
Z A P I S N I K 

 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 27. lipnja 2013. 
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Martina Stanković, Jasna Stojaković, Miroslav 
Marić, Mario Koški, Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Miroslav 
Jocić, Ivan Novak i Samir Župančić, izabrani vjećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Vesna Vujaklija, predstavnica Dvorca d.o.o. Valpovo, Davor Runje, 
direktor HRV-a , Ante Banović, direktor AEPG, Zvonko Gubica, direktor Draiva-Plus d.o.o., 
Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik načelnika,  Milka Furlan, 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata Pilgermayer, stručni suradnika za 
komunalne i stambene poslove i Ana Egredžija, zapisničar. 
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić koji je konstatirao da su 
sjednici nazočni svi vijećnici. Potom je predložio dopunu dnevnog reda u točci 1. Prisega 
vijećnika i u točci 25. a) Donošenje Programa subvencije kapitalnih ulaganja u projekte 
poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini na području Općine Petrijevci i 25 b Donošenje 
Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele subvencija za 
poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci. 
Dopuna dnevnog reda je jednoglasno usvojena u predloženom obliku, te je potom predložio 
slijedeći    

D n e v n i  r e d : 

1.   Prisega vijećnika. 
2.   Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća. 
3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća HRV d.o.o. Valpovo za 2012. godinu i 

Financijskog plana za 2013. godinu. 
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju  Dvorac d.o.o. 

Valpovo za 2012. godinu i Financijskog plana za 2013. godinu. 
5. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe. 
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci za 2012. godinu 
„Horvat“ obrt za dimnjačarske usluge Ladimirevci. 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 2012. godinu Draive-
plus d.o.o. Petrijevci. 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti  
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2012. godinu Draive-plus d.o.o. 
Petrijevci.  

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti  
čišćenja i održavanja javnih površina za 2012. godinu Draive-plus d.o.o. Petrijevci. 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2012. godinu AEPG d.o.o. 
Petrijevci.  

11. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci 
za razdoblje 01.01.-31.03.2013. godine.  

12. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz Proračunske zalihe za I-III 
mjesec 2013. godine. 

13. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Petrijevci za 2013. 
godinu i Odluke o izmjenama i dopunama izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za 
2013. godinu. 



14. Donošenje Odluke o prvoj izmijeni i dopuni Programa raspoređivanja sredstava 
Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu 

 a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 
     2013. godini, 
 b) održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini za komunalne djelatnosti koje 
      se financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
 c) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 
     poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2013. godini Općine Petrijevci, 
 d) investicija u 2013. godini u Općini Petrijevci, 
 e) investicijskih projekata na području Općine Petrijevci u 2013. godini, 
 f) javnih potreba u vatrogastvu Općine Petrijevci u 2013. godini.  

15. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Plana nabave za 2013. godinu. 
16. Razmatranje i usvajanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji  

učinkovitosti naplate prihoda Općine Petrijevci. 
17. Donošenje Odluke o uvjetu i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole 

njihovih razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama. 

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju investicije o rekonstrukciji-dogradnji zgrade dječjeg 
vrtića „Maslačak“ u Petrijevcima. 

19. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zaduženju Općine Petrijevci u 2011. godini 
kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Zagreb. 

20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i 
dozapovjednika Vatrogasne postrojbe Satnica. 

21. Donošenje Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod spaljivanja suhe trave, 
korova i biljnog otpada. 

22. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom  Općine Petrijevci za 2012. godinu.  

23. Donošenje rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Petrijevci. 

24. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg usklađivanja podataka „Revizije plana zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci“ 

25. Donošenje Programa subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne   
proizvodnje u 2013. godini na području Općine Petrijevci i Rješenja o osnivanju i 
imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje 
razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci. 

26.  Različito.   
 

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

Točka 1. 
Budući da 1.konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća nije bio nazočan vijećnik Miroslav 
Jocić, bilo je potrebno da se izrekne svečana prisega. Tekst prisege je pročitao gospodin 
Ivan Vrbanić, na što je imenovani vijećnik prisegnuo i potpisao. 
  
 

Točka 2. 
Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez 
primjedbi. 
 
