ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 21. studenog
2013. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Miroslav Marić, Mario Koški,
Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Martina Stanković, Miroslav
Jocić i Ivan Novak.
OSTALI NAZOČNI: Mate Pušić, direktor Dvorca d.o.o. Valpovo, Josip Kuštro, zapovjednik
DVD-a Petrijevci, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, Renata Pilgermayer, stručna suradnica za komunalne i
stambene poslove, Ana Egredžija, zapisničarka i Davor Runje, direktor HRV-a .
NENAZOČAN: Samir Župančić i Đuro Petnjarić.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest izabranih vijećnika, te da je jedan vijećnik
opravdano nenazočan kao i zamjenik načelnika. Pozdravio je sve nazočne goste, vijećnike i
predstavnike Općine Petrijevci i predložio slijedeći

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća.
2. Informacija o realizaciji aktualnih projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za
javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području
isporuke vodnih usluga područja Dvorac d.o.o. Valpovo.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća DVD-a Petrijevci o provedenim mjerama
protupožarne zaštite u predžetvenoj i žetvenoj sezoni na području Općine Petrijevci u
2013. godini.
4. Razmatranje i usvajanje Informacije o izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz Proračunske zalihe za VII-IX
mjesec 2013. godine.
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za
Općinu Petrijevci.
7. Donošenje Odluke o odobravanju subvencija za osiguranje usjeva i voćnih nasada od
mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima, o odobravanju subvencije za nabavu
voćnih sadnica i odobravanju subvencija umjetnog osjemenjivanja na području Općine
Petrijevci.
8. Donošenje Odluka o imenovanju predsjednika i članova:
a) Odbora za financije, proračun i gospodarstvo,
b) Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača,
c) Povjerenstva za provedbu natječaja,
d) Povjerenstva za društvene djelatnosti i socijalnu skrb,
e) Povjerenstva za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo,
promet i zaštitu okoliša,
f) Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Petrijevci.

10. Donošenje Odluke o visini naknade za rad zamjenika načelnika Općine Petrijevci.
11. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu.
12. Razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Petrijevci za 2014. godinu.
13. Donošenje Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2013.31.03.2014. godine.
14. Donošenje Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima.
15. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2014.2016.godine.
16. Različito.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:

Točka 1.
Shodno zaključku sa prethodne sjednice Općinskog vijeća u svezi hodograma poduzetih
aktivnosti za ostvarivanje sredstava iz EU fondova, gospodin Ivan Vrbanić je rekao da će se
isti napraviti prilikom donošenja Proračuna za 2014. godinu kao i da će vijećnike o tome
informirati u nastavku sjednice.
Potom je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno i bez primjedbi.

Točka 2.
Gospodin Mate Pušić, direktor Dvoraca d.o.o. Valpovo informirao je nazočne o realizaciji
aktualnih projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području isporuke vodnih usluga područja Dvorac
d.o.o. Valpovo. Posebno je naglasio projekt rekonstrukcije vodocrpilišta Jarčevac na kapacitet
40 l/s unutar kojeg će se izvesti izgradnja novog zdenca Z-4 te riješiti problem odvodnje
otpadnih voda sa vodocrpilišta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 11.112.729,00 kn.
Projekt se financira sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima Dvorca d.o.o., dok je za
podmirenje preostale obveze podnijet zahtjev Županiji Osječko–baranjskoj za iznosu od
137.385,00 kn, što se očekuje da će biti dobiveno, putem proračuna JLS- suvlasnika , nakon
usvajanja Izmjena i dopuna proračuna OBŽ za 2013. godinu.
Također je vijećnike upoznao s projektima javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
nominiranih prema EU.
Odgovarao je na upite vijećnika vezano za ovu tematiku, a nakon toga je predsjednik
Općinskog vijeća zahvalio na obrazloženoj informaciji.
Točka 3.
Gospodin Josip Kuštro pozdravio je sve nazočne i ukratko obrazložio Izvješće DVD-a
Petrijevci o provedenim mjerama protupožarne zaštite u predžetvenoj i žetvenoj sezoni na
području Općine Petrijevci u 2013. godini koje su vijećnici dobili u materijalima.
Navodeći aktivnosti koje su provođene tijekom godine, posebno je naglasio da je ove godine
registrirano i Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica čiji su polaznici uspješno završili
vatrogasni ispit i koje će se u budućnosti nastojati dobro opremiti.
Također je zahvalio na dobroj suradnji Općini Petrijevci i budući da Društvo iduće godine
obilježava 130 godina postojanja pozvao je Općinsko vijeće da bude pokrovitelj ove visoke
obljetnice.
Gospodin Ivan Vrbanić pohvalio je rad DVD-a Petrijevci, izrazio nadu u dobru suradnju sa
Općinom i nadalje, te ih pozvao da pošalju pismenu zamolbu za pokroviteljstvo Općine

