ZAPISNIK

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 28. veljače 2012.
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Đuro Petnjarić, Milan Ivanić, Zdenko Marukić, Ivan Zečević, Slavko Rebrina,
Ivana Zeko, Ivan Vukušić, Đuro Tačković, Ivan Vrbanić, Miroslav Marić, Samir Župančić,
Goran Lešnjaković i Zvonko Gubica.
OSTALI NAZOČNI: Zlatko Štulac, predstavnik Policijske postaje Valpovo, Ivo Zelić,
načelnik Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela , Renata
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalne i stambene poslove, Davor Runje, predstavnik
HRV-a i Martina Petersdorfer, predstavnik „Valpovština info“.
ZAPISNIČAR: Ana Egredžija
Sjednicom predsjedava gospodin Đuro Petnjarić, koji je pozdravio sve nazočne vijećnike,
goste, predstavnike Općine Petrijevci i medija i potom predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća PP Valpovo o stanju sigurnosti na području Općine
Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2011. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za
2011. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2011. godini.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2011. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika u razdoblju od VII –XII
mjeseca 2011. godine.
7. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci.
8. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora PŽS za 2012. godinu.
9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi.
10. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku natječaja davanja u zakup i kupoprodaju
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Petrijevci.
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju „Službenog glasnika Općine
Petrijevci“.
12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za mrtvozornika za područje
Općine Petrijevci.
13. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci.
14. R a z l i č i t o.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
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Točka 3.
Gospođa Milka Furlan obrazložila je Odluku o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Petrijevci za 2011. godinu i tom prilikom naglasila da su ostvareni prihodi u
iznosu od 3.784.667,21 kn s indexom od 88,41.
U prošloj godini rashodi su iznosili 3.972.395,60 kn s indexom od 91,45, tako da je
nastala razlika u iznosu od 187.728,39 kn koja je dijelom pokrivena iz prenesenih
sredstava iz prethodne godine u iznosu od 63,259,99 kn.
Tako je ostvaren manjak sredstava u 2011. godini u iznosu od 124.468,40 kn
Nadalje, naglasila je kako je Općina cijelu godinu poslovala likvidno te je stanje na žiro
računu na dan 31.12.2011. godine bilo 272.718,32 kn.
Poduzimaju se radnje za prikupljanje prihoda prema Zakonu. Rashodi se prate i troše
namjenski.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali gospođa Milka Furlan, vijećnici Slavko
Rebrina i Đuro Petnjarić, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (12
„za, 1 „suzdržan“) donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine
Petrijevci za 2011. godinu koja se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni
dio.
Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, većinom
glasova ( 12 „za“, 1 „suzdržan “) usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2011. godini
i nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.
Programom je izvršena planirana izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Petrijevci u 2011. godini i to: javne površine, javna rasvjeta i opskrba
pitkom vodom za što je utrošeno sveukupno 504.552,19 kn.

Točka 5.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini za
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, nakon
obrazloženja gospođe Milke Furlan, usvojeno je većinom glasova (12 „za“ i 1 „suzdržan“).
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci
izrađen je temeljem Zakona o zaštiti od požara, Reviziji Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Osječko-baranjske županije, a donosi se u cilju unapređenja zaštite od požara na području
Općine Petrijevci. Isti je nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer donesen
jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.

Budući da drugih pitanja o i prijedloga nije bilo, sjednica je zaključena u 19,30 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Đuro Petnjarić, dipl.oec.
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