Osijek za 2013. godinu s osvrtom na područje davatelja koncesije Općine 
Petrijevci ukratko je obrazložila gospođa Milka Furlan. 
Ona je tom prilikom rekla da je prema Ugovoru o koncesiji za područje Općine Petrijevci 
od 7.08.2013. godine i Aneksom od 14.06.2010. godine ostvaren prihod od distribucije 
plina u iznosu od 561.034,71 kn, te iznos koncesijske naknade  za 2014. godinu od 
8.415,52 kn. 
U 2013. godini na distribucijskom području Općine Petrijevci nije bilo potreba za 
investicijskim ulaganjima u rekonstrukcije i revitalizacije plinske mreže koja je preuzeta 
na gospodarsko korištenje suglasno članku 9. Ugovora o koncesiji. 
Budući da nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
usvojeno  Godišnje izvješće o poslovanju Hep- Plin-a d.o.o. Osijek za 2013. godinu s 
osvrtom na područje davatelja koncesije Općine Petrijevci i koje se nalazi u privitku ovog 
zapisnika. 
 

Točka 3. 
Gospođa Jasna Stojaković, predsjednica Povjerenstva za prostorno i urbanističko 
planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša Općine Petrijevci 
obrazložila je zaključak Povjerenstva donesen po zahtjevu gospođe Zlatice Budetić za 
izmještanje tobogana. 
Povjerenstvo je razmatralo zamolbu, pregledalo smještaj i donijelo zaključak  da tobogan 
ostaje na mjestu gdje je postavljen i ukoliko bude potrebno postaviti će se dodatno 
osvjetljenje i nadzorna kamera te oznaka da je „objekt pod video nadzorom“. Kao 
razgraničenje parka prema zgradi, uz pješačku stazu zasadit će se visoki čempresi ili 
slično rastuće u vis zelenilo, kao živa ograda.  
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali Ivan Zečević, Miroslav Jocić, Ivan 
Vrbanić, Ivo Zelić i Ivan Novak, jednoglasno je usvojen predloženi Zaključak i isti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.   
 

Točka 4. 
Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01.01.-
31.03.2014. godine obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom istaknula da 
smo zadovoljni punjenjem Proračuna, te da su u navedenom periodu ostvareni ukupni 
prihodi u iznosu od 1.158.138,91 kn. 
Što se tiče rashoda, posluje se prema Zakonu o proračunu i u navedenom periodu 
ostvareni su rashodi u iznosu od 707.326,81, tako da je ostvarena razlika sredstava u 
iznosu od 450.812,10 kn. Izvršavaju se planirane obveze prema udrugama i Općina nema 
dugovanja što rezultira općim zadovoljstvom u odnosu na postojeću situaciju. 
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Zdenko Marukić pitao je za rad Obrta za trgovinu 
 „ Dado“u Satnici na što je pojašnjenje dala gospođa Milka Furlan da su isti u nekoliko 
navrata opomenuti za uplatu duga za najam i da ukoliko u skoro vrijeme ne podmire 
dugovanja do kraja lipnja,  pristupit će se raskidu ugovora i raspisati novi natječaj. 
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
usvojena Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 
01.01.- 31.03.2014. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.     
 

 
 
 
 
 



 
Točka 5. 

Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske 
zalihe za I-III mjesec 2014. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva  u iznosu od 
1.500,00 kn koja su usmjerena Cartiasu za pomoć Hrvatima u BiH i Župi Sv. Petra 
Apostola za susret katoličke mladeži.  
Potom je jednoglasno usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III 
mjesec 2014. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.  
 

 
Točka 6. 

Gospođa Milka Furlan obrazložila je Prvu izmjenu i dopunu Proračuna Općine Petrijevci 
za 2014. godinu po stavkama gdje se predlažu izmjene u prihodima i rashodima.  
Tom prilikom je rekla da su Prvom izmjenom i dopunom Proračuna Općine Petrijevci 
predloženi prihodi u iznosu 15.285.285,00 kn, a rashodi u iznosu od 15.605.798,00 kuna. 
Općina Petrijevci po Godišnjem obračunu Proračuna za 2013. godinu poslovala je 
pozitivno i ostvarila višak sredstava u iznosu od 320.513,49 kuna koji se prenosi u Prvoj 
izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu te je na taj način Proračun 
uravnotežen. 
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno donesene  
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu i Odluka o 
prvoj izmjeni i dopuni izvršenja Proračuna za 2014. godinu koje se nalaze u privitku ovog 
zapisnika i čine njegov sastavni dio.  
Vijećnik Zdenko Marukić iz opravdanih razloga napustio je sjednicu u 19,40 sati. 
 

Točka 7. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, 

jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni Plana nabave za 2014. godinu. 
 Plan nabave prati Proračun i predlaže se izmjena u javnoj nabavi na tri stavke: javna 

rasvjeta, izgradnja cesta (putova) i rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ 
Petrijevci. 

 Odluka o prvoj izmjeni Plana nabave za 2014. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 8. 

