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ZAPISNIK 

 
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 02. travnja 
2012. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati. 
 
NAZOČNI: Đuro Petnjarić, Milan Ivanić, Ivan Vukušić, Zdenko Marukić, Ivan Zečević, 
Slavko Rebrina, Ivana Zeko, Đuro Tačković, Ivan Vrbanić, Miroslav Marić, Samir Župančić, 
Goran Lešnjaković i Zvonko Gubica. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Željko Horvat, vlasnik obrta „Horvat“ Ladimirevci, Ante Banović, 
vlasnik AEPG d.o.o. Petrijevci, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Zdenko Furlić, 
zamjenik načelnika, 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  
 

D n e v n i  r e d : 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća HEP-Plin d.o.o. o poslovanju za 2011. godinu prema 

ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe plinom.  
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci za 2011. godinu 
„Horvat obrt za dimnjačarske usluge Ladimirevci.  

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Petrijevci za 
2011. godinu. 

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 2011. godinu Draive-
plus d.o.o. Petrijevci.  

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća po ugovoru za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2011. godinu Draive-plus d.o.o. 
Petrijevci. 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2011. godinu 
Draive-plus d.o.o. Petrijevci.  

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2011. godinu AEPG d.o.o. 
Petrijevci. 

9. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća HRV-a d.o.o. Valpovo za 2011. i Plana 
za 2012. godinu.   

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća Savjeta mladih Općine Petrijevci.  
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje 

Općine Petrijevci za 2011. godinu. 
12. Donošenje Odluke o visini naknade za sufinanciranje distribucijskog sustava opskrbe 

plinom kod priključka građevina na području Općine Petrijevci. 
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine na području Općine Petrijevci.   
14. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci.   
15. R a z l i č i t o. 
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Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi: 
 

 
Točka 11. 

Temeljem Zakona o otpadu i Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2009.-
2017. godinu, vijećnici su većinom glasova (12 „za“ i 1 „protiv“) usvojili Izvješće o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2011. godinu u predloženom 
obliku i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio. 
 

Točka 12. 
Prijedlog Odluke o visini naknade za sufinanciranje distribucijskog sustava opskrbe 
plinom kod priključenja građevina na području Općine Petrijevci obrazložila je Renata 
Pilgermayer. Ona je rekla da su zakonom propisane sve odredbe o postupku i uvjetima 
priključenja. U navedenoj odluci predviđena je naknada za priključenje na distribucijski 
sustav opskrbe plinom za fizičke osobe u iznosu os 4.800,00 kn po domaćinstvu, a za 
fizičke i pravne osobe za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti u dvostrukom iznosu 
odnosno od 9.600,00 kn. Vijećnik Slavko Rebrina predložio je da se cijene izjednače, te je 
potom uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je većinom glasova (7 „za“, 3 „protiv“ i 3 
„suzdržana“) usvojen prijedlog predlagatelja.  
 

Točka 13. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na 
području Općine Petrijevci kojom se riječi „Upravni odjel Općine Petrijevci nadležan za 
poslove komunalnog gospodarstva“ u određenom padežu zamjenjuju riječima 
„Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci“ u određenom padežu, donesena je 
jednoglasno.   
 
 
Budući da drugih pitanja o i prijedloga nije bilo, sjednica je zaključena u 20,35 sati.  
 
Zapisničar:        Predsjednik: 
Ana Egredžija             Đuro Petnjarić, dipl.oec. 
 
 