povodom obljetnice, a formalnu Odluku o pokroviteljstvu će Općinsko vijeće donijeti na
jednoj od narednih sjednica.U nastavku je i vijećnik Ivan Novak pohvalio rad DVD-a i
predsjednika ponaosob.
Potom je jednoglasno (sa 12 glasova „za“) usvojeno Izvješće DVD-a Petrijevci o provedenim
mjerama protupožarne zaštite u predžetvenoj i žetvenoj sezoni na području Općine Petrijevci
u 2013. godini koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Gospođa Milka Furlan upoznala je vijećnike sa Izvješćem izvršenja Proračuna Općine
Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine i tom prilikom naglasila da su
u navedenom razdoblju ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 2.730.855,91 kn i rashodi u
iznosu od 2.717.670,13 kn. Ostvaren je i višak sredstava u iznosu od 13.185,78 kn.Također je
rekla da su poduzete mjere za naplatu prihoda ( poslane opomene za komunalnu naknadu,
poljoprivredno zemljište i dr.) i da se sredstava troše namjenski, Općina nema dugovanja i
zaostataka. U raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da je zadovoljan
Proračunom s obzirom na postojeću situaciju i informirao vijećnike da je poslan zahtjev
Osječko-baranjskoj županiji za sredstva za investicije.
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 12
glasova „za“) usvojena Informacija o izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za
razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.
Točka 5.
Nakon što je općinski načelnik gospodin Ivo Zelić pojasnio utrošak sredstava iz Proračunske
zalihe za VII-IX mjesec 2013. godine, a budući da nije bilo dodatnih pitanja, jednoglasno je (
sa 12 glasova „za“) donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz
Proračunske zalihe za VII-IX mjesec 2013. godine koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospođa Milka Furlan pojasnila je prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od
posebnog interesa za Općinu Petrijevci koju je potrebno donijeti temeljem Zakona o
sprječavanju sukoba interesa.
Ovom Odlukom se na području Općine Petrijevci utvrđuju trgovačka društva Dvorac d.o.o.
Valpovo i Hrvatski radio Valpovština d.o.o. u kojima Općina ima udjele, dok su trgovačka
društva od posebnog interesa za Općinu Petrijevci Draiva Plus d.o.o. Petrijevci i Draiva d.o.o.
Oroslavje.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, te je glasovanjem jednoglasno (sa 12 glasova „za“)
donesena Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu
Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivan Zečević pojasnio je prijedlog Odluke o
odobravanju subvencija za osiguranje usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta
poljoprivrednim proizvođačima, o odobravanju subvencije za nabavu voćnih sadnica i
odobravanju subvencija umjetnog osjemenjivanja na području Općine Petrijevci.
Istom se temeljem podnesenih zahtjeva na Javni poziv osiguravaju sredstava za dodjelu
subvencije OPG Ivan Zečević, Petrijevci u iznosu od 4.022,46 kn i OPG Ivica Žlender,
Petrijevci u iznosu od 3.050,90 kn.
Odluka o odobravanju subvencija za osiguranje usjeva i voćnih nasada od mogućih šteta
poljoprivrednim proizvođačima, o odobravanju subvencije za nabavu voćnih sadnica i
odobravanju subvencija umjetnog osjemenjivanja na području Općine Petrijevci donesena je
jednoglasno (sa 12 glasova „za“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.

