ZAPISNIK
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u srijedu, 20. lipnja 2012.
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati.
NAZOČNI: Đuro Petnjarić, Milan Ivanić, Zdenko Marukić, Ivan Zečević, Slavko Rebrina,
Ivana Zeko, Đuro Tačković, Ivan Vrbanić, Miroslav Marić, Samir Župančić, Goran
Lešnjaković i Zvonko Gubica.
OSTALI NAZOČNI: Josip Marković, direktor Dvorac d.o.o. Valpovo, Ivica Samardžija,
predstavnik Draive d.o.o., Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Zdenko Furlić, zamjenik
načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela , Renata Pilgermayer,
stručni suradnik za komunalne i stambene poslove i Mato Jerkić, predstavnik HRV-a.
NENAZOČNI: Ivan Vukušić.
ZAPISNIČAR: Ana Egredžija
Sjednicom predsjedava gospodin Đuro Petnjarić, koji je pozdravio sve nazočne vijećnike,
goste, predstavnike Općine Petrijevci i medija i zbog nenazočnosti izvjestitelja pod rednom
točkom 2 i 4 poziva, predložio da se iste skinu s dnevnog reda , te je potom predložio isti
kako slijedi:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Petrijevci za
2011. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o.
Valpovo za 2011. godinu i Financijskog plana za 2012. godinu.
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Petrijevci.
5. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje 01.01.-31.03.2012. godine.
6. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2012.
godinu.
7. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Programa raspoređivanja sredstava
Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu
a) gradnja objekata i komunalne infrastrukture,
b) održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini za komunalne djelatnosti koje
se financiraju iz sredstava komunalne naknade,
c) potreba socijalne skrbi,
d) investicija u 2012. godini,
e) investicijskih projekata za 2012. godinu.
8. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Plana nabave za 2012. godinu.
9. Donošenje Programa subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne
proizvodnje u 2012. godini na području Općine Petrijevci.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod spaljivanja
suhe trave, korova i biljnog otpada.
11. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara.
12. Razmatranje i usvajanje Plana evakuacije i spašavanja.
13. Razmatranje i usvajanje Informacije o upravljanju prenoćištem „Valpovo“ u Velom
Lošinju.
14. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
Točka 1.
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Ivica Samardžija, predstavnik Draive d.o.o. naglasio je da su vijećnici dobili izvješće u
prilogu materijala, kao i da je suradnja sa Općinom korektna i da o svim problemima na
terenu izvješćuje općinskog načelnika.
Na upit vijećnika Ivana Vrbanića u kojem se periodu planira selektivno sakupljanje
otpada, kao i na pitanje vijećnika Slavka Rebrine vezano za postupak naplate i strukturu
vlasničkih odnosa, zaključeno je da će se odgovoriti pismeno do naredne sjednice Općinskog
vijeća.
Nakon toga jednoglasno je usvojeno Izvješće Draive d.o.o. prema ugovoru o koncesiji
za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području
Općine Petrijevci za 2011. godinu.
Točka 3.
Josip Marković, direktor Dvorca d.o.o. Valpovo obrazložio je Godišnje izvješće o
financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2011. godinu i Financijski plan za 2012.
godinu. On je tom prilikom rekao da je u 2011. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat u
bruto iznosu od 23.089,58 kn, te neto pozitivan rezultat u iznosu od 7.673,15 kn. Ostvarenom
dobiti u navedenom iznosu od 7.673,15 kn pokriti će se dijelom gubici iz prethodnih godina.
Također se u svom izvješću osvrnuo na plan razvoja, udjele, aktivnosti istraživanja i
razvoja i drugo. Nadalje je istaknuo da je Financijski plan za 2012. godinu rađen na bazi
pokazatelja iz 2011. godine s umanjenim iznosom.
U raspravi koja je uslijedila odgovarao je na upite vijećnika vezano za vodoopskrbu na
području Općine Petrijevci, nominiranje projekta za koji postoji kompletna dokumentacija,
mogućnosti realizacije projekta, naplatu dugovanja i tijek izgradnje odvodnje na području
Općine Petrijevci.
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (11 „za“ i 1
„protiv“) usvojeno Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za
2011. godinu i Financijski plan za 2012. godinu.

Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer,
jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Petrijevci koje su sadržane u elaboratu „Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Petrijevci“i nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.
Točka 5.
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01.01.-31.03.2012.
godine obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom istaknula da su u navedenom
periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 783.653,13 kn , te ukupni rashodi u iznosu od
855.830,75 kn. Rekla je da su poduzete određene radnje za naplatu prihoda , da se isti troše
prema planu kao i da će se sudjelovati u natječajima za ostvarivanje sredstava ( Fond za
energetsku učinkovitost i EIB III) za uređenje vrtića. Svakodnevno se prati stanje Proračuna i
sredstva se usmjeravaju prema mogućnostima. Redovni troškovi su podmireni na vrijeme i
bez problema.
Pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojena
Informacija o Izvješću izvršenja proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01.01.-31.03.2012.
godine.

