IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Peteranec odrţane dana 17. oţujka 2015.
godine u prostorijama Općinske vijećnice u Peterancu, Matije Gupca 13, s početkom u 19,00
sati.
Sjednica je sazvana sazivom:

KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2137/12-15-14
od 13. oţujka 2015.

PRISUTNI:
1. Mario Gaţi, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ţeljko Njerš, potpredsjednik Općinskog vijeća,
3. Brigita Benjak, članica Općinskog vijeća,
4. Branislav Blaţek, član Općinskog vijeća,
5. Zlatko Blaţek, član Općinskog vijeća,
6. Danijel Čiţmešija, član Općinskog vijeća,
7. Branko Korošec, član Općinskog vijeća,
8. Damir Jakupec, član Općinskog vijeća,
9. Katarina Ugrenović, članica Općinskog vijeća,
10. Siniša Rabar, član Općinskog vijeća.
OSTALI PRISUTNI:
1. Krešimir Matijašić, općinski načelnik,
2. Milica Lukačinec, zamjenica općinskog načelnika,
3. Vedran Perić, komunalni redar,
4. Helena Sršan, voditeljica Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove,
5. Mirjana Balog, zapisničar.
NISU PRISUTNI:
1. Darinka Cmrk, članica Općinskog vijeća,
2. Valentina Majdak, članica Općinskog vijeća,
3. Ţeljko Špoljar, član Općinskog vijeća,
Predsjednik pozdravlja prisutne i utvrĎuje da sjednici prisustvuje većina članova
Općinskog vijeća. Daje na verifikaciju zapisnik sa prošle sjednice Općinskog vijeća.
Brigita Benjak naglašava da u točki 3. treba stajati „po natječaju“, a ne „po
zaslugama“. Zapisnik sa navedenom izmjenom usvojen je sa 10 glasova ZA, 0 glasova
PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH.
Predsjednik čita sljedeći dnevni red:
1. Izvještaj o radu komunalnog redara – donošenje Zaključka po izvješću,
2. Ponuda za odrţavanje zelenih otoka na području Općine Peteranec – donošenje
Odluke po razmatranju,
3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje,
pregled i ocjenu ponuda po raspisanim natječajima za prodaju i zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Peteranec te
uvoĎenje u posjed na osnovi sklopljenih ugovora o prodaji i zakupu,

4. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu
šteta na usjevima i zemljištu na području Općine Peteranec,
5. Ivica Zvonar, Sigetec, Dravska 83 - zamolba za pomoć – donošenje Zaključka po
razmatranju
6. Ivan Medved, Peteranec, Frana Galovića 64 C – odgovor na upit,
7. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik ima dopunu dnevnog reda, a to je donošenje Odluke o izradi Strateškog
razvojnog programa Općine Peteranec te takoĎer predlaţe da se točka 6. stavi pod točku 2.
dok je komunalni redar još nazočan sjednici.
Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda sa dopunom na glasovanje. Konstatira da je
glasovano sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH te je dnevni red
jednoglasno prihvaćen.
Točka 1.
Komunalni redar V. Perić podnosi izvješće o radu. Napominje da je sudjelovao u
izvidima sa inspekcijama, geodetima. Pisali su se zapisnici vezano uz sanaciju odvodnih
kanala (27 komada) i sl. B. Blaţek spominje ţivotinje na javnim površinama i to prvenstveno
pse ali i ovce u Ulici Frana Galovića, mještani se ţale jer im ovce ulaze u posjed i rade nered,
a gosp. M. Oršoš se oglušuje na svako upozorenje. Z. Blaţek se osvrće na problem odlaganja i
paljenja smeća te napominje da nije čuo da je netko dobio kaznu za to na što V. Perić
odgovara da je napisana kazna u Sigecu za navedene radnje. M. Gaţi pita što se palilo na što
V. Perić odgovara da se ne smije paliti ništa ali konkretna je situacija bila kod obitelji Amić u
Sigecu gdje su se palile gume i ostali otpad. TakoĎer ga zanima situacija oko obrezivanja
granja na što je upozoreno desetak mještana. K. Ugrenović objašnjava da i u Komatnici treba
ljude upozoriti na obrezivanje granja. M. Lukačinec osvrće se na uklanjanje kuće na ulazu u
Sigetec te u Peterancu preko kluba „Papillon“. Z. Blaţek napominje da je problem i okretanje
traktorista na putevima čime se uništavaju poljski putevi. Budući da nema više pitanja
predsjednik daje prijedlog da se izvješće prihvati na glasovanje. Konstatira da je glasovano sa
10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH te je Općinsko vijeće Općine
Peteranec donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća komunalnog redara za 2014. godinu
(Zaključak se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Točka 2.
Ivan Medved iz Peteranca uputio je dopis u kojem upućuje na probleme sa Dukarićem,
a tiče se prilaznog puta prema Medvedovoj kući, put je neprohodan zbog granja koje raste na
put i ometa promet putem. Radi granja nije bilo moguće postaviti lampu prema Jurjeviću. Svi
se slaţu da je to već stara priča i da su sa Dukarićem već godinama problemi. Nakon rasprave
dogovoreno je da se kontaktira geodet koji bi izvršio izmjeru navedenog puta, da se vidi tko je
i koliko prigradio te da se poduzmu odreĎeni koraci da se riješi problem oko navedenog puta.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje. Konstatira da je glasovano sa 10 glasova ZA, 0
glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH te je Općinsko vijeće Općine Peteranec donijelo

