ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 12. rujna 2013.
godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Miroslav Marić, Mario Koški,
Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Miroslav Jocić, Ivan Novak i
Samir Župančić, izabrani vijećnici.
OSTALI NAZOČNI: Zdenka Vukadin, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, Višnja Gubica,
članica Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro
Petnjarić, zamjenik načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata
Pilgermayer, stručni suradnika za komunalne i stambene poslove, Ana Egredžija, zapisničar i
Davor Runje, direktor HRV-a .
NENAZOČNA: Martina Stanković
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest izabranih vijećnika, te da je jedna vijećnica
opravdano nenazočna. Pozdravio je sve nazočne goste, vijećnike i predstavnike Općine
Petrijevci, te na zahtjev gospođe Višnje Gubica predložio zamjenu točaka dnevnog reda koji
su vijećnici dobili u pozivu što je usvojeno, te je potom predložio slijedeći

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća HEP- Plin d.o.o. o poslovanju za 2012. godinu prema
ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe plinom.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole
šk.2012./2013. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 19. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima.
5. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i
izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz Proračunske zalihe za IV-VI
mjesec 2013. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.30.06.2013. godine.
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih
stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci.
10. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih za 2014.
godinu.
11. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Petrijevci.
12. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine na području Općine Petrijevci.
13. Razmatranje i usvajanje Plana zaštite i spašavanja.
14. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

15. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima od
lokalnog značenja
Izvjestitelj: R.Pilgermayer
16. Različito.

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

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

Točka 2.
Gospodin Ivan Vrbanić predložio je nazočnim vijećnicima da razmotre Izvješće HEP-Plin
d.o.o. o poslovanju za 2012. godinu prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti opskrbe plinom iako njihov predstavnik nije bio nazočan sjednici, uz
mogućnost pismenog traženja objašnjenja ukoliko je to potrebno. Gospodin Miroslav
Jocić je skrenuo pažnju na dio teksta u kojem se greškom navodi 2010. godina, ali je
zaključeno da je vidljivo iz nastavka da se Izvješće odnosi na 2012. godinu.
Dodatnih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom koje je jednoglasno
usvojeno Izvješće HEP Plin d.o.o. Osijek o poslovanju za 2012. godinu prema ugovoru o
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe plinom.

Točka 3.
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole šk.2012/2013. godine
obrazložila je gospođa Zdenka Vukadin koja je tom prilikom naglasila da je došlo do
poboljšanja materijalnih uvjeta u školi (uređenje Područne škole u Satnici i dijela zgrade
Osnovne škole u Petrijevcima) koji su financirani dijelom iz vlastitih sredstava i iz
Županijskog proračuna. Također je upoznala nazočne s kadrovskim promjenama, budući
da su neki učitelji umirovljeni, te su prema raspisanom natječaju i uputnici zaposleni novi
učitelji i knjižničarka. Potom je odgovarala na upite vijećnika vezano za zapošljavanje
kadra gdje dolaze s uputnicom Ureda i na što se ne može utjecati i vezano za uspjeh
učenika. Gospodin Ivan Vrbanić pohvalio je rad Osnovne škole i zahvalio ravnateljici na
omogućavanju uvjeta za održavanje sjednica Općinskog vijeća i drugih aktivnosti u
prostorijama Osnovne škole te izrazio želju za dobru suradnju i nadalje. Gospođa Zdenka
Vukadin zahvalila je svima, istaknula dobru suradnju s Općinom i pohvalila načelnika u
brizi za skrb djece pokrivanjem troškova školske kuhinje, osiguranjem bilježnica za
početak nove školske godine i drugim popratnim aktivnostima. Potom se pristupilo
glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i
Programa rada škole šk.2012/2013. godine.
Točka 4.
Gospođa Višnja Gubica ukratko je podnijela Izvješće o održanim 19. Petrijevačkim
žetvenim svečanostima koji su prerasli lokalne okvire i stekli reputaciju kulturno priredbe.
Program je u potpunosti realiziran i ostvario je pozitivne kritike. U nastavku je gospođa
Milka Furlan upoznala vijećnike sa Financijskim izvješćem u kojem su navedeni troškovi
manifestacije u iznosu od 65.746,37 kn, od kojih trošak Općine iznosi 54.346,37 kn.
Rekla je da je Izvješće razmatrao i Odbor Petrijevačkih žetvenih svečanosti koji ga
predlaže na usvajanje Općinskom vijeću.

