ZAPISNIK
Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 14. svibnja 2019.
godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 20,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Koški, Josip
Kuštro, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Dino
Stojaković i Lucija Lucić Stojaković, vijećnici.
OPRAVDANO NEANAZOČNA: Martina Stanković.
OSTALI NAZOČNI: Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće i Marta
Sudar, voditeljica Dječjeg vrtića Petrijevci, Nikola Novoselić, vlasnik SDR Tiborjanci,
Zvonko Gubica, direktor Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci, Ante Banović, direktor AEPG d.o.o.
Petrijevci, Franjo Ivančić, vlasnik obrta „ZAGI“, 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, Ana
Egredžija, zapisničar, Davor Runje, predstavnik HRV d.o.o. Valpovo i Denis Fekete iz
Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,
te konstatirao da je sjednici nazočno dvanaest vijećnika i da je jedna vijećnica opravdano
nenazočna.
Potom je pitao vijećnike ima li netko prijedlog za izmjenu ili dopunu dostavljenog
dnevnog reda, a budući da nitko od nazočnih nije imao prijedlog, predložio je sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće na
Prijedlog Plana upisa za pedagošku 2019./2020. godinu za Područni vrtić u
Petrijevcima
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema
Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na
području Općine Petrijevci za 2018. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja Petrijevci na području Općine
Petrijevci za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća Draive – Plus d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području
Općine Petrijevci za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća AEPG d.o.o. Petrijevci prema Ugovoru o obavljanju
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za
2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac prema
Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za 2018. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III
mjesec 2019. godine
10. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2019.
godinu

11. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
12. Različito
Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Prilikom usvajanja zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća, vijećnik Josip Koški je
rekao da je greškom u zapisniku navedeno da je nazočna bila vijećnica Mirna Gelo umjesto
Lucije Lucić Stojaković, što je potrebno ispraviti. Potom su zapisnici sa 17. i 18. (telefonske)
sjednice Općinskog vijeća usvojeni jednoglasno (12 glasova „ZA“) i bez primjedbi.
Točka 2.
Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće upoznao je nazočne s
Prijedlogom Plana upisa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za pedagošku 2019./2020. godinu
koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića. Istim je obuhvaćen i Plan upisa u Područnom
vrtiću Petrijevci u dvije vrtićke skupine (mlađa mješovita 3-4,5 godina i starija mješovita od
5 godina do polaska u školu) s ukupno planiranim brojem 42 djece za upis od kojih je 20 za
mlađu mješovitu vrtićku skupinu, a 22 za stariju mješovitu vrtićku skupinu. Općinsko vijeće
treba dati suglasnost na Prijedlog Plana upisa za pedagošku 2019./2020. godinu za Područni
vrtić nakon čega će Upravno vijeće objaviti Javni poziv za upis djece u redovite programe za
pedagošku 2019./2020. godinu.
U nastavku je vijećnik Zvonko Babić zatražio pojašnjenje članka 3, stavak treći s obzirom
da smatra da se ne bi trebalo govoriti o prednosti kod upisa u Dječji vrtić u odnosu na drugu
djecu, ako je dijete već pohađalo vrtić jer smatra da nakon upisa u vrtić automatizmom ga
nastavlja pohađati do polaska u školu.
Pojasnio je Zdenko Glasovac da se svake pedagoške godine djeca iznova upisuju u vrtić,
te da su promjene iz godine u godinu moguće i stoga postoji kriteriji za upis koji se vrednuje.
Ivan Vrbanić je rekao da u Petrijevcima nije bilo problema, a što je potvrdio i sam
ravnatelj vrtića.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je
jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesena Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću
„Maslačak“ Belišće na Prijedlog Plana upisa za pedagošku 2019./2020. godinu za Područni
vrtić u Petrijevcima koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Nikola Novoselić vlasnik Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, pozdravio je sve
nazočne i ukratko obrazložio Izvješće Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci prema
Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području
Općine Petrijevci za 2018. godinu.