ODLUKU
o pokretanju postupka izmjere kčbr. 1280/6 k.o. Peteranec i pokretanju postupka za sreĎivanje
imovinsko-pravnih odnosa

(Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio)
U 19,25 sjednicu napušta V. Perić.
Točka 3.
Poduzeće „Prizma VV“ iz Malog Otoka uputilo je ponudu za odvoz kontejnera sa
zelenih otoka. Kontejneri su u našem vlasništvu, imamo tri zelena otoka sa po četiri
kontejnera i praznit će se po pozivu, odnosno kada se napune. B. Benjak pita na koji period bi
se sklopio ugovor, te napominje da je sada moţda malo odvoza no svijest mještana će se
promijeniti pa će biti sve više odvoza, a samim time i troškova za općinu, na što dobiva
odgovor da bi se ugovor sklopio do donošenja Uredbe i novog natječaja. K. Matijašić takoĎer
predlaţe da se u ugovor stavi da ugovor vaţi do 31.12.2015. ili do raspisivanja novog
natječaja za odvoz otpada ako bude prije 31.12. Predsjednik daje prijedlog da se ugovor sa
prijedlogom K. Matijašića prihvati na glasovanje. Konstatira da je glasovano sa 10 glasova
ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH te je Općinsko vijeće Općine Peteranec
donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude za održavanje zelenih otoka
na području Općine Peteranec
(Zaključak se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Točka 4.
K. Matijašić objašnjava da su sklopljeni ugovori za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH. Sada treba uvesti ljude u posjed, a budući da staro povjerenstvo više nije u
mogućnosti odraditi taj posao, potrebno je imenovati nove ljude. Prijedlog je: Zoran Švaco za
predsjednika, Josip Goričanec i Tatjana MeĎimurec za članove. Za četvero ponuditelja nisu
došla pozitivna mišljenja Ţupanijskog drţavnog odvjetništva u Varaţdinu pa će odvjetnik
Švaco rješavati tu problematiku sa Ţupanijskim drţavnim odvjetništvom. Predsjednik daje
prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva na glasovanje. Konstatira da je glasovano sa 10
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH te je Općinsko vijeće Općine
Peteranec donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu ponuda
po raspisanim natječajima za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH na području Općine Peteranec te uvoĎenje u posjed
na osnovi sklopljenih ugovora o prodaji i zakupu
(Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Točka 5.
INA d.d. iz Zagreba vršit će seizmičko snimanje u Peterancu u svrhu pronalaţenja
nafte i zemnog plina. U tu svrhu koristiti će se strojevi, odnosno vozila koja će napraviti štetu
na poljoprivrednim kulturama i zemljištu. U tu svrhu potrebno je oformiti Povjerenstvo koje

će ići sa djelatnicima koji će vršiti snimanje i pratiti utvrĎivanje štete na zemljištu. Prijedlog
je da u Povjerenstvo budu imenovani Branislav Blaţek iz Peteranca, Tomica Gaţi iz
Peteranca, i Zlatko Blaţek iz Peteranca. Predsjednik čita cjenik za štete na pojedinim
kulturama (jedinstven za sve općine na kojima će se vršiti snimanja). Predsjednik daje
prijedlog o imenovanju članova Povjerenstva na glasovanje. Konstatira da je glasovano sa 10
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH te je Općinsko vijeće Općine
Peteranec donijelo
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta na usjevima i zemljištu
na području Općine Peteranec
(Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Točka 7.
Helena Sršan objašnjava da je Strateški razvojni program Općine Peteranec za
razdoblje 2015. – 2020. planski dokument kojim se utvrĎuju ciljevi i prioriteti razvoja Općine
za navedeno razdoblje. Ovo je vaţan dokument jer je jedan od preduvjeta za uspješno
povlačenje sredstava iz fondova EU. Izradu dokumenta planiramo financirati iz mjere 7,
podmjere 7.1. Rok za prijavu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju je 11. svibnja, a prije prijave moramo odabrati konzultanta koji će izraditi dokument.
Predsjednik daje prijedlog da se odluka prihvati na glasovanje. Konstatira da je glasovano sa
10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŢANIH te je Općinsko vijeće Općine
Peteranec donijelo
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Peteranec za razdoblje 2015. – 2020.

(Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio)
(ostalo kao nepotrebno ispušteno)
Sjednica Općinskog vijeća Općine Peteranec završena u 20.00 sati

ZAPISNIČAR:
Mirjana Balog

PREDSJEDNIK:
Mario Gaţi