Na kraju se gospodin Ivo Zelić osvrnuo na nedovoljan broj prijavljenih za reviju
djevojaka i momaka što je ove godine izostavljeno, te na problem oko organiziranja
prikaza starih zanata. Naglasio je da su iduće godine jubilarne Petrijevačke žetvene
svečanosti pa će ranije početi pripreme za njihovu organizaciju. Izvješće o održanim 19.
Petrijevačkim žetvenim svečanostima jednoglasno je usvojeno i nalazi se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 5.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća obrazložio je gospodin Ivan Vrbanić koji je tom
prilikom rekao da je isti usklađen sa novim Statutom i Zakonom, kao i da je drugačije
koncipiran. Poslovnik sadrži više detaljnih odredbi u odnosu na prijašnji Poslovnik.
Pitanja vijećnika nije bilo, pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
donesen Poslovnik o radu Općinskog vijeća u predloženom obliku i nalazi se u privitku
ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.
Točka 6.
Gospođa Milka Furlan pojasnila je Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima
primicima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2013. godine i tom priliko istaknula da su u navedenom periodu ostvareni ukupni
prihodi u iznosu od 1.763,715,14 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 1.818.448,42
kn tako da je nastao manjak u iznosu od 54.733,28 kn. S obzirom na sveopću situaciju
istaknula je da smo zadovoljni ubiranjem osnovnih prihoda gdje je u navedenom periodu
ostvaren indeks 42,96, dok se ostali prihodi pune prema rješenjima Porezne uprave i
njihova realizacija biti će vidljiva u narednom izvještajnom razdoblju kao i drugi prihod
(koncesije , legalizacija i dr.). U nastavku je gospodin Ivo Zečević rekao da je dobro
realiziran i prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta, te izrazio bojazan za
sklapanje budućih ugovora od 2014. godine kada će se bodovanje provoditi prema novom
Zakonu gdje domicil neće biti bodovan.
Stoga smatra, da bi bilo dobro da ostanu dosadašnji zakupci koji su uredno podmirivali
svoje obveze, ali na to Općina neće moći utjecati.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, te je glasovanjem jednoglasno usvojeno Izvješće o
ostvarenim prihodima i rashodima primicima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine i nalazi se u privitku ovog zapisnika
kao njegov sastavni dio.
Točka 7.
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, jednoglasno
je usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz Proračunske zalihe za IV-VI mjesec 2013.
godine koje se donosi sukladno Zakonu o Proračunu, a iz kojega je vidljivo da je u
navedenom razdoblju utrošeno 5.588,75 kn. Izvješće se nalazi u privitku ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Gospodin Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od
01.01.-30.06.2013. godine s naglaskom da je rađeno u otežanim uvjetima zbog
gospodarske krize koja se odrazila i na punjenje Proračuna. Naglasak je bio na
aktivnostima koje su poduzimane u svezi zacrtanih projekata odvodnje i rekonstrukcije
zgrade dječjeg vrtića. Također se osvrnuo na društveni život Općine i aktivnosti koje su
tijekom navedenog perioda provedene.
U raspravi koja je potom uslijedila, a u kojoj su sudjelovali vijećnici Miroslav Jocić, Ivica
Walz, Ivan Zečević, Ivan Novak, Ivan Vrbanić i Milka Furlan, zaključeno je da se za
iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi hodogram aktivnosti koje su napravljene u
svezi projekata kako bi se zajednički moglo lobirati u Županiji i kod prijavljivanja
projekata za ostvarivanje sredstava iz predpristupnih fondova.