Točka 8.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Martina Stanković izvijestila je vijećnike da je
Odbor održao sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi kandidata za predsjednike i članove
radnih tijela Općinskog vijeća. Prijedloge su dostavili Hrvatska demokratska zajednica
Općinski odbor Petrijevci, a u ime oporbenih vijećnika prijedloge je iznio Zdenko Marukić,
član Odbora. Prije iznošenja prijedloga, vijećnik Zdenko Marukić ispred oporbenih vijećnika
predložio je da u radna tijela, na dva mjesta za predsjednika budu imenovani članovi oporbe.
Predsjednik je predložio da se prijedlozi pojedinačno iznesu i onda o tome raspravi što je
usvojeno.
U nastavku je predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, Martina Stanković pročitala
prijedloge koji su usvojeni kako slijedi:
a) u Odbor za financije i proračun, većinom glasova su (sa 8 glasova „za“ i 4 „protiv“)
imenovani: Jasna Stojaković, za predsjednicu, Ivan Zečević, Miroslav Jocić, Ivana
Zeko i Darko Kurtović, za članove.
b) u Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača, jednoglasno su (sa 12
glasova „za“) imenovani: Đuro Tačković, za predsjednika, Damir Dorkić, Samir
Župančić, Zdenko Marukić i Antun Brletić, za članove.
c) u Povjerenstvo za provedbu natječaja, jednoglasno su (sa 12 glasova „za“) imenovani:
Ivan Vrbanić, za predsjednika, Miroslav Marić, Zdenko Marukić, Renata Pilgermayer
i Ana Egredžija, za članove.
d) u Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, jednoglasno su (sa 12 glasova
„za“) imenovani: Miroslav Marić, za predsjednika, Martina Stanković, Ivan Novak,
Višnja Gubica i Dragan Kuštro, za članove,
e) u Povjerenstvo za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo,
promet i zaštitu okoliša većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“)
imenovani su: Jasna Stojaković, za predsjednicu, Mario Koški, Ivica Walz, Josip
Bronzović i Zvonko Gubica, za članove.
f) u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, jednoglasno su (sa 12 glasova „za“)
imenovani: Ivan Vrbanić, za predsjednika, Miroslav Marić, Zdenko Marukić, Milka
Furlan i Rezica Sudar, za članove.
Točka 9.
Gospodin Ivan Zečević upoznao je nazočne s time da prema novom Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu natječaj provodi Agencija za čije je Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Petrijevci potrebno imenovati predstavnika iz jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. On je u ime Povjerenstva za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih
nepogoda predložio da se za člana navedenog Povjerenstva predložio gospodin Ivo Zelić.
Odluka o utvrđivanju prijedloga člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Petrijevci donesena je
jednoglasno (sa 12 glasova „za“).
Točka 10.
Sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a nakon
obrazloženja gospođe Milke Furlan i gospodina Ive Zelića, jednoglasno je (sa 12 glasova
„za“) donesena Odluka o visini naknade za rad zamjenika načelnika Općine Petrijevci
kojom se za njegov rad bez zasnivanja radnog odnosa određuje mjesečna naknada u visini
od 1.000,00 kn neto. Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Obrazloženje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu dala je gospođa
Renata Pilgermayer koja je tom prilikom istaknula obvezu donošenja navedenog akta, kao
i da su planski dokumenti u potpunosti izrađeni tako da nije bilo potrebe za izradom niti
jednog planskog dokumenta, osim redovite godišnje revizije podataka u Planu zaštite i
spašavanja. Također je rekla da su ustrojene operativne snage zaštite i spašavanja i da su
tijekom 2013. godine poduzimane mjere zaštite i spašavanja u prostornom planiranju.
Predsjednik Općinskog vijeća pohvalio je rad svih službi i budući da nije bilo pitanja,
predložio glasovanje tijekom kojeg je jednoglasno (sa 12 glasova „za“) usvojena Analiza
stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 12.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Petrijevci za 2014. godinu su definirani i usklađeni ljudski i materijalno-tehnički
kapaciteti kojima raspolaže Općina u slučaju pojave bilo kojeg oblika ugroze.
Smjernice su donesene jednoglasno (sa 12 glasova „za“) i nalaze se u privitku ovog
zapisnika.
Točka 13.
Pod ovom točkom dnevnog reda jednoglasno je (sa 12 glasova „za“) donesen Operativni
plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u
zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2013. godine do 31.03.2014. godine. Ugovor je
sklopljen sa dvije pravne osobe i to: „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo za posipni materijal i
OPG „Škoro“ Petrijevci za radove čišćenja. U Planu su određeni stupnjevi pripravnosti,
razine prioriteta čišćenja i održavanja nerazvrstanih cesta kao i odgovorne osobe.
Isti je također dostavljen u nadležnu Policijsku upravu
Točka 14.
Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda,
nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, jednoglasno je ( 12 glasova „za“)
donesen Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim
uvjetima koji se odnosi na moguću pojavu veće ugroženosti civilnog stanovništva i
materijalnih dobara od elementarnih nepogoda. Programom su obuhvaćene moguće vrste i
intenzitet prirodnih nesreća na području Općine Petrijevci, prosudba ugroženosti i
procjena vlastitih mogućnosti.
Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima nalazi
se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 15.
Gospođa Renata Pilgeramyer upoznala je vijećnike s time da Zakon o koncesijama nalaže
izradu Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija.
Budući da do kraja 2015. godine izlaze koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog
otpada, i koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika, predložen je Srednjoročni
(trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 2014.-2016. godine i isti je s
procijenjenim vrijednostima na temelju dosadašnjih vrijednosti, jednoglasno (sa 12
glasova „za“) usvojen i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice
Općinskog vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- radilo se na sanaciji zgrade dječjeg vrtića u Petrijevcima,