Točka 6.
Gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne vijećnike s prijedlogom Odluke o
prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu. Proračun je rađen na bazi
ostvarenja za pet mjeseci, odnosno prijedlog uravnoteženja Proračuna je izvršen
preraspodjelom sredstava unutar proračuna, te pokriće gubitka po završnom računu se planira
kroz povećanje prihoda u iznosu od 53.000, kn , tako da su isti planirani u iznosu
7.008.157,00 kn i smanjenjem rashoda u iznosu od 71.469,00 kn, tako da isti iznose
6.883.688,00 kn.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova
(11 „za“ i 1 „suzdržan“) donesena Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine
Petrijevci za 2012. godinu koja se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Točka 7.
Sukladno Odluci o prvoj izmjeni dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu,
a nakon obrazloženja gospođe Milka Furlan, većinom glasova (11 „za“, 1 „suzdržan“)
donesena je Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa raspoređivanja sredstava
Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu kako slijedi:
a) gradnja objekata i komunalne infrastrukture,
b) održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini za komunalne djelatnosti koje
se financiraju iz sredstava komunalne naknade,
c) potreba socijalne skrbi,
d) investicija u 2012. godini,
e) investicijskih projekata za 2012. godinu.
Isti se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Točka 8.
Gospođa Renata Pilgermayer pojasnila ja Prve izmjene i dopune Plana nabave za
2012. godinu koje su usklađene sa Prvim izmjenama i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za
2012. godinu. Na upit vijećnika Slavka Rebrine zašto se u Planu nabave izbacuje zgrada NK
Satnice i NK Omladinca,odgovorila je gospođa Renata Pilgermayer iz razloga što je produžen
rok za legalizaciju istih, te ukoliko bude financijske mogućnosti iste će biti također uvrštene.
Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (11 „za“ i 1
„suzdržan“) donesena prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2012. godine koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Vijećnik Ivan Zečević predložio je usvajanje Programa subvencije kapitalnih ulaganja
u projekte poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini na području Općine Petrijevci kojim se
osiguravaju sredstva za sufinanciranje osiguranja usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta
poljoprivrednim proizvođačima, sufinanciranje nabave voćnih nasada i sufinanciranje
umjetnog osjemenjivanja. Sredstava su za ovu namjenu Proračunom osigurana.
Programa subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje u
2012. godini na području Općine Petrijevci donesen je jednoglasno i za njegovo provođenje
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.
Točka 10.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i na temelju Programa aktivnosti u provedbi
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini i programu
Hrvatskih šuma predložena je Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara kod spaljivanja
suhe trave, korova i biljnog otpada kojom se određuju mjere i postupci zaštite od požara pri
spaljivanju suhe trave, suhog žbunja, ostataka od usjeva i ostalog biljnog otpada. Ista je
donesena jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.

Točka 11.
Nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, većinom glasova (11 „za“ i 1
„suzdržan“) donesen je Pravilnik o zaštiti od požara u Općini Petrijevci kojim se uređuje
organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u unutarnjem i vanjskom prostoru
Općine. Isti je izrađen na temelju Zakon o zaštiti od požara i članka 5. Pravilnika o sadržaju
općeg akta iz područja zaštite od požara.
Točka 12.
Plan evakuacije i spašavanja ukratko je objasnila gospođa Renata Pilgermayer. Ona je
tom prilikom rekla da je isti izrađen na temelju Zakona o zaštiti na radu, te da sadrži procjenu
ugroženosti , način otkrivanja opasnosti i dojava, način izvođenja evakuacije i spašavanja,
zborna mjesta evakuiranih osoba, oprema i sredstva za evakuaciju i spašavanje, te
postavljanje i iskaz količine znakova za evakuaciju.
Plan evakuacije i spašavanja donesen je jednoglasno
Točka 13.
Gospodin Ivo Zelić upoznao je vijećnike s prijedlogom Valpovačkog poduzetničkog
centra d.o.o. kojim se predlaže potpisivanje ugovora o zakupu prenoćišta u Velom Lošinju na
rok od četiri godine i da se za isto ovlasti predstavnik Općine Petrijevci. Općina nema
financijskih obveza, te se usvaja informacija o upravljanju prenoćištem u Velom Lošinju u
predloženom obliku.
Točka 14.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić izvijestio je nazočne o slijedećem:
a) nakon obilježavanja Dana Općine pristupilo se uređenju javnih površina,
b) sa HEP-om je započela izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u
Petrijevcima,
c) u Satnici je kompletno izrađena javna rasvjeta,
d) radi se na uređenju bankina,
e) predana dokumentacija za EIB III za uređenje vrtića,
f) vode se dogovori sa Hrvatskim vodama oko uređenja močvare u Satnici,
g) provodi se prisilna naplata komunalne naknade,
h) radilo se na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Petrijevci,
i) u tijeku su pripreme za Petrijevačke žetvene svečanosti.

Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio rad sjednice u 21,30
sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Đuro Petnjarić, dipl.oec..

