ZAPISNIK
Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 17.
prosinca 2018. godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Kuštro, Josip
Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić i Dino
Stojaković, Lucija Lucić Stojaković i Martina Stanković, izabrani vijećnici.
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik
općinskog načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dalibor
Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, Renata Pilgermayer, stručni
suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, Ana
Egredžija, zapisničar, Davor Runje, predstavnik HRV d.o.o, Denis Fekete i Maja Katušić,
Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,
te konstatirao da je sjednici nazočno trinaest vijećnika i predložio sljedeći :
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2018.
godinu.
3. Donošenje II. Izmjena i dopunama Programa raspoređivanja sredstava Proračuna
Općine Petrijevci za 2018. godinu
a) građenja komunalne infrastrukture u 2018. godini ,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
c) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2018. godini,
d) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2018. godini,
e) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2018. godini.
4. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu s Projekcijom
za 2020. i 2021. godinu i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019.
godinu.
5. Donošenje Programa o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Petrijevci za
2019. godinu
a) građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
c) o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Petrijevci u 2019. godini,
d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2019. godini,
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2019. godini,
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine
Petrijevci za 2019. godinu,
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2019. godini.
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih
stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2019. godinu.
7. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći obiteljima za novorođenu djecu.

8. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika
Općine Petrijevci.
9. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. godinu.
10.Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.
11.Različito.
Dnevni red je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Vijećnik Zvonko Babić je predložio da se izmjeni broj glasova kod usvajanja Dnevnog
reda u 12 glasova s obzirom da je o istome u navedenom trenutku glasovalo 12 vijećnika.
Također se osvrnuo na točku 17. gdje je na početku upisano glasovanje, a potom
redoslijed rasprave, na što mu je odgovorio gospodin Ivan Vrbanić da se na ovakav način
htjela izbjeći jednoličnost kod opisa točke dnevnog reda, a što se tiče prijedloga vijećnika
Josipa Kuštre vezano za uvjete natječaja za komunalnog redara (da ima položenu C
kategoriju) nije bilo potrebno glasovati s obzirom da to nije bila točka dnevnog reda već je
samo primljeno na znanje.
Potom je zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća su usvojeni jednoglasno (13
glasova „ZA“).
Točka 2.
Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu iznio
je Dalibor Bošnjaković koji je istaknuo da su planirani prihodi u iznosu od 13.176.970,00
HRK zbog povećanja poreza i prireza na dohodak, tj. zbog novog načina knjiženja, a sve
prema uputama Ministarstva financija. Također je istaknuo povećanje prihoda kod komunalne
naknade, dok kod drugih prihoda nema znatnih odstupanja od plana.
Rashodi su planirani u iznosu od 15.423.036,00 HRK, evidentno je dosta korekcija iz
razloga što nisu ostvarene kapitalne investicije jer nije bilo objavljenih natječaja, a iste su
predviđene u planu za 2019. godinu.
Što se tiče sporta, kulture i vatrogastva istaknuo je da je plan realiziran u potpunosti.
Najveći dio rashoda se odnosi na izgradnju nerazvrstane ceste „Suševine“, za koju se
očekuje okončana situacija i na uređenje općinske zgrade.
II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu ukalkuliran je
preneseni višak sredstava u iznosu od 2.246.066,00 HRK.
Tijekom rasprave, a na upit vijećnika Antuna Stuparića , pojasnio je izvršenje rashoda
za usluge i utrošena sredstva za izgradnju nerazvrstane ceste, tj. da se do kraja godine očekuju
sredstava od strane Agencije za ovu namjenu.
Na upit vijećnika Zvonka Babića vezano za izgradnju ceste, izlaz iz ulice A.M.
Reljkovića do ul. S. Radića u Petrijevcima, odgovorio je načelnik Ivo Zelić da za ovu
namjenu nisu ostvarena sredstva, kao i za biciklističku stazu i etno-kuću gdje Općina treba
osigurati 15% sredstava, te da se za tu namjenu pokušavaju ostvariti sredstva od Fondova
kako bi se smanjio udio Općine.
Nakon toga, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (13 glasova „ZA“)
usvojene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu koje se nalaze u
privitku ovog zapisnika.

Točka 3.