On je tom prilikom rekao da se poslovi obavljaju temeljem Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova kojom su utvrđeni način i obavljanje dimnjačarskih usluga.
Na području Općine Petrijevci postoji 1156 objekata od kojih je izvršena i naplaćena
usluga kod 642 u Petrijevcima i 140 u Satnici, izvršena , a nenaplaćena usluga u Petrijevcima
26 i Satnici 4, a odbijena usluga u Petrijevcima kod 72 i Satnici kod 21 domaćinstava.
Broj napuštenih objekata u Petrijevcima je 187 a u Satnici 68.
Na dimnjačarskom području Općine Petrijevci izdano je 47 zapisnika o neispravnosti
dimovodnih objekata. Razlog tomu su vrlo teška materijalna situacija stanovnika Općine i
ignoriranje i nerazumijevanje važnosti dimnjačarske službe za sigurnost ljudi i objekata.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao na koji je način moguće prisiliti ljude koji ne
dozvoljavaju da se izvrši pregled dimnjaka.

Nikola Novoselić je rekao da se radi o 33 domaćinstva, te da to nije veliki broj ali oni
svojom pričom negativno utječu na ostale mještane, stoga je potrebno poduzeti određene
mjere prema istima ( uputiti obavijesti o prekršaju nadležnom inspektoru ili slično).
Zaključeno je da se u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Petrijevci
izvidi mogućnost rješenja ovog problema.
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova
„ZA“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci
prema Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na
području Općine Petrijevci za 2018. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 4.
Izvješće prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na
području Općine Petrijevci za 2018. godinu Draive-Plus d.o.o. Petrijevci obrazložio je
direktor Zvonko Gubica.
On je tom prilikom rekao da se sukladno Zakonu o grobljima vodi Grobni očevidnik o
ukopu svih umrlih osoba na području Općine Petrijevci (posebno za Petrijevce, posebno za
Satnicu), s položajnim planom grobnih mjesta i grobnica kao sastavnim dijelom groblja. Isto
tako se vodi i Registar umrlih osoba sa svim potrebnim podacima koji se uredno dostavljaju
na CD-u u Općinu Petrijevci na uvid i pohranu.
U prošloj godini je sahranjeno 35 osoba, 28 u Petrijevcima (1 ukopan van Petrijevaca)
i 6 u Satnici.
Evidentan je manji broj umrlih u odnosu na Izvješće iz 2017. godine.
Popunjenost sadašnjeg groblja iznosi 72%, a na starom dijelu postoje napuštena
otkazana grobna mjesta koja održava Draiva- Plus d.o.o. Petrijevci a taj broj grobnih mjesta
svake godine se povećava .
Vijećnik Zvonko Babić je ukazao na problem nepravilnog odlaganja izgorjelih svijeća,
te pitao da li se mogu građani opomenuti da ih odnose na smeće.
Zvonko Gubica je rekao da djelatnici Draive-Plus d.o.o. održavaju groblje a ne
grobove, te da tom prilikom svakog dana pokupe smeće koje vjetar raznese kao i da će im
skrenuti pozornost na to.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“)
donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2018.
godinu i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Zvonko Gubica, prezentirao je Izvješće Draive-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine
Petrijevci tijekom cijele godine kao i u posebnim prilikama kao što su Petrijevačke žetvene
svečanosti, Dan Općine i drugo kada se pojavljuje veća potreba za uređenjem zelenih
površina što se odrađuje uspješno i na obostrano zadovoljstvo.
Istaknuo je površine koje su košene tijekom godine po nalogu Općine Petrijevci i po
narudžbenici te ukazao na probleme koji nastaju tijekom rada.
Budući da rasprave nije bilo, vijećnici su tijekom glasovanja jednoglasno (12 glasova
ZA“) donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine
Petrijevci za 2018. godinu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Izvješće AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2018. godinu obrazložio je
direktor Ante Banović.

On je tom prilikom istaknuo da je tijekom godine u Petrijevcima za održavanje javne
rasvjete utrošeno 27.860,00 kn ( materijal, radni sati i autokorpa). Također je istaknuo radove
koji su izvršeni kao što je postavljenje led svjetiljki s pripadajućim instalacijama u novom
naselju gdje je postavljena nova niskonaponska mreža, te izradu novih rasvjetnih mjesta u
Kapistranovoj ulici, izradu zračne mreže u produžetku ul. V. Nazora, redovito održavanje
električne mreže i ukrašavanje naselja povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana.
Istaknuo je problem dotrajalosti zračne mreže na kojoj često dolazi do kvarova i to
uglavnom na istim mjestima u ul. Republike kao i loše stanje svjetiljki u centru na stupovima
i u preostalom dijelu javne rasvjete na kućama.
U naselju Satnica tijekom 2018. godine nije došlo do povećanja troškova održavanja jer
je kompletno riješeno kvalitetnijom javnom rasvjetom na javnim stupovima. Za održavanje
postojeće rasvjete u Satnici tijekom godine je utrošeno 8.139,00 kn.
Predsjednik Ivan Vrbanić izrazio je zabrinutost činjenicom da će nakon izgradnje
obilaznice dio Kolodvorske ulice (nova poslovna zona) ostati bez javne rasvjete i fiksnih
telefonskih linija što je izvjestitelj Banović istaknuo u svom izlaganju. Pitao je načelnika
Zelića može li se sa investitorima obilaznice i izvođačima radova dogovoriti tehničko rješenje
kako bi se taj problem riješio. Načelnik Općine Ivo Zelić rekao je da razgovara sa Hrvatskim
cestama o tom problemu i traži se rješenje kako bi se mogli postaviti zemljani kablovi za
prolazak električne energije prije izgradnje ceste.
Potom su vijećnici jednoglasno (12 glasova „ZA“) donijeli zaključak o prihvaćanju
Izvješća AEPG d.o.o. Petrijevci prema ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2018. godinu koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika
Točka 7.
Franjo Ivančić, vlasnik obrta „ZAGI“ Donji Miholjac, pozdravio je sve nazočne i podnio
Izvješće prema Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
odvodnje atmosferskih voda na području Općine Petrijevci za 2018. godinu.
On je tom prilikom naveo radove koji su obavljani tijekom 2018. godine kao što su
nasipavanje kamena tucanika u ulicama Petrijevaca i Satnice, čišćenje kanala, krčenje raslinja
u vikend naseljima, asfaltiranje udarnih rupa na području Općine Petrijevci, uređenje bankina,
uređenje i saniranje javnih površina i drugo, a na prijedlog vijećnika Zvonka Babića je iznio i
pojedinačne cijene utrošenog materijala tijekom 2018. godine. Nadalje, iznio je svoja
zapažanja i prijedloge vezano za održavanje puteva i bankina, te uređenje drugih javnih
površina i oborinskih kanala u naseljima Petrijevci i Satnica. Vijećnicima je dao na uvid
fotografije pojedinih gradilišta prije i poslije obavljenih radova. Prema upitu vijećnika Zvonka
Babića vezano za odvoz građevinskog otpada iz Općinske zgrade u tri navrata rekao je kako
su se radovi izvodili periodično i tako je odvožen građevinski otpad koji je iskorišten za
nasipanje tvrde ceste.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 glasova „ZA“) donesen
Zaključak kojim se usvaja Izvješće Autoprijevoznika „ZAGI“ Donji Miholjac prema Ugovoru
o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih
voda na području Općine Petrijevci za 2018. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 8.
Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do
31. ožujka 2019. godine nazočnima je obrazložio Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom
rekao da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 2.428.296,43 kn što
iznosi 12,8% u odnosu na godišnji plan. U navedenom periodu su ostvareni rashodi u
ukupnom iznosu od 2.433.621,54 kn s indeksom od 12,8, te s prenesenim viškom prihoda iz
2018. godine od 400.448,11 kn u prvom kvartalu 2019. godine ostvaren je višak prihoda i
primitaka u iznosu od 395.123,00 kn.