Gospodin Ivo Zelić pojasnio je vijećnicima da je temeljem zahtjeva građana koji imaju 
novosagrađene stambene objekte na građevinskim parcelama od ulice Kolodvorske broj 
79 do ulice A.M.Reljkovića prikupio prijedloge za imenovanje novonastale ulice kako bi 
isti mogli ishoditi vlastite dokumente ( osobnu iskaznicu i drugo). 
Predložio je da se ulica zove „Hrvatskih branitelja“, a da se kod imenovanja budućih ulica 
daju nazivi po poginulim petrijevačkim braniteljima. 
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Miroslav Jocić i Ivica Walz podržali su prijedlog o 
nazivu ulice „Hrvatski branitelji“i izrazili mišljenje da branitelji zaslužuju veću i 
primjereniju lokaciju. Vijećnik Ivan Novak složio se s njihovim mišljenjem i predložio da 
se sačeka sa donošenjem odluke. 
Budući da u skoro vrijeme neće biti formiranja novih ulica, predsjednik Općinskog vijeća 
Ivan Vrbanić je predložio da se glasuje o iznesenom prijedlogu. 
Tako je za  Odluka o imenovanju ulice u naselju Petrijevci donesena većinom glasova, (7 
„za“ i 4 „protiv“).  Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika.       
 
 
 



Točka 9. 
Gospodin Ivo Zelić pojasnio je nazočnima da je zbog nesrazmjera u nazivu nekih ulica u 
Petrijevcima potrebno donijeti Odluku o usklađivanju ulica na području Općine Petrijevci 
kojom se utvrđuje naziv ulica u Petrijevcima i Satnici bez naziv „Ulica“ kako je to 
navedeno u prijedlogu Odluke. 
Odluka je donesena jednoglasno ,a temeljm iste Državna geodetska uprava, Područni ured 
za katastar Osijek, Odjel za katastar Valpovo izvršit će u svojoj evidenciji upis promjene 
dok će nabavu natpisa ulica i njihovo postavljanje izvršiti Općina Petrijevci, a nabavu 
pločica s kućnim brojevima i njihovo postavljanje vlasnici stambenih objekata. 
 

Točka 10. 
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice 
Općinskog vijeća informirao načelnik Općine koji je tom pilikom rekao slijedeće: 
- da je uspješno obilježen Dan Općine Petrijevci, 
- da se radilo na uređenju bankina nerazvrstanih cesta i uređenju udarnih rupa, 
- da proveden natječaj za Fond za regionalni razvoj za uređenje zgrade dječjeg vrtića u 

Petgrijevcima, te da je potisan ugovor sa Fondom u kojem su za ovu namjenu 
realizirana sredstva u iznos od 577.000,00 kn, dok će potrebnu razliku osigurati 
Općina, 

- da je u tijeku postupak javne nabave za prikupljanje dokumentacije za uređenje zgrade 
dječjeg vrtića u Petrijevcima kao i da bi radovi na vrtiću trebali započeti 20. srpnja i 
biti gotovi do sredine rujna, 

- da je dobiven certifikat za zgradu Općine Petrijevci, 
- da je Općina Petrijevci sudjelovala u akciji prikupljanja pomoći za posplavljena 

područja i da je ista isporučena, 
- da se u skoro vrijeme očekuje  projekt za uređenje javne rasvjete i niskonaponske 

mreže u novom naselju u Petrijevcima, 
- da se aktivno radi na pripremama oko ovogodišnjih Petrijevačkih žetvenih svečanosti , 

te je tako donesen Program manifestacije i u tijeku je izrada plakata, 
- čestitao je DVD-u Satnica na održanom natjecanju. 

 Vijećnik Samir Župančić se zahvalio općinskom načelniku na odazivu i pohvali, te 
izvjestio nazočne da DVD-e Satnica povodom Dana državnosti (25.lipnja) organizira fišijadu 
i pozvao ih da budu nazočni. Nadalje je rekao da imaju namjeru licitirati za građevinsku 
parcelu u centru Satnice, a na što je pojašnjenja dao i gospodin Ivo Zelić koji je u tu svrhu 
obavio određene razgovore. 
Na kraju je vijećnik Ivan Novak pohvalio inicijativni dobor i sve koji su sudjelovali u 
prikupljanju pomoći za poplavljena područja, ta pitao za tretiranje komaraca  i predložio da se 
u „Gaiću“ postave cijevi za odvodnju i pitao da li je dobivena suglasnost županije za uređenje 
parkirališta u dvorištu stare škole. 
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da se planira tretiranje komaraca 28.06.,te 11.07. i 13.07. 
kada su u tijeku Petrijevačke žetvene svečanosti, te da je vlasnik „Gaića“ Republika Hrvatska 
i da bi se zahtjev za postavljanje cijevi za odvodnju trebao poslati državi. 
Što se tiče suglasnosti za parkiralište, odlukom je sve riješeno, a provesti će se nakon 
parcelacije i da se u tu svrhu priprema ugovor. Također je izvijestio da je za Dan škole Općina 
Osnovnoj školi  Petrijevci darovala „pametnu ploču“. 
 
 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,45 
 sati .    
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić      