S II. Izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava Proračuna Općine
Petrijevci za 2018. godinu vijećnike su upoznale Renata Pilgermayer (Programi građenja i
održavanja komunalne infrastrukture) i Milka Furlan (Program javnih potreba u kulturi, u
sportu i u vatrogastvu i civilnoj zaštiti). Programi su usklađeni sa stavkama II. Izmjena i
dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu i Zakonima.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo objedinjenom glasovanju za sve Programe, te su
jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesene II. Izmjene i dopune Programa raspoređivanja
sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu
a) građenja komunalne infrastrukture u 2018. godini ,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
c) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2018. godini,
d) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2018. godini,
e) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2018. godini.
Iste se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda Prijedlog Proračuna za 2019. godinu s Projekcijom
za 2020. i 2021. godinu i Odluku o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu
nazočnima je obrazložio načelnik Ivo Zelić. Istaknuo je zadovoljstvo zbog ovakvog Proračuna
i povećanja prihoda od poreza, imovine i komunalne naknade, te pojasnio da su ukupni
prihodi i rashodi u 2019. godini planirani u iznosu od 18.961,476,00 HRK.
Potom je pojasnio stavke rashoda kod kojih je došlo do povećanja kao npr. Rashodi za
novorođenčad, vrtić, učenike i studente kao i mjere koje bi utjecale na poboljšanje životnog
standarda (oslobađanje od komunalnog doprinosa mlađih od 40 godina, povećanje naknada
umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade), uređenje poslovnih prostorija
u zgradi Općine - prizemlje, uređenje objekata u vlasništvu Općine Petrijevci, održavanje
komunalne infrastrukture, subvencioniranje poljoprivrede, donošenje strategije razvoja
turizma, ulaganja u kulturu i sport i drugo.
Dalibor Bošnjaković je rekao da je Proračun za 2019. godinu izrađen u skladu s
važećim odredbama Zakona o proračunu i Uputama Ministarstva financija. Također se kroz
koncepciju Proračuna ispravila nepravilnost utvrđena od strane Državne revizije gdje je kod
planiranja u dijelu izostavljen izvor financiranja, te svi rashodi u Posebnom dijelu imaju svoje
izvore financiranja. Proračun je uravnotežen i u sklopu njega se nalazi i Plan razvojnih
programa koji je detaljno razrađen i potpuno usklađen s propisanom formom.
Također je odgovorio na pitanja vijećnika Antuna Stuparića vezano za umanjenje
prihoda za 2020/2021. godine jer se radi o projekcijama koje je teško predvidjeti za duže
vremensko razdoblje. A što se tiče pitanja vijećnika Zvonka Babića vezano za umanjenje
prihoda od komunalne naknade, odgovorio je da se ista povećala kod I. Izmjena i dopuna
Proračuna, a zbog mjere naplate koje će se provoditi u 2019. godini očekuju se veći prihodi.
Vijećnik Zvonko Babić je u nastavku rekao da su se trebala predvidjeti sredstva za
Zonu male privredne, na što mu je odgovorio općinski načelnik da je Općina Petrijevci bila
među prvima sa malom naknadom za Zonu, te da u istoj postoji izgrađena komunalna
infrastruktura, a da nam predstoji izgradnja obilaznice Petrijevaca i da se nakon prikupljanja
više saznanja mogu mijenjati planirana sredstva.
Također je spomenuo da se u Proračunu ne vide stvarno potrebna sredstva za
izvođenje radova na izgradnji kanalizacije već je za sada prema preporuci tvrtke Dvorac d.o.o.
Valpovo u Proračunu planirano 4% , a pravi pokazatelji će biti poznati nakon provedene javne
nabave.
U nastavku je predsjednik Ivan Vrbanić istaknuo da Općina Petrijevci ima
nominiranih projekata (izgradnja etno-kuće i drugo) te ukoliko se ostvari zacrtano da će se

raditi Rebalans Proračuna, kao i da država ne potiče razvoj novih Gospodarskih zona i iz toga
razloga je teško ostvariti sredstava za tu namjenu, osima ako se ne pojavi određeni investitor.
Također je istaknuo potrebu donošenja kvalitetnog Programa poticaja u poljoprivredi i
u tu svrhu potiče Povjerenstvo za poljoprivredu i općinskog načelnika za iza izradu istoga sa
naglaskom na poticanje stočarske proizvodnje na području Općine.