-

prikupljene su ponude za preinaku vodovodne instalacije u vrtiću,
informirao je nazočne vijećnike o podnesenoj ostavci gospođe Zlatice Budetić na
mjestu voditeljice dječjeg vrtića,
saniran je i uređen dio sanitarnog čvora u dvorištu Osnovne škole Petrijevci ,
radilo se na uređenju poljskih putova ( Satnički most, naselje Kapelica, dio puta na
Karašici i dr.)
dovezen je kamen za uređenje puta u vikend naselju Karašica i dogovoreno sa
Vodogradnjom da isti raširi,
poslan je zahtjev za sredstva Fondu za energetsku učinkovitost za uređenje javne
rasvjete,
tijekom mjeseca rujna održana je manifestacija „Bruljenje kukuruza“ u Satnici,
1. listopada sa Udrugama umirovljenika Petrijevci i Satnica obilježen je „Dan starijih
osoba“,
1. studenog položeni su vijenci i zapaljene svijeće na grobljima u Petrijevcima i
Satnici.

Na kraju je predsjednik Ivan Vrbanić informirao vijećnike da su na internetskoj stranici
Ministarstva poljoprivrede objavljene Mjere ruralnog razvoja koje će se provoditi u 2014.
godini, te naveo mjere koje su interesantne za gradove i općine za ostvarivanje sredstava
iz EU fondova. Predložio je vijećnicima da pogledaju iste i iznesu svoje prijedloge na
jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,15 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić

