ZAPISNIK
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 14. ožujka
2013. 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, Samir Župančić, Miroslav Marić, Slavko
Rebrina, Ivana Zeko i Ivan Zečević.
OSTALI NAZOČNI: Zlatko Štulac, načelnik PU Valpovo, Goran Laslo, predstavnik DVD-a
Petrijevci, 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 Davor Runje, predstavnik HRV-a.
ZAPISNIČAR: Ana Egredžija
Sjednicom predsjedava gospodin Đuro Petnjarić, koji je pozdravio nazočne vijećnike, goste,
predstavnike Općine Petrijevci i medija, konstatirao da su sjednici nazočni svi vijećnici i
potom predložio slijedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća PP Valpovo o stanju sigurnosti na području Općine
Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2012. godine.
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i
dozapovjednika Vatrogasne postrojbe Petrijevci.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za
2012. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2012. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2012. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za 2012.
godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika u razdoblju od VII-XII
mjeseca 2012. godine.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci u 2012. godini.
10. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Općine
Petrijevci za 2013. godinu.
11. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja centra Petrijevaca.
12. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci.
13. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora PŽS za 2013. godinu.
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Općine Petrijevci.
15. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci.
16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
17. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za području Općine Petrijevci za 2012. godinu.
18. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci za 2013.godinu.
19. Donošenje Statuta Općine Petrijevci .
20. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:

Točka 1.
Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.
Točka 2.
Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci za I-XII mjesec 2012.
godine obrazložio je načelnik Policijske postaje Valpovo, gospodin Zlatko Štulac koji je tom
prilikom upoznao vijećnike sa statističkim podacima u oblasti kriminaliteta, javnog reda i
mira, prekršaja iz ostalih zakona i stanja sigurnosti u prometu na području Općine Petrijevci
uspoređujući rezultate sa prošlogodišnjima. Također se u izvješću osvrnuo na represivne
mjere u prometu na cjelokupnom području djelovanja PP Valpovo kao i na ograničen broj
djelatnika Policijske postaje Valpovo koji svojim radom postižu dobre rezultate.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Slavko Rebrina, Ivan
Zečević i Ivan Vrbanić, jednoglasno je usvojeno Izvješće PP Valpovo o stanju sigurnosti na
području Općine Petrijevci za razdoblje I-XII mjesec 2012. godine koje se nalazi u privitku
ovog zapisnika.
Točka 3.
Goran Laslo ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrijevci, a sukladno Zakonu o
vatrogastvu, zamolio je vijećnike da donesu Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje
zapovjednika i dozapovjednika vatrogasne postrojbe Petrijevci. Dobrovoljno vatrogasno
društvo Petrijevci na svojoj Skupštini održanoj 18. veljače 2013. godine imenovalo je
zapovjednikom Josipa Kuštru, a dozapovjednikom Tomislava Maltara.
Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje
zapovjednika i dozapovjednika vatrogasne postrojbe Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 4.
Gospođa Milka Furlan obrazložila je Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijevci za 2012.
godinu i tom prilikom rekla da su u 2012. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu od
3.583.508,12 kn, rashodi u iznosu od 3.363.343,45 kn, te razlika sredstava u iznosu od
220.164,67 kn. Nastalom razlikom sredstava podmiren je manjak iz prošle godinu u iznosu od
124.468,40 kn tako da je stvarni preneseni višak prihoda nad rashodima u iznosu od
95.696,27 kn. Nadalje, naglasila je kako je Proračun uravnotežen, te da je Općina u 2012.
godini pozitivno poslovala kao i da su poduzimane potrebne radnje za naplatu prihoda.
Proračun se redovito prati što će se nastaviti i u 2013. godini i nastojati da isti bude razvojan u
skladu s realnim mogućnostima.
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 (12 „za“ i 1 „suzdržan“) donesena je Odluka o usvajanju Godišnjeg
obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 2012.godinu koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 5.
Pod ovom točkom dnevnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i u skladu s
Proračunom Općine Petrijevci, većinom glasova ( 12 „za“, 1 „suzdržan“) usvojeno je Izvješće
o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Petrijevci za 2012. godinu
Isto se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Gospođa Milka Furlan pojasnila je Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u
2012. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u ukupnom
iznosu od 554.143,79 kn sukladno Proračunu Općine Petrijevci.

Sredstva su namjenski utrošena sukladno Zakonu.
Većinom glasova (( 12 „za“, 1 „suzdržan“) usvojeno je Izvješće o izvršenju programa
komunalne infrastrukture u 2012. godini koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Točka 7.