 
 



Točka 3. 
Financijsko izvješće HRV-a d.o.o. Valpovo za 2012. godinu i Financijski plan za 2013. 
godinu obrazložio je direktor Davor Runje koji je tom prilikom upoznao novoizabrane 
vijećnike sa vlasničkom strukturom gdje Općina Petrijevci ima udjela u 12,5 % iznosu. 
Nadalje je rekao da su zadovoljni ostvarenim rezultatima u 2012. godini koju su pozitivno 
završili, te upoznao nazočne s  uvođenjem komercijalnog programa i poduzimanjem mjera 
za ostvarenje boljih rezultata u narednom periodu. 
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovati Davor Runje, Miroslav Jocić i Ivan 
Vrbanić, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno  Financijsko 
izvješće HRV-a d.o.o. Valpovo za 2012. godinu i Financijski plan za 2013.godinu. 
 

Točka 4. 
Gospođa Vesna Vujaklija pozdravila je sve nazočne i čestitala izabranim vijećnicima, te 
potom ukratko obrazložila Godišnje Izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. 
Valpovo za 2012. godinu i Financijski plan za 2013. godinu koje su vijećnici dobili u 
materijalima. Tom prilikom je istaknula da je Dvorac d.o.o. Valpovo u 2012. godini 
ostvario pozitivan financijski rezultat u neto iznosu od 51.132,87 kn kojim će se dijelom 
pokriti gubici iz prethodnih godina.  
Financijski plan za 2013. godinu je izrađen imajući u vidu činjenicu da su ugovori o radu 
za 56 radnika preneseni u društvo Urbanizam d.o.o. Valpovo i da će se tijekom godine 
izraditi Rebalans financijskog plana.  
U raspravi koja je uslijedila na upit vijećnika Miroslava Jocića vezano za dugovanje 
Grada Valpova prema Dvorcu d.o.o. odgovoreno je da se vrši naplata dugovanja sukladno 
mogućnostima Grada kao i da se radi obračun kamata što je evidentno iz godine u godinu. 
Nadalje, na upit vijećnika Ivana Zečevića vezano za natječaj za direktora Dvorca 
d.o.o.Valpovo, odgovorila e gospođa Vesna Vujaklija da je natječaj otvoren  do 29. lipnja 
2013. godine i da do sada nije pristigla niti jedna ponuda.  
Potom se pristupilo glasovanju tijekom koje je jednoglasno usvojeno  Godišnje Izvješće o 
financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2012. godinu i Financijski plan za 
2013. godinu. 

Točka 5. 
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon obrazloženja gospođe Vesne Vujaklija, vijećnici 
su jednoglasno donijeli Odluku o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe kojom se 
regulira obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe na području Općine 
Petrijevci  u iznosu od 1,00 kn po prostornom metru isporučene vode u obračunskom 
razdoblju za sve kategorije potrošača. Odluka o naknadi za razvoj sustava javne 
vodoopskrbe nalazi se u privitku ovog zapisnika i stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine. 
 

Točka 6. 
Budući da bivši koncesionar Željko Horvat opravdano nije bio nazočan na sjednici 
Općinskog vijeća, gospođa Milka Furlan i gospodin Ivan Vrbanić predložili su da se 
razmotri Izvješće prema Ugovoru  o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci za 2012. godinu koje su vijećnici 
dobili u materijalima. Koncesija je završena i od 01. 01. 2013.na području Općine 
Petrijevci je novi koncesionar Samostalna dimnjačarska radnja Tiborjanci. 
Drugih pitanja nije bilo, te je jednoglasno usvojeno predloženo Izvješće prema Ugovoru  o 
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 
Petrijevci za 2012. godinu Obrta za dimnjačarske usluge  „Horvat“ Ladimirevci. 
 
 
 
 



Točka 7. 
Gospodin Zvonko Gubica ukratko je obrazložio Izvješće prema Ugovoru o koncesiji za 
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 
2012. godinu Draive- Plus d.o.o. Petrijevci i tom prilikom ukazao na činjenicu da je 
tijekom 2012. godine smanjen obim posla za 20% u odnosu na 2011. godinu što se 
odrazilo i na financijsko poslovanje. 
Potom je jednoglasno usvojeno Izvješće prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje 
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 2012. godinu 
Draive- Plus d.o.o. Petrijevci u predloženom obliku.  
  

