ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 24.
studenog 2014. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 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, Mate Pušić, direktor Dvorac d.o.o. Valpovo, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Renata Pilgermayer, stručni suradnika za komunalne i stambene poslove,
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 opravdano
nenazočan vijećnik Miroslav Marić.
Potom je predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Nacrta odluke o zaštiti izvorišta pitke vode Jarčevac.
3. Razmatranje i usvajanje Informacije o izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2014. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX
mjesec 2014. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i
ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske
županije.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja
otpadom na području Osječko-baranjske županije.
7. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Petrijevci.
8. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o poticajima u razvoju
poljoprivrede na području Općine Petrijevci.
9. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Općine Petrijevci.
10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području Općine Petrijevci.
11. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Petrijevci.
12. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Petrijevci u 2014. godini.
13. Razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Petrijevci u 2015. godini.
14. Razmatranje i usvajanje Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima.
15. Razmatranje i usvajanje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2014.31.03.2015. godine.
16. 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 9. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Gospodin Mate Pušić, direktor Dvorca d.o.o., pozdravio je sve nazočne i ukratko
obrazložio Nacrt odluke o zaštiti izvorišta pitke vode Jarčevac.
Ovom Odlukom se utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta Jarčevac u cilju osiguranja
zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na
njegovu izdašnost. Nadalje je izvijestio nazočne da su izvedeni radovi na proširenju
vodocrpilišta Jarčevac, da je izbušen četvrti zdenac, dopunjen elaborat i dobiveni
vodopravni uvjeti , te da se početkom naredne godine očekuje dobivanje građevne
dozvole nakon čega će biti osigurano korištenje nove i kvalitetnije vode za piće.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Miroslav Jocić i Zdenko
Marukić, a vezano za pravni status vikendica koje se nalaze u neposrednoj blizini
vodocrpilišta Jarčevac i ispuštanju nepročišćenih otpadnih voda, pristupilo se glasovanju
tijekom kojega je jednoglasno usvojen Nacrt odluke o zaštiti izvorišta pitke vode Jarčevac
koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Informaciju o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30.
rujna 2014. godine dala je gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom istaknula da Općina
Petrijevci u navedenom razdoblju bilježi pozitivno poslovanje, odnosno da su se prihodi
realno planirani i punili su se prema planu.
U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2014. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu
od 3.282.668,66 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 2.848.239,79 kn. Razlika
nastalog viška sredstava u iznosu od 434.428,87 kn pribrojana je prenesenom višku
sredstava iz prošle godine u iznosu od 320.513,49 kn, tako da ukupni višak prenesenih
sredstava u navedenom razdoblju iznosi 754.942, 36 kn.
Proračun i projekti koji su planirani se izvršavaju i o tome će više biti riječi na narednoj
sjednici Općinskog vijeća. Također je u nastavku izvijestila nazočne o poduzetim
mjerama naplate komunalne naknade gdje se rade ovrhe za dužnike koji se nisu očitovali
po opomeni i o ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta na rok od 10 godina
kojima je istekao rok i koji su dostavljeni Agenciji za poljoprivredno zemljište kako bi u
skoro vrijeme bio objavljen novi natječaj.
U raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da je napravljena Projekcija
Proračuna prema novinama iz zakona, a o čemu će više biti riječi na narednoj sjednici
Općinskog vijeća.
Budući da drugih pitanja nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
usvojena Informacija o izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01.
siječnja do 30. rujna 2014. godine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 4.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za VII-IX mjesec 2014. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u iznosu
od 4.000,00 kn koja su usmjerena Udruzi pčelara Valpovo, za Bizovačke ljetne večeri,
Udruzi uzgajivača njemačkih ovčara-sufinanciranje izložbe, Udruzi udovica domovinskog
rata i Udruzi hrvatskih vojnih invalida.

Potom je jednoglasno usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za VII-IX
mjesec 2014. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne s Izvješćem, o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Osječkobaranjske županije izrađenog od strane Državnog ureda za reviziju PU Slavonski Brod.
Ukratko je obrazložila preporuke revizije i očitovanje Jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave vezano za povećanje učinkovitosti razvoja poduzetničkih zona.
Nadalje je istaknula da je Općina Petrijevci u samom početku osnovala poduzetničku zonu na
zemljištu dobivenom od države, te da stoga ima potrebnu dokumentaciju, a budući da drugih
pitanja nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Izvješće o
obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih
zona na području Osječko-baranjske županije koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Osječkobaranjske županije obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da
je Državni ured za reviziju iz Osijeka obavio reviziju učinkovitosti gospodarenja otpadom
i donio preporuke za povećanje učinkovitosti gospodarenja otpadom kako bi se povećala
učinkovitost gospodarenja i smanjila količina otpada na području Osječko-baranjske
županije. Na području Općine Petrijevci neke preporuke Državnog ureda za reviziju su
provedene, dok su druge u postupku. Tako je donesen Plan gospodarenja otpadom koji važi
do 2017. godine i koji će se mijenjati samo u slučaju ako Županija donese izmjene,
formirani su zeleni otoci, potrebno je pribaviti još kontejner za tekstil, a u pregovorima smo
za izradu reciklažnog dvorišta. Nakon danog obrazloženja, a budući da nije bilo rasprave,
jednoglasno je usvojeno Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom
na području Osječko- baranjske županije koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima, a sukladno donesenoj izmjeni
Statuta na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, jednoglasno je donesena Odluka o
stavljanju izvan snage Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Petrijevci.
Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan i gospodina
Ivana Zečevića, jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o
poticajima u razvoju poljoprivrede na području Općine Petrijevci prema preporuci
Ministarstva poljoprivrede budući da će se sredstava za ovu namjenu ishoditi iz fondova
EU, te stoga ove godine nije niti objavljivan javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi.
Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Budući da je mandat Savjeta mladih Općine Petrijevci istekao, potrebno je pokrenuti
postupak za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Petrijevci
objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine
Petrijevci, a kako bi se izbori mogli pripremiti do naredne sjednice Općinskog vijeća.

Na upit vijećnika Miroslava Jocića, odgovorila je gospođa Milka Furlan da je Savjet mladih
savjetodavno tijelo Općinskog vijeća koje vodi brigu o mladima na području Općine
Petrijevci.
Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih
Općine Petrijevci donesena je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Gospodin Ivo Zečević ukratko je obrazložio prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te
uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Petrijevci kojom se
propisuju agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.
Odluka je usklađena sa Pravilnikom o agrotehničkim mjerama kao i kaznene odredbe koje
su usklađene sa Zakonom.
Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na
području Općine Petrijevci donesena je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Na prijedlog općinskog načelnika gospodina Ive Zelić, a budući da nema Vijeća mjesnih
odbora Petrijevaca i Satnice, pa tako i njihovih predstavnika u Stožeru zaštite i spašavanja,
jednoglasno je doneseno Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine
Petrijevci kojim su uz ostale imenovana dva nova člana i to gospodin Zvonko Gubica iz
Petrijevaca i gospodin Marijan Kasum iz Satnice.
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Petrijevci nalazi se u
privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 12.
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petrijevci u 2014. godini
nazočnima je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom istaknula da
tijekom 2014. godine Općina nije bila u obvezi izraditi niti jedan planski dokument , osim
redovite godišnje revizije podataka u Planu zaštite i spašavanja.
Tijekom 2014. godine obavljeno je osposobljavanje pripadnika Postrojbe civilne zaštite i
spašavanja 18. listopada u Bizovcu s četiri tematska područja, dok je Stožer zaštite i
spašavanja sudjelovao u obrani od poplave u vikend naselju Karašica te dijelovima vikend
naselja uz rijeku Karašicu. DVD Petrijevci je aktivno sudjelovao u obrani od poplave i u
aktivnostima vezanim uz predžetvenu i žetvenu sezonu.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petrijevci u 2014. godini
usvojena je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer,
jednoglasno su usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Petrijevci u 2015. godini u predloženom obliku.
Općina Petrijevci donijela je Plan gospodarenja otpadom 2008. godine koji vrijedi osam
godina, a svake godine se izrađujem izvješće do 30. ožujka i dostavlja na usvajanje
Općinskom vijeću. Smjernicom su obuhvaćene Udruge građana značajne za zaštitu i
spašavanje, te pravne osobe od interesa za Općinu Petrijevci gdje nije bilo većih odstupanja
od uobičajenog. Tijekom rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Ivica Walz i Zdenko
Marukić zaključeno je da se putem medija za Postrojbu civilne zaštite pozovu osobe koje
imaju prebivalište na području Općine Petrijevci kao i da se u u tekstu brišu Vijeća mjesnog
odbora što je jednoglasno prihvaćeno.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Petrijevci
u 2015. godini nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Točka 14.
Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je nazočne s Operativnim programom mjera zaštite
i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima koji se donosi temeljm Zakona o zaštiti
i spašavanju, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi. U njemu nije bilo značajnijih promjena tako da se donosi na
neograničeno vremensko razdoblje (do opoziva) uz eventualnu godišnju korekciju
podataka. Isti je usvojen jednoglasno i nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2014.-31.03.2015. godine ukratko je
obrazložila gospođa Renata Pilgermayer. Ona je tom prilikom rekla da su provedene
pripremne radnje i da je Općina Petrijevci sklopila ugovor sa dvije pravne posobe za
održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju i to: „Urbanizam“ d.o.o Valpovo za
posipni materijal i Obrt za poljoprivredu i usluge „Škoro“ Petrijevci za radove čišćenja
cesta. Operativni plan je usklađen sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju
cesta. U raspravi koja je uslijedila gospodin Ivica Walz je pohvalio dosadašnji rad zimske
službe na području Općine Petrijevci, dok je gospodin Zdenko Marukić iznio problem
održavanja nogostupa kod Doma u Satnici tijekom padalina u zimskim mjesecima, na što
mu je odgovoreno da će se o istome upozoriti korisnike prostora koji su obvezni održavati
nogostup.