Rekao je da je ovakav Prijedlog Proračuna za 2019. godinu s Projekcijom za 2020. i
2021. godinu i Odluku o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu razmotrio
Klub vijećnika HDZ-a i predlaže Općinskom vijeću na usvajanje.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su Proračun za 2019. godinu s
Projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za
2019. doneseni jednoglasno (13 glasova „ZA“) i nalaze se u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Programe o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu
obrazložile su Renata Pilgermayer i pročelnica JUO Milka Furlan koje su tom prilikom rekle
da su isti usklađeni prema Proračunu za 2019. godinu, važećim Zakonima i primjedbi
Državne revizije. Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su
jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojeni slijedeći Programi:
a) građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
c) o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Petrijevci u 2019. godini,
d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2019. godini,
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2019. godini,
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine
Petrijevci za 2019. godinu,
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2019. godini.
Isti se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Točka 6.
Milka Furlan ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2019.
godinu koja se donosi svake godine.
U odnosnu na prijašnju Odluku nije bilo nikakvih promjena i nadalje su političkim
strankama zastupljenim u Općinskom vijeću rapoređena sredstva osigurana u Proračunu
Općine Petrijevci u ukupnom iznosu od 13.400,00 HRK.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava
1.000,00 HRK tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih
članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća uvećan za 10% za
članice podzastupljenog spola.
Sredstva se doznačuju na žiro-račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim
iznosima, a Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine
Budući da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg
je jednoglasno (13 glasova „ZA“) donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje
aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2019. godinu koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Milka Furlan upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke o dodjeli pomoći obiteljima
za novorođenu djecu kojom se osiguravaju sredstva u proračunu Općine Petrijevci i iznose
2.000,00 HRK za prvo rođeno dijete, 4.000,00 HRK za drugorođeno dijete i 6.000,00 HRK za

trećerođeno dijete i ostalo novorođeno dijete što predstavlja povećanje od 100% u odnosu na
prijašnju Odluku iz 2009. godine.
Vijećnik Zvonko Babić iznio je prijedlog za veće naknade s obzirom na mali broj
rođene djece, te tako da ista iznosi 3.000,00 HRK za prvorođeno dijete, 5.000,00 HRK za
drugorođeno dijete i 8.000,00 HRK za treće i svako naredno dijete. Na taj način bi pokazali
da možemo i želimo pomoći roditeljima i tražio je izglasavanje ovakvog prijedloga.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je predložila da se za ostvarenje prava na
naknadu uvjetuje boravak roditelja novorođenčeta kroz određeno vrijeme (2 godine) na
području Općine Petrijevci. Milka Furlan je rekla da se ovdje radi o maloj sredini gdje se
uglavnom svi poznaju i da se na to ne može utjecati.
Predsjednik Ivan Vrbanić je podržao prijedlog općinskog načelnika i rekao da smatra
da se na području Općine Petrijevci vodi pronatalitetna politika kroz izgradnju biciklističkih
staza, nabavu tableta za učenike Osnovne škole, izgradnjom centra kulture i drugim što će
naša djeca koristiti u budućnosti. Prijedlog je podržala i potpredsjednica Jasna Stojaković
koja je rekla da će ulaganje u sport i pojačana financijska pomoć udrugama također utjecati na
roditelje djece da ih angažiraju u tim djelatnostima.
Milka Furlan je ponovno podsjetila da Općina ulaže znatna sredstva za potrebe djece u
vrtiću, (više od 1000,00 HRK mjesečno za svako dijete u vrtiću).
Vijećnik Zvonko Babić je naglasio da je glasao za Proračun jer smatra da u njemu ima
dovoljno sredstava za usvajanje navedenog prijedloga. S istim se predlagatelj ne slaže.
Potom se pristupilo glasovanju za prijedlog vijećnika Zvonka Babića koji većinom
glasova nije usvojen (3 glasa „ZA“ i 10 glasova „PROTIV“) .
Prijedlog za izmjenu 2. članka da pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji koji
imaju prebivalište dvije godine na području Općine Petrijevci većinom glasova nije usvojen
(1 glas „ZA“ i 12 glasova „PROTIV“).
Prijedlog predlagatelja je usvojen većinom glasova (12 glasova „ZA“ i 1 glas
„PROTIV“), a Odluka o dodjeli pomoći obiteljima za novorođenu djecu nalazi se u privitku
ovog zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika
Općine Petrijevci nazočnima je pojasnila Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da se istom
dužnosinicima koji dužnost obavljaju profesionalno utvrđuju koeficijjenti za obračun plaće i
to : za općinskog načelnika 3,60 i za zamjenika općinskog načelnika 3,06, dok u preostalom
dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.
Na upit vijećnika Zvonka Babića je pojasnila da osnovica iznosi 3.890,00( brutto) i da
istu propisuje Vlada RH, te da Općinsko vijeće određuje plaću načelnika, a načelnik
djelatnika.
Vijećnik Zvonko Babić je predložio povećanje plaća za 10% ako za to postoji
mogućnost i ako to dozvoljava Zakon. Milka Furlan je pojasnila da ne postoji zabrana, a što
se tiče Odjela po Uredbi je odnos 1:6, a u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci
nije ni 50% od dozvoljenog na nivou države.
Vijećnik Ivan Zečević smatra da primanja u Općini Petrijevci nisu mala i prihvaća
povećanje od 5% kako je to predloženo.
Predsjednik Ivan Vrbanić pojasnio je da se pod ovom točkom dnevnoga reda ne raspravlja o
povećanju plaća za djelatnike u JUO Općine već se radi samo o povećanju plaće Općinskog
načelnika, no kako je pojasnio načelnik Ivo Zelić, on je i za djelatnike povećao osnovicu za 5
% koja se primjenjuje od 1.1.2019. godine, što Vijeće samo prima na znanje.
Potom se pristupilo glasovanju te je većinom glasova (12 „ZA“ i 1 „PROTIV“)
donesena Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine
Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 9.
Program rada i Financijski plan Savjeta mladih za 2019. godinu nazočnima je
obrazložila Martina Stanković, vijećnica i predsjednica Savjeta mladih Općine Petrijevci.
Ona je istaknula da će Savjet mladih pratiti sva događanja u Općini Petrijevci i da su
im za tu namjenu ostigurana sredstva u Proračunu u iznosu od 10.000,00 HRK.
Financijskim planom za 2019. godinu planiraju se aktivnosti prema Programu rada kao
što su maskenbal, obilježavanje Valentinova, Uskršnje gnijezdo, Obilježavanje Dana mladih,
sudjelovanje u obilježavnaju Dana Općine Petrijevci i drugo.
Na upit vijećnice Lucije Lucić Stojaković vezano za uređenje službenih prostorija,
odgovorila je Martina Stanković da službene prostorije nisu dobivene ali da su u planu nakon
kompletnog uređenja zgrade Stare škole.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (13 glasova „ZA“)
usvojeni Program rada i Financijski plan Savjeta mladih za 2019. godinu koji se nalaze u
privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu nazočnima je pojasnila Renata
Pilgermayer koja je rekla da je Zakon o komunalnom gospodarstvu odredio njeno donošenje.
Odluka je u većem dijelu ostala nepromijenjena (naplata po zonama, rokovi i načini plaćanja,
obračun za stambeni, te poslovni i gospodarski prostor) u odnosu na prijašnju Odluku.
Naglasak je na članku 13. u kojem je dodan stavak kojim se određuje pravo na osobađanje od
komunalnog doprinosa za nositelje građevinske dozvole za gradnju stambenih i pomoćnih
građevina mlađi od 40 godina, uz davanje pisane Izjave da će u nekretnini oslobođenoj od
plaćanja komunalnog doprinosa živjeti minimalno 10 godina od dobivanja uporabne dozvole.
U slučaju ranije prodaje i sl.,komunalni doprinos je u obvezi platiti u cijelosti.
Vijećnik Zvonko Babić je predložio da se kod oslobađanja od komunalog doprinos osoba koji
su korisnici socijalne skrbi stavi administrativna zabrana, te u slučaju da netko drugi kupi
nekretninu da plati komunalni doprinos jer se isti kod legalizacije naplaćivao i građanima koji
imaju male mirovine. Odgovorila je Renata Pilgermayer da je rađeno prema preporuci i
Zakonu, te da u vemenu od 13 godina nije bilo takvih slučajeva.
Potom je predsjednik Ivan Vrbanić zatražio pojašnjenja određenih pojmova kao što su:
u kojem se trenutku se računa 40-ta godina, kod podnošenja zahtjeva ili neki drugi trenutak,
pojasnila je Renata Pilgeremayer da se računa trenutak (datum) dobivanja građevinske
dozvole, budući da se po izvršnosti građevinske dozvole dostavlja Općini na obračun
komunalnog doprinosa.
Nadalje je gospođa Renata Pilgermayer pojasnila plaćanje na rate i to naplatu na tri rate gdje
1. rata iznosi 50%, a ostale dvije se naplaćuju naredna dva mjeseca, te da je prema mišljenju
odvjetnika Izjava vjerodostojan dokument.
Predsjednik Ivan Vrbanić zatražio je pojašnjenje termina „živjeti“ kod davanja pisane
Izjave vezane za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa osobama mlađim od 40
godina s obzirom da isti ne podrazumijeva neki pravo valjani termin već se može odnositi na
npr. fizičko prebivanje u građevini, može biti vezano za prebivalište ili boravište ili samo uz
vlasništvo nad nekretninom. U ime predlagatelja Renata Pilgermayer nije dala izričito
tumačenje na što se odnosi termin „živjeti“ već je samo obrazložila da je odredba usuglašena
sa odvjetnikom koji vrši uslugu pravnog savjetovanja za Općinu koji nije imao primjedbu na
takvu odredbu.
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da bi osobno ukinuo zabranu povrata sredstava.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (12 „ZA“ i 1
„PROTIV“) donesena Odluka o komunalnom doprinosu koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.

Točka 11.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o aktivnostima
provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
a) 30. studenog po Odluci Općinskog vijeća, a povodom Dana branitelja kod ploče na
kapelici na groblju u Petrijevcima i na Domu u Satnici položeni su vijenci i upaljene
svijeće,
b) Udruga žena Satnica je 15. prosinca u Satnici organizirala Božićni sajam i tom
prilikom je održan i Božićni koncert u Satnici, dok će u Petrijevcima biti održan 22.
prosinca,
c) 5. prosinca je obavljen tehnički pregled nerazvrstane ceste u Petrijevcima, te se
očekuje okončana situacija kako bi se mogli poslati zahtjevi državi za povrat sredstava
u 2019. godini,
d) U tijeku su isplate božičnica za umirovljenike do 2.000,00 kn mirovine i za korisnike
zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Petrijevci,,
e) 21. prosinca bit će podjela paketa Crvenog križa za korisnike socijalne skrbi, za koje
će pakete pripremiti i Općina, a također je sudjelovala i u kupovini paketa za
umirovljenike Petrijevaca i Satnice.
Na kraju je istaknuo zadovoljstvo zbog nekoliko okončanih projekata u ovoj godini,
sportskih i kulturnih programa koji su odrađeni u stopostotnom iznosu, te vrijednog rada
udruga. Zahvalio je na usvajanju Proračuna za 2019. godinu, suradnji u 2018. godini, svima
čestitao Božić i zaželio sretnu i uspješnu Novu 2019. godinu.
Zamjenik načelnika Đuro Petnjarić je također zahvalio vjećnicima na dosadašnjem
radu, 90% jednoglasno izglasanim Odlukama , redovitom dolasku na sjednice Općinskog
vijeća, zahvalio se općinskim djelatnicima na njihovu radu, predsjedniku Općinskog vijeća i
svima skupa čestitao Božić i zaželio dobru i zdravu Novu godinu .
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić također je u ime vijećnika zahvalio
općinskom načelniku Zeliću na uspješnom radu u 2018. godini, njegovom zamjeniku Đuri
Petnjariću i djelatnicima Općine Petrijevci, te istaknuo da nije bilo primjedbi građana na
njihov rad, kao i da su izvješća usvojena jednoglasno. Rekao je da je iduća godina izazovna,
kao i da su u 2018. godini realizirana prva veća sredstva od EU, da su zacrtani ambiciozni
planovi i da će se raditi na njihovom ostvarenju. Potom je svima zaželio sretan Božić i sve
najbolje u Novoj godini.
U nastavku se vijećnik Zvonko Babić ispričao zbog nedolaska na polaganje vijenaca,
te zamolio da se ubuduće premjesti satnica iza 10 sati zbog osobnih razloga, a odgovorio je
gospodin Ivo Zelić da se polaganje vijenaca uglavnom obavlja nakon sv. Mise te da je zbog
drugih obveza zadnji put bilo ranije, ali da mu više smeta što bude premalo vijećnika. Isprika
je u cijelosti prihvaćena.
Također se ispričala i vijećnica Antonija Orlić Domanovac koja često zbog
spriječenosti poslom nije u mogućnosti odazvati se pozivu.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio rad sjednice u
20,40 sati i pozvao sve na zajednički domjenak.

Zapisničar:
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Predsjednik:
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