Gospodin Ivo Zelić objasnio je vijećnicima utrošak sredstava iz proračunske zalihe za 2012.
godinu sukladno Zakonu o Proračunu i Odluci o drugoj izmjeni i dopuni izvršenja Proračuna
Općine Petrijevci za 2012. godinu. Ukupno utrošena sredstava iznose 21.964,47 kn.
Tijekom rasprave vijećnik Slavko Rebrina iznio je primjedbu na dodjelu sredstava Hrvatskoj
seljačkoj stranci za održavanje Godišnje skupštine jer smatra da nije primjereno strankama
dodjeljivati financijska sredstva iz proračunske zalihe.
Potom je uslijedilo glasovanje tijekom kojeg je većinom glasova (10 „za, 1 „protiv“ i 2
„suzdržana“) usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za 2012. godinu
koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od VII-XII mjeseca 2012. godine ukratko je
obrazložio gospodin Ivo Zelić koji se tom prilikom osvrnuo na poslove koji su u tom periodu
odrađeni. Također je naglasio da je bilo poteškoća kod realizacije zacrtanih programa zbog
nedostatka financijskih sredstava, izostale potpore države i smanjene potpore županije, ali da
su sve obveze prema udrugama ustanovama i cjelokupnom društvenom životu podmirene u
potpunosti kao i uvjeti za nesmetan rad Općine.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovati gospodin Slavko Rebrina i Ivan Vrbanić koji je
pojasnio aktivnosti koje su poduzete u svrhu ostvarivanja sredstava iz europskih fondova,
pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova ( 12 „za“ i 1 „suzdržan“) usvojeno
Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od VII-XII mjeseca 2012. godine i nalazi se
u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.
Točka 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, jednoglasno je
usvojeno Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci u 2012. godini koje
sadrži poslove koje obavlja Jedinstveni upravni odjel.
U nastavku je vijećnik Miroslav Marić ispred Kluba vijećnika HDZ-a koji su razmatrali rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci iznio zaključak o uspješnom radu djelatnika
Odjela koji obavljaju sve poslove uredno i na vrijeme na opće zadovoljstvo građana .
Također je vijećnik Ivan Vrbanić pohvalio Izvješće, te rekao da je evidentan vrlo uspješan rad
Odjela koji u odnosu na grad obavlja iste poslove sa manjim brojem djelatnika.
Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci u 2012. godini nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Matija Reiter, predsjednik Savjeta mladih Općine Petrijevci ukratko je obrazložio Program
rada i Financijski plan Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2013. godinu.
Vijećnik Slavko Rebrina je ukazao na zakonsku obvezu donošenja Programa rada do 30. rujna
tekuće godine, a što nije bilo u mogućnosti s obzirom na istek mandata članova tj. do izbora
novog Savjeta mladih. Gospodin Đuro Petnjarić je rekao da je Program rada opširan, te da ga
nastoje izvršiti kao i da se radi na zapošljavanju mladih.
Većinom glasova ( 12 „za“ i 1 „protiv“) usvojen je Program rada i Financijski plan Savjeta
mladih Općine Petrijevci za 2013. godinu i nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov
sastavni dio.
Točka 11.
Gospodin Ivo Zelić obrazložio je razloge za donošenje Odluke o stavljanju izvan snage
Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja centra Petrijevaca s obzirom da je izgrađeno
sve što je planirano Detaljnim planom i kako bi se moglo pristupiti uređenju samog centra.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja centra
Petrijevaca donesena je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a na prijedlog Općinskog načelnika većinom glasova (12
„za“ i 1 „suzdržan“) donesena je Odluka o osnivanju Odbora za obilježavanje Dana Općine
Petrijevci kojom se za članove Odbora imenuju slijedeći: Đuro Petnjarić, Miroslav Marić,
Zdenko Furlić, Zvonko Gubica, Nikola Čordaš, Zdenka Vukadin, Višnja Gubica, Matija
Reiter, Renata Pilgermayer, Ana Egredžija, Milka Furlan i Ivo Zelić.
Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja općinskog načelnika, većinom glasova
(12 „za“, 1 „suzdržan“) donesena je Odluka o osnivanju Odbora Petrijevačkih žetvenih
svečanosti za 2013. godinu sa zadatkom pripreme, organiziranja i provođenja navedene
kulturne manifestacije. Odbor sačinjavaju predstavnici Općine, udruga i dosadašnji članovi,
sveukupno 21 član. Odluka o osnivanju Petrijevačkih žetvenih svečanosti za 2013. godinu
nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima zamjenjuje se riječ „Poglavarstvo“
u cijelom tekstu Odluke o priznanjima u određenom padežu riječima „Načelnik“. Članak 6.
Odluke o priznanjima Općine Petrijevci se mijenja i glasi: Plaketa „Grb Općine Petrijevci“
može se dodijeliti pojedincima, grupama ili pravnim osobama koje žive ili djeluju na području
Općine Petrijevci i u jednoj godini dodjeljuje se jedna plaketa za isto područje, a samo u
iznimnim slučajevima mogu se dodijeliti u jednoj godini dvije plakete za isto područje.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Općine Petrijevci donesena je
jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Na prijedlog gospodina Đure Petnjarića, predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Petrijevci, donesena je Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine
Pertrijevci kojom su za dodjelu priznanja izabrani slijedeći Vilim Giner, (jednoglasno),
velečasni Jure Krešo (11 „za“ 2 „suzdržana“), Antun Špiranec (jednoglasno), Stjepan Varga
(jednoglasno) i Franka Užar ( jednoglasno).
Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci nalazi se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 16.
Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu kojom je predviđeno izuzimanje pomoćnih zgrada od
naplate komunalnog doprinosa.
U nastavku je na upit vijećnika Zdenka Marukića pojasnila kriterij za naplatu komunalnog
doprinosa na području Općine Petrijevci koji se naplaćuje prema zonama.
I. zonu sačinjava uži centar Petrijevaca, II zona je preostali dio Petrijevaca, III zona Satnica,
a naplaćuje se po m3 kako slijedi: za stambeni prostor I. zona 10 kn, II zona 8,00 kn i III
zona 6,00 kn. dok je za poslovni i gospodarski prostor I zona 20,00 kn, II zona 15,00 kn i III
zona 10,00 kn.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu donesena je jednoglasno i
nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 17.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili Izvješće o provedbi
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Petrijevci za

2012. godinu u kojem su navedene provedene aktivnosti tijekom prošle godine po
zaduženjima. Sredstva za provedbu obveza Općine Petrijevci koje proizilaze iz Provedbenog
plana korištena su iz Proračuna Općine za 2012. godinu.
Točka 18.
Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Petrijevci za 2013. godinu koji se donosi u cilju unapređenja
zaštite od požara. U istom su navedene organizacije mjere, tehničke mjere, urbanističke
mjere, te mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada i organizacije i administrativne mjere
zaštite od požara na otvorenom prostoru. Sredstva za provedbu obveza Općine Petrijevci koje
proizilaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine
za 2013. godinu. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine
Petrijevci za 2013. godinu donesen je jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 19.
Na prijedlog vijećnika Ivana Vrbanić, predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
jednoglasno je usvojen predloženi Statut Općine Petrijevci uz dopunu kako slijedi:
- u članku 19. stavku 1. brišu se riječi: „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o
promijeni područja Općine“
- u članku 24. dodaje se novi stavak (2) koji glasi
„Prethodno mišljenje stanovnika o promijeni područja Općine može se zatražiti putem
održavanja mjesnog zbora građana, anketiranjem građana, peticijom ili na neki drugi
prikladan način.“
- u članku 51. stavku 10. iza riječi „pročelnika“ stavlja se zarez i dodaju se riječi „službenika
i namještenika“ .
Statut Općine Petrijevci s navedenim dopunama donesen je jednoglasno i nalazi se u privitku
ovog zapisnika.
Točka 20.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić izvijestio je nazočne o aktivnostima koje
su provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:
a) zgrada Osnovne škole priključena je na vodovodnu mrežu,
b) tijekom veljače održano je proglašenje najboljih u športu za 2012. godinu,
c) također su održane manifestacije „Pokladno jahanje“ i „Maskenbal“,
d) upoznao je nazočne s pripremama za saniranje udarnih rupa,
e) postavljanje ograde groblja,
f) osnivanju DVD-a Satnica i tom prilikom čestitao izabranima,
g) obavljenoj vizitaciji biskupa Đure Hranića u Općini Petrijevci.
U nastavku je vijećnik Zdenko Marukić predložio postavljanje kapije na ulazu u Dom u
Satnici na što mu je gospodin Ivo Zelić odgovorio da su radovi zaustavljeni iz razloga što se
vodi sudski spor sa susjedima, te se neće raditi do okončanja spora.
Nadalje, gospođa Milka Furlan je izvijestila nazočne da je Biljemerkant d.o.o. u stečaju, da
ugovor o najmu prostora u Satnici traje još 30 dana, te da će biti pokrenut postupak javnog
natječaja za novu trgovinu. Također je izvijestila nazočne da je vijećnik Milan Ivanić istupio
iz stranke Zeleni Hrvatske sa danom 07.02.2013. godine i da svoj vječnićki mandat prenosi
u HDSSB gdje će dalje nastaviti politički djelovati.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bio, predsjednik je zahvalio vijećnicima na
nazočnosti i zaključio rad sjednice u 20,30 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Đuro Petnjarić, dipl.oec.

