ZAPISNIK
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 18. prosinca
2012. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Đuro Petnjarić, Đuro Tačković, Zdenko Marukić, Ivan Vukušić, Milan Ivanić,
Goran Lešnjaković, Zvonko Gubica, Ivan Vrbanić, Miroslav Marić, Slavko Rebrina, Ivana
Zeko i Ivan Zečević.
OSTALI NAZOČNI: Josip Kuštro, zapovjednik DVD-a Petrijevci, Ivo Zelić, načelnik
Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela , Renata
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalne i stambene poslove i Davor Runje, predstavnik
HRV-a.
NENAZOČNI: Samir Župančić.
ZAPISNIČAR: Ana Egredžija
Sjednicom predsjedava gospodin Đuro Petnjarić, koji je pozdravio nazočne vijećnike, goste,
predstavnike Općine Petrijevci i medija, konstatirao da je sjednici nazočno 12 vijećnika, što je
dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka i potom predložio slijedeći:

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća DVD-a Petrijevci o provedenim mjerama protupožarne
zaštite u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni na području Općine Petrijevci u 2012. godini.

3. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu,
Projekcija za 2013. i 2014. godinu i Odluke o izvršenju Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Petrijevci za 2012. godinu.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava
Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu
a) gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
b) održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini za komunalne djelatnosti koje
se financiraju iz sredstava komunalne naknade,
c) potreba socijalne skrbi,
d) javnih potreba u kulturi,
e) javnih potreba u športu,
f) utroška sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i
šumskog doprinosa,
g) investicija u 2012. godini,
h) investicijskih projekata za 2012. godinu,
i) javnih potreba u vatrogastvu.
5. Donošenje Odluke o drugoj Izmjeni Plana nabave za 2012. godinu.
6. Donošenje Odluke o Proračunu za 2013. godinu, Projekcija za 2014. i 2015. godinu i
Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu.
7. Donošenje Odluke o Programima raspoređivanja sredstava Proračuna Općine
Petrijevci za 2013. godinu:
a) gradnja objekata i komunalne infrastrukture,
b) održavanje komunalne infrastrukture za 2013. godini za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade,
c) potreba socijalne skrbi,
d) javnih potreba u kulturi,
e) javnih potreba u športu,

f) utroška sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i
šumskog doprinosa,
g) investicija u 2013. godini,
h) investicijskih projekata za 2013. godinu,
i) javnih potreba u vatrogastvu.
8. Donošenje Plana nabave za 2013. godinu,
9. Razmatranje zahtjeva PPK Valpovo za otpisom dijela koncesije koja je prihod općina i
gradova.
10. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja centra
Petrijevaca.
11. Razmatranje zamolbi Jurkić Mirka iz Petrijevaca i Nagyvegi Etelke iz Ladimirevaca za
određivanje imena katastarskim česticama u k.o. Satnica.
12. Različito.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:

Točka 1.
Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Gospodin Josip Kuštro ukratko je obrazložio Izvješće DVD-a Petrijevci o provedenim
mjerama protupožarne zaštite u predžetvenoj i žetvenoj sezoni na području Općine Petrijevci
u 2012. godini i tom prilikom rekao da su izvršili sve potrebne mjere i opravdali dobivena
sredstva. U izvještaju su navedene provedene aktivnosti , te postignuti rezultati s kojima su
posebno zadovoljni. Također je rekao da je suradnja sa Općinom vrlo dobra i da će nastojati
istu održati i ubuduće. Budući da pitanja nije bilo, jednoglasno je usvojeno Izvješće DVD-a
Petrijevci o provedenim mjerama protupožarne zaštite u predžetvenoj i žetvenoj sezoni na
području Općine Petrijevci u 2012. godini koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Gospođa Milka Furlan obrazložila je drugu Izmjenu i dopunu Proračuna Općine
Petrijevci za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu u kojima se planiraju prihodi u
iznosu od 3.974.769,00 kn, rashodi u iznosu od 3.850.300,00 kn, te razlika sredstava u iznosu
od 124.469,00 kn. Planirani Proračun za 2012. godinu je umanjen za 3.033.388,00 kn iz
razloga što nisu ostvarena sredstva za realizaciju projekata. U nastavku je gospodin Đuro
Petnjarić rekao da je isto razmotrio i Odbor za financije i proračun te donio zaključak da se
kao takav predloži Općinskom vijeću na usvajanje.
Većinom glasova (11 „za“ i 1 „protiv“) donesena je Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni
Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu, Projekcija za 2013. i 2014. godinu i Odluke o
izvršenju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda sukladno Zakonu, većinom glasova ( 11 „za“, 1
„protiv“) donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja
sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu i to:
j) gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
k) održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini za komunalne djelatnosti koje
se financiraju iz sredstava komunalne naknade,
l) potreba socijalne skrbi,
m) javnih potreba u kulturi,
n) javnih potreba u športu,

o) utroška sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i
šumskog doprinosa,
p) investicija u 2012. godini,
q) investicijskih projekata za 2012. godinu,
r) javnih potreba u vatrogastvu.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava Proračuna
Općine Petrijevci za 2012. godinu s navedenim programima nalazi se u privitku ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je vijećnike s Odlukom o drugoj izmjeni Plana
nabave za 2012. godine, s obzirom da su se izmjene u Proračunu odrazile i na Plan nabave.
Jednoglasno je donesena Odluka o drugoj izmjeni Plana nabave za 2012. godinu i nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Proračun Općine Petrijevci za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
obrazložila je gospođa Milka Furlan. Ona je tom prilikom istaknula da su Proračunom
planirani prihodi i rashodi u iznosu od 7.136.241,00 kn tj. da bi ovaj Proračun trebao biti
razvojan i socijalan. Proračun je planiran prema postojećem Zakonu, uravnotežen i za 2013.
godinu su planirana sredstva koja se nisu realizirala tijekom 2012. godine.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovati gospodin Đuro Petnjarić, Slavko
Rebrina i gospođa Milka Furlan uslijedilo je glasovanje gdje je većinom glasova donesena
Odluka o Proračunu za 2013. godinu, Projekcija za 2014. i 2015. godinu i Odluka o izvršenju
Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu koje se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Sukladno Odluci o Proračunu za 2013. godinu, donesena je Odluka o Programima
raspoređivanja Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu kako slijedi:
j) gradnja objekata i komunalne infrastrukture,
k) održavanje komunalne infrastrukture za 2013. godini za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade,
l) potreba socijalne skrbi,
m) javnih potreba u kulturi,
n) javnih potreba u športu,
o) utroška sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i
šumskog doprinosa,
p) investicija u 2013. godini,
q) investicijskih projekata za 2013. godinu,
r) javnih potreba u vatrogastvu.
Odluka je donesena većinom glasova (11 „za“, 1 „protiv“).

Točka 8.
Nakon pojašnjena gospođe Renate Pilgermayer , a sukladno Financijskom planu
Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu, većinom glasova (11 „za, 1 „protiv“) donesen je
Plan nabave za 2013. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i biti će objavljen na
web. stranici Općine Petrijevci.
Točka 9.
Zahtjev PPK Valpovo za otpisom dijela koncesije koja je prihod općina i gradova, a
prema Odluci o otpisu dijela koncesije za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske obrazložio je gospodin Ivan Zečević. On je tom prilikom rekao da PPK Valpovo s
tog osnova potražuje sredstva u iznosu od 41.028,13 kn i predložio da se donese zaključak o
neprihvaćanju zahtjeva PPK d.o.o.Valpovo, te je potom uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je

većinom glasova 11 „za“ i 1 „suzdržan“ donesen Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva PPK
Valpovo – dug za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Petrijevci za 2012. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je razloge za donošenje Odluke o stavljanju
izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Petrijevaca koji je donesen 1999. godine i u
najvećem dijelu više ne odgovara stvarnim potrebama razvoja naselja Petrijevci, a uz gotovo
potpunu izgrađenost centra. U tijeku postupka stavljanja Plana izvan snage, mogu se ishoditi
dokumenti prema važećem Planu.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno donesena
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Petrijevaca koja se nalazi u
privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 11.
Nagyvegi Etelka iz Ladimirevaca i Jurkić Mirko iz Petrijevaca podnijeli su zahtjev za
određivanje imena katastarskim česticama u k.o. Satnici čiji su vlasnici i gdje trenutno stanuju
radi ishođenja osobnih dokumenata na navedenim adresama. Budući da se radi o rudinama,
gdje bi Općina bila u obvezi izgraditi komunalnu infrastrukturu, za što sada nije u
mogućnosti, većinom glasova 11 „za“ i 1 „suzdržan“ donesen je zaključak kojim se navedene
zamolbe ne prihvaćaju.
Točka 12.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić izvijestio je nazočne o
aktivnostima koje su provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:
a) očišćen je kanal od ul. J.J. Strossmayera prema Županijskoj cesti
b) radilo se na uređenju makadam ceste na kraju Vjetrovite ulice (Herceg, Sabo) ,
c) održani su Božićni koncerti u Petrijevcima i Satnici,
d) upoznao je nazočne s problemom legalizacije zgrada u vlasništvu Općine Petrijevci
( mrtvačnice, zgrada Nk Omladinca, i dr.)
U nastavku je vijećnik Slavko Rebrina predložio da se na jednu od slijedećih sjednica
Općinskog vijeća dostavi pisano izvješće o radu LAG-a što je usvojeno.
Nadalje gospodin Ivo Zelić zahvalio se svima na suradnji, potpori i radu, te zaželio
svima sretan Božić i Novu godinu.
Čestitki se pridružio i gospodin Đuro Petnjarić koji je na kraju pozvao sve na
domjenak priređen povodom kraja godine i nadolazećih blagdana.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bio, predsjednik je zaključio rad sjednice u
19,10 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Đuro Petnjarić, dipl.oec.