Potrebno je izraditi ideju projekata sa kompletnom dokumentacijom i osigurati sredstva u
Proračunu za 2014. godinu za izradu dokumentacije.
Nakon toga je jednoglasno usvojeno Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od
01.01.-30.06.2013. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 9.
Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u
Općinskom vijeću Općine Petrijevci obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je rekla da
se po ovoj Odluci raspoređuju sredstva političkim strankama razmjerno broju njezinih
članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn.
Sredstva se doznačuju na žiro-račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim iznosima.
U izbornoj godini 50% sredstava je dodijeljeno do konstituiranja novog Općinskog vijeća,
a druga polovica sredstava će biti isplaćena prema novo sastavu Općinskog vijeća do kraja
godine. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u
Općinskom vijeću Općine Petrijevci donesena je jednoglasno.
Točka 10.
Zbog opravdanog izostanka predsjednika Savjeta mladih Općine Petrijevci, Program rada
Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2014. godinu i Financijski plan za 2014. godinu
obrazložila je gospođa Milka Furlan.Ona je tom prilikom rekla da želi da mladi više
sudjeluju u radu Općine Petrijevci koja ih podržava i za njihov rad osigurava sredstva u
Proračunu.U raspravu se uključio i gospodin Ivan Vrbanić koji je rekao da nije zadovoljan
s radom Savjeta mladih, te da će ih potaknuti da imaju više zamisli i prijedloga.
Stoga je predložio dopunu Programa rada uvođenjem besplatnog bežičnog interneta u
centru Petrijevaca. Također je gospodin Miroslav Jocić predložio postavljanje oznaka za
bežični internet. Program rada Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2014. godinu i
Financijski plan Savjeta mladih za 2014. godinu je usvojen s navedenim prijedlogom.
Točka 11.
Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Petrijevci kojom se uređuju
korištenje, upravljanje, održavanje, rekonstrukcija, građenje, zaštita, financiranje te
poslovi kontrole i nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Petrijevci
obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer. Ova Odluka se nadovezuje na projektnu
dokumentaciju i predstavlja početni korak za ostvarivanje sredstava iz predpristupnih
fondova. Pitanja i prijedloga nije bilo, te je navedena Odluka donesena jednoglasno.
Točka 12.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
koji ukidaju članke 59.-64. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, a nakon kratkog
obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju
izvan snage Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine
Petrijevci. Temeljem ove Odluke mještani Općine Petrijevci će se moći priključiti na
vodovodnu mrežu bez naknade.
Točka 13.
Plan zaštite i spašavanja obrazložila je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom
rekla da Općina ima izrađen Plan koji se svake godine korigira. Budući da je ova godina
bila izborna trebalo je isti uskladiti s nastalim promjenama. Izmjene se odnose na izabrane
odgovorne osobe, načelnika Stožera i drugo što je usklađeno s trenutačnom situacijom,
dok svrha i ostale stavke Plana ostaju nepromijenjene. Odluka o Planu zaštite i spašavanja

Općine Petrijevci donesena je jednoglasno. U nastavku je gospodin Ivan Vrbanić pohvalio
Jedinstveni upravni odjel koji je Plan izradio.
Točka 14.
Budući da je izmijenjen Zakon o komunalnog gospodarstvu vezano za Zakon o cestama,
bilo je potrebno donijeti Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. Izmjene se odnose na članak 2. koji se odnosi
na„održavanje nerazvrstanih cesta“dok su ostali članci nepromijenjeni. Usklađen je sa
Zakonom o cestama. Drugih pitanja nije bilo, te je jednoglasno donesena Izmjena i
dopuna Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, jednoglasno je donesena Izmjena i
dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja kojom je izmijenjen
članak 3. koji se odnosi na komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine
Petrijevci i članak 6. koji se odnosi na komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora. Ista je usklađena sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i iz
nje je izuzeta definicija „nerazvrstane ceste“.
Točka 16.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice
Općinskog vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- tijekom mjeseca srpnja održane su 19. Petrijevačke žetvene svečanosti ,
- u kolovozu je obilježen Dan domovinske zahvalnosti,
- Općina je bila pokrovitelj obilježavanja KUP-a športskog ribolova u Satnici,
- zadnji vikend u kolovozu održani su moto susreti u Petrijevcima,
- postavljena je ograda na zapadnoj strani groblja u Petrijevcima,
- sufinancirano je natjecanje ekipe starih sportova u Brođancima,
- radilo se na održavanju nerazvrstanih cesta u Petrijevcima i Satnici,
- izvijestio je o radovima na vodocrpilištu „Jarčevac“,
- u svrhu izgradnje parkirališta u dvorištu Osnovne škole, potpisani su ugovori sa DVDom i Nadirom Rakipijem, nedostaje još suglasnost Osnovne škole, ali se nada skorom
- rješenju,
- predana je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole za proširenje novog naselja
u Petrijevcima, ( ulice Dr. Ribara, Reljkovićeva i V. Nazora),
- u izradi je dokumentacija za izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u
Petrijevcima,
- predložio je da do iduće sjednice vijećnici iznesu svoje prijedloge za planiranje novih
investicija.
Na kraju je vijećnik Ivan Zečević, kao predsjednik Povjerenstva za poljoprivredu i
procjenu šteta od elementarnih nepogoda informirao nazočne o proglašenju elementarne
nepogode „poplave“ gdje je Povjerenstvo prikupilo i obradilo podatke o šteti koja ukupno
za fizičke i pravne osobe na području Općine Petrijevci iznosi 100.504,15 kn i koja je u
roku proslijeđena Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21,25 sati.

Zapisničar:
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Predsjednik:
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