Točka 8. 
Nakon obrazloženja Izvješća prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2012. godinu Draive-Plus d.o.o. 
Petrijevci koje je dao gospodin Zvonko Gubica, vijećnici Ivan Vrbanić i Ivan Novak  
pitali su da li se uskoro planira sadnja zelenila na groblju u Petrijevcima, a gospodin Ivica 
Walz je sugerirao da se iz predpristupnih fondova iskoriste sredstva za nabavku hladnjače.  
Odgovorio je gospodin Zvonko Gubica da se sadnja zelenila na mjestu gdje su bili 
čempresi planira obaviti nestankom panjeva, kao i da sadnja raslinja po groblju nije 
dozvoljena. Što se tiče hladnjače, ista je u planu, a trenutno se koriste usluge Kombela.   
Po završenoj raspravi jednoglasno je usvojeno Izvješće prema Ugovoru o obavljanju 
komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2012. godinu 
Draive-Plus d.o.o. Petrijevci. 

Točka 9. 
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon kraćeg obrazloženja u kojem je gospodin Zvonko 
Gubica ukazao na aktivnosti  koje se poduzimaju kod uređenja javnih površina, 
jednoglasno je usvojeno Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti 
čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2012. godinu 
Draive-plus d.o.o. Petrijevci. 

Točka 10. 
Gospodin Ante Banović obrazložio je Izvješće po Ugovoru o obavljanju komunalne 
djelatnosti  održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2012. godinu 
AEPG d.o.o. Petrijevci. Tom prilikom je istaknuo da je naselje Satnica kompletno riješeno  
kvalitetnom javnom rasvjetom, dok je u Petrijevcima lošije stanje rasvjete, što se odrazilo 
i na financijskom planu. Rekao je da je suradnja s Općinom Petrijevci na zavidnom nivou, 
te da su u zakonskom roku podmirena sva potraživanja. U nastavku je vijećnik Ivan  
Novak pohvalio rad AEPG-a d.o.o. koji su na svaki poziv uredno izlazili na teren, te 
predložio da se zbog sigurnosti osvijetli mjesto na križanju ulica Republike i S. Radića  u 
Petrijevcima. Odgovoreno je da taj dio pregledan i prema procjeni navečer dovoljno 
osvijetljen. 
Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Izvješće po 
Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na području 
Općine Petrijevci za 2012. godinu AEPG d.o.o. Petrijevci.  
 

Točka 11. 
Gospođa Milka Furlan izvijestila je novoizabrane vijećnike da je obveza Općine Petrijevci 
tromjesečno informirati vijećnike o izvršenju Proračuna. 
Tako je u vremenu od 01.01.-31.03.2013. godine u Proračunu Općine Petrijevci ostvaren 
prihod u iznosu od 852.832,77 kn dok su rashodi ostvareni u iznosu od 782.472,47 kn.  
Ostvarena je razlika prihoda u iznosu od 70.360,30 kn.  Proračun je planiran realno i 
prihodi se pune prema planu. Sredstva su trošena namjenski i Proračun je zadovoljavajući. 



Vijećničkih pitanja nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je Informacija o 
Izvješću  izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01.01.-31.03.2013. godine 
jednoglasno usvojena.     
 

Točka 12. 
Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2013. godine ukratko je 
obrazložila gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da su u navedenom periodu 
utrošena sredstva u iznosu od 3.700,00 kn, i isto je izrađeno temeljem Zakona o 
Proračunu. Drugih pitanja nije bilo te je navedeno Izvješće usvojeno jednoglasno i nalazi 
se u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio. 
 

Točka 13. 
Pojašnjenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu dala je 
gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da su ovom izmjenom planirani prihodi 
u iznosu 5.585.857,00 kn dok su rashodi planirani u iznosu od 5.806,021,00 kn, te je tako 
nastala razlika u iznosu od 220.164,00 kn. Prihodi su umanjeni za 1.550.384,00 kn  iz 
razloga što nisu ostvarena planirana sredstva od financijske imovine i zaduživanja koja su 
planirana za rekonstrukciju i dogradnju zgrade dječjeg  vrtića.U nastavku je analizirala i 
ostale stavke Proračuna, a u raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da je 
Općina Petrijevci prije tri godine izradila kompletnu dokumentaciju za uređenje zgrade 
vrtića, te da je Općinsko vijeće donijelo odluku o kreditu, ali na drugom natječaju nismo 
prošli. Vijećničkih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su 
jednoglasno donesene Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu i 
Odluka o izmjenama i dopunama izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu 
koji se nalaze u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 14. 
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su razmatrali i potom jednoglasno usvojili 
Odluku o prvoj izmijeni i dopuni Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine 
Petrijevci za 2013. godinu kako slijedi: 