Potom je Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2014.-31.03.2015. godine
jednoglasno usvojen i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Pod točkom različito, gospodin Ivan Vrbanić je informirao vijećnike o pisanom odgovoru
na zamolbu KUD-a „Neven“iz Petrijevaca koji su isti dobili u prilogu materijala i da se
nisu odazvali na razgovor. Potom je uslijedila rasprava u kojoj je gospodin Miroslav Jocić
rekao da je poslani odgovor kontradiktoran s obzirom da predsjednik Općinskog vijeća
poreduje što nije u nadležnosti Vijeća, nego je to u domeni načelnika Općine. Razgovarao
je s predstavnicima novoosnovanog KUD-a „Neven“ tijekom probe gdje je bilo nazočno
23-24 člana, kako bi dobio cjelovitu sliku i misli da je cijeli problem inicirao odnos
između predsjednika KUD-a gospodina Ive Zelića i gospodina Nenada Sudara. Pitao je
zašto se za ovu udrugu ne mogu naći prostor i sredstva za rad.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da članovi KUD-a nisu trebali napustiti KUD i da nitko
nije izbačen iz udruge, kao i da se sada pojavljuju neki članovi koji nisu bili aktivni
nekoliko godina. Nadalje je rekao da gospodin Nenad Sudar nije stvarao nove
koreografije, uvjetovao je nabavku novih nošnji, a određeni članovi KUD-a su 2013.
godine postavili ultimatum za nastup prilikom Žetvenih svečanosti. Također su održali
nezakonitu Izbornu skupštinu s ciljem smjene predsjednika i cijelog Odbora, te
imenovanjem novog predsjednika i Odbora, a što nije uvaženo od strane Ureda državne
uprave. Zato su osnovali novi KUD „Neven“.
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da je ponudio posredovanje, ali se nitko od predstavnika
KUD-a nije javio, te da je i dalje otvoren za suradnju kao predsjednik Općinskog vijeća i
kao član Odbora KUD-a „N.Š.Zrinski“, te da oni nisu jedina udruga na području Općine
Petrijevci koja nema svoj prostor.
Gospođa Jasna Stojaković i gospodin Ivan Novak pozvali su na razgovor kako bi se našlo
zadovoljavajuće rješenje problema.
Gospodin Ivan Zečević je konstatirao da je KUD „Neven“ sada legitimna udruga što je
dozvoljena zakonom, rekao je da je u više navrata razgovarao s gospođom Svjetlanom
Raužan i da je upoznat s problemom, te da je inzistirao na povratku plesača u KUD

„N.Š.Zrisnki“ i na izboru novog predsjednika i Odbora, ali da je njihov odgovor bio
negativan. Stoga ako udruga kroz određeno vrijeme pokaže reference, nema ništa protiv
da se i za nju izdvoje određena sredstava iz Proračuna Općine Petrijevci.
Gospodin Zdenko Marukić je rekao da su vijećnici samo obaviještani o osnutku novog
KUD-a i da nije dobiven nikakav prijedlog osim zahtjeva za prostor za rad KUD-a, te je
zaključeno da Općinsko vijeće ne treba razmatrati probleme u KUD-u nego samo odluke
koje su u nadležnosti Općinskog vijeća kada bude potrebe za njihovo donošenje.
Potom je vijećnike o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog vijeća
informirao načelnik Općine koji je tom pilikom rekao sljedeće:
- da je Stožer zaštite i spašavanja Općine Petrijevci sudjelovao u obrani od poplava ,
zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i pripadnicima DVD-a, te da niti jedna
kuća nije bila poplavljena,
- da je pri kraju prva faza uređenja zgrade dječjeg vrtića i da će cjelovitu informaciju o
tome dati na narednoj sjednici Općinskog vijeća,
- da je u Satnici održana manifestacije „Bruljenje,
- potpisan je ugovor sa Panturistom za sufinanciranje učeničkih i studentskih karti,
- da su za Dan neovisnosti i Dan svih svetih upaljene svijeće i položeni vijenci na
grobljima u Petrijevcima i Satnici,
- da uređen krov na mrtvačnici u Satnici i da je u tijeku izmjena stolarije na zgradi,
- da je započeta izrada ograde na groblju u Petrijevcima,
- posađeni su novi čempresi na groblju i u centru Petrijevaca kao i kod stana gospođe
Zlatice Budetić.
- da je očišćen kanal u Mlinskoj ulici (od „Plitvica“ do ulice Republika).
U nastavku sjednice, gospodin Ivan Novak je pohvalio aktivnosti na obrani od poplava i
upoznao vijećnike da je gospodin Nikola Jaman bio upozoren na poplavu na što se oglušio, a
gospodin Ivan Vrbanić je izvijestio da je od strane Osječko-branjske županije proglašena
elementarna nepogoda, te da gospodin Jaman nije prijavio štetu.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,15 sati .

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić