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 
     2013. godini, 
 b) održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini za komunalne djelatnosti koje 
      se financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
 c) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 
     poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2013. godini Općine Petrijevci, 
 d) investicija u 2013. godini u Općini Petrijevci, 
 e) investicijskih projekata na području Općine Petrijevci u 2013. godini, 
 f) javnih potreba u vatrogastvu Općine Petrijevci u 2013. godini.  
Programi su izrađeni na osnovu Plana Proračuna i na temelju Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, Zakona o šumama i Zakona o zaštiti od požara. 
 
Nakon usvojene ove točke dnevnog reda , predsjednik je u 20,55 sati odredio stanku od 10 
minuta. 
Sjednica je nastavljena u 21,05 sati.  

Točka 15. 
Gospođa Renata Pilgermayer obrazložila je Prvu izmjenu i dopunu Plana nabave za 2013. 
godinu koji je izrađen na temelju Zakona o javnoj nabavi i prati stavke Proračuna. 
 
Isti će biti objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ i na web stranici Općine 
Petrijevci.  Odluka o prvoj izmjeni Plana nabave za 2013. godinu donesena je jednoglasno i 
nalazi se u privitku ovog zapisnika. 



Točka 16. 
Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda 
Općine Petrijevci obrazložila je gospođa Milka Furlan. Ona je tom prilikom rekla da se 
Općina Petrijevci očitovala na nacrt Izvješća kao i da su poduzimane sve mjere naplate za 
ostvarenje prihoda Proračuna. 
Vijećnik Miroslav Jocić je rekao da mu je drago što se krenulo u tom smjeru i nada se da 
će se izloženo i ostvariti. 
Drugih pitanja nije bilo, te je potom jednoglasno usvojeno Izvješće Državnog ureda za 
reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda Općine Petrijevci u 
predloženom obliku. 

Točka 17. 
Odluku o uvjetu i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihovih 
razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama obrazložila je gospođa Milka Furlan. Odluka se donosi prema 
Zakonu o zaštiti životinja i usklađena je s Odlukom o komunalnom redu što se tiče 
kaznenog dijela. Ova Odluka je donesena jednoglasno i nalazi se u privitku ovog 
zapisnika.  

Točka 18. 
Pod ovom točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju 
investicije o rekonstrukciji – dogradnji zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ u Petrijevcima. 
Izrađen je idejni projekt, dobivena lokacijska dozvola, glavni projekt za rekonstrukciju i 
dobivena potvrda glavnog projekta. Procijenjena vrijednost investicije radova je 
2.388.935,63 kn. U Proračunu Općine Petrijevci nisu osigurana dostatna sredstva u 
cjelokupnom iznosu, te je prijedlog načelnika Ive Zelića da se ostatak sredstava pokuša 
pronaći putem natječaja iz EU fondova i/ili da se Općina Petrijevci zaduži za nedostatna 
sredstva i pokrene ponovni postupak javnog natječaja prema bankama.  
Vijećnik Ivan Vrbanić je naglasio da svakako treba nastojati realizirati ovu Odluku. 
 

Točka 19. 
Na temelju Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i 
suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a nakon obrazloženja 
gospođe Milke Furlan, jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o 
zaduženju Općine Petrijevci u 2011. godini kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb koja 
se nalazi u privitku ovog zapisnika.  
 

Točka 20. 
Na prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Satnica koji je obrazložio vijećnik i 
predsjednik DVD-a Satnica gospodin Samir Župančić vijećnici su jednoglasno donijeli  
Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika Željka Vukajlović i 
dozapovjednika Želimira Koški.  

Točka 21. 
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i Programu aktivnosti u provedbi mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku , a nakon obrazloženja gospođe 
Renate Pilgermayer, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o posebnim mjerama zaštite 
od požara kod spaljivanja suhe trave, korova i biljnog otpada koja se nalazi u privitku 
ovog zapisnika. Nadalje je usvojeno da se ubuduće samo donositi izmjene odluke ukoliko 
ih bude bilo.    

Točka 22. 
U skladu s Planom gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009.-2017. 
godine Načelnik općine Petrijevci podnio je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Petrijevci koje je obrazložila gospođa Renata Pilgermayer. U Izvješću je  
vidljivo da je organizirano prikupljanje komunalnog otpada koji se odvozi na odlagalište u  



 
Belišće. Također se planira u navedenom razdoblju ustrojiti odvojeno prikupljanje otpada. 
Tijekom 2012. godine nisu izdvajana sredstva iz Proračuna za sanaciju divljih deponija. 
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno usvojena Informacija o Izvješću o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2012. godini. 
 

Točka 23. 
Pod ovom točkom dnevnog reda jednoglasno je doneseno Rješenje o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Petrijevci kojim se u Stožer imenuju Đuro Petnjarić, 
Josip Kuštro, Krešimir Erk, Zvonko Vonić, dr. Galić Krešimir, Milka Furlan, Zvonko 
Gubica i Nikola Čordaš. Stožer je osnovan 2009. godine, a izmijenjen je sukladno 
izborima samo u pogledu zamjenika načelnika Općine.   
 

Točka 24. 
Renata Pilgermayer pojasnila je Godišnje usklađivanje podataka „Revizije plana zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci“. Zakon o zaštiti od požara je 
precizirao što od dokumenata treba napraviti. Općina Petrijevci ima sve izrađene 
dokumente, ali je potrebno svake godine izvršiti usklađivanje podataka. Do sada nije bilo 
značajnijih promjena, ove godine su izmijenjeni podaci u odnosu na osnovni Plan zaštite i 
spašavanja. Vijećnici su jednoglasno usvojili navedeno Godišnje usklađivanje podataka 
„Revizije plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci“u 
predloženom obliku. 
 

Točka 25. a 
Vijećnik Ivan Zečević, obrazložio je prijedlog Programa subvencija kapitalnih ulaganja u 
projekte poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini na području Općine Petrijevci. 
Istim se planira subvencioniranje osiguranje usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta 
poljoprivrednim proizvođačima, sufinanciranje nabave voćnih nasada i sufinanciranje 
umjetnog osjemenjivanja. Sredstva za ovu namjenu su osigurana Proračunom Općine 
Petrijevci. Program sadrži razrađene kriterije za ostvarivanje subvencija. 
Drugih pitanja nije bilo, te potom pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
donesen  Programa subvencija kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje u 
2013. godini na području Općine Petrijevci i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 
 
 

Točka 25 b 
Nakon usvojenog Programa subvencija kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne 
proizvodnje u 2013. godini na području Općine Petrijevci, jednoglasno je doneseno 
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele subvencija 
za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci gdje su imenovani 
slijedeći: Ivan Zečević, za predsjednika, te Nikola Egredžija, Milka Furlan, Josip 
Bronzović i Ivan Vrbanić za članove. 
 

Točka 26. 
Pod točkom različito načelnik Općine gospodin Ivo Zelić izvijestio je nazočne o radovima 
koji su uslijedili od prethodne sjednice Općinskog vijeća kako slijedi: 
- radi se projekt za niskonaponsku mrežu za ulice Kolodvorska, Strossmayerova i 

J.Užarevića u Petrijevcima, 
- trenutno se prema planu radi ograda na zapadnoj strani groblja u Petrijevcima, 

 
 
 



 
 
 

- obilježen je 22. lipnja 2013. godine paljenjem svijeće i postavljanjem vijenca na 
groblju u Petrijevcima, 

- Dan državnosti , 25. lipnja LD „Jastreb“ i UŠR „Karašica“ Petrijevci obilježili su 
sportskim događanjima, 

- u tijeku su intenzivne pripreme za održavanje manifestacije Petrijevačke žetvene 
svečanosti, 

- provedene su potrebne aktivnosti u uvjetima poplave u Petrijevcima gdje je branjen 
nebranjeni dio uzvodno od Satničkog mosta prema Ladimirevcima, 

- također je Općina sufinancirala trošak prehrane sudionika zaštite od poplava u vikend 
naselju „Karašica“ Petrijevci, 

-  u obrani od poplave sudjelovali su i članovi DVD-a Petrijevci, DVD-a Satnica, Stožer 
zaštite i spašavanja Općine Petrijevci i volonteri. 

 
 Na kraju je predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Vrbanić zamolio nazočne da dostave 
 potrebne podatke u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci radi obračuna naknade.   

 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 22,00 sata.    

 
 
 

 Zapisničar:        Predsjednik: 
Ana Egredžija                   Ivan Vrbanić  