U nastavku je dao analizu prihoda s osvrtom na porez i prirez na dohodak od ostvarenih
1.207.276,72 kn što je 25,2 % godišnjeg plana, te poreza na promet nekretnina od 411.608,25
kn ili 149,7 % plana. Napomenuo je i vrlo dobro ostvarenje prihoda od komunalne naknade,
kako su poduzimane mjere prisilne naplate za poslovne subjekte, a da se u narednom periodu
kreće s opomenama za fizičke osobe.
Kod rashoda poslovanja napomenuo je kako oni iznose 2.433.621,54 kn, dok su rashodi
za nabavku nefinancijske imovine ostvareni s 807.691,47 kn.
Kapitalni rashodi najvećim se dijelom odnose na izgradnju javne rasvjete u Petrijevcima,
izgradnju nerazvrstane ceste Suševine (okončana situacija), projektnu dokumentaciju za
izgradnju Doma kulture u Petrijevcima, te rashode za izgradnju parka s dječjim igralištem i
vanjskim fitnesom u Satnici.
Sve obveze Općine Petrijevci u navedenom razdoblju su uredno izvršene kako prema
udrugama u kulturi i športu tako i prema vatrogastvu i drugim subjektima.
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojena Informacija o Izvješću
izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Vijećnik Ivan Zečević je 21,19 minuta izašao iz Vijećnice.
Točka 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda općinski načelnik Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o
utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2019. godine po kojem je prema
zamolbi Udruge umirovljenika unutarnjih poslova, Podružnica Belišće utrošeno za pomoć u
naravi ukupno 497,70 kn.
Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III mjesec 2019. godine usvojeno
je jednoglasno (11 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
S I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci 2019. godine nazočne je upoznao
Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom istaknuo da se njima prvenstveno rasporedio višak
iz 2019. godine što je i zakonska obveza shodno odredbama Zakona o proračunu. Preneseni
višak iz 2018. godine iznosio je 400.448,11 kn, te je isti ugrađen u I. Izmjenama i dopunama
proračuna u iznosu od 400.450,00 , a njegov raspored je vidljiv u Posebnom dijelu Proračuna.
Prihodi poslovanja bilježe povećanje od 575.000,00 kn dok su rashodi i izdaci u I.
Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. godine planirani u svoti od 19.936.926,00 kn.
U nastavku je pojasnio pozicije u posebnom dijelu proračuna koje su ovim izmjenama i
dopunama promijenjene ili su pak nove u odnosu na raniji plan.
Nakon danog obrazloženja je uslijedila rasprava u kojoj se vijećnik Zvonko Babić osvrnuo
na planirano povećanje od 100.000,00 kn za izgradnju kuće Kostelac. On je tom prilikom
rekao da je već prije upozoravao da se radi o velikoj cijeni, koja je sada još uvećana, a da se
nije moglo pronaći sredstava za povećanje naknade za novorođenu djecu ili povećanje
cenzusa kod isplate božićnica ili uskrsnica umirovljenicima. Stoga se ne slaže s predloženom
izmjenom. Objašnjenje je dao Ivo Zelić koji je rekao da povećanje planiralo iz sigurnosnih
razloga kod provođenja natječaja jer je došlo do povećanja cijene radova, a konačna cijena će
se znati nakon provedenog natječaja.
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova
(10 glasova „ZA“i 1 glas „PROTIV“ ) donesena Odluka o I. Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Petrijevci 2019. godinu koja se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Točka 11.
Ivo Zelić upoznao je nazočne s prijedlogom Odluke o kupnji nekretnine kojom Općina
Petrijevci kupuje nekretninu u vlasništvu Veterinarske stanice Valpovo d.o.o. na katastarskoj

čestici broj 769, ukupne površine 853m“. Ista se nalazi unutar granica građevinskog područja
naselja Petrijevci u ulici Petra Preradovića 2, a koristit će se za skladištenje stvari u vlasništvu
Općine. Ovlašćuje se načelnik Općine Petrijevci za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji
nekretnine u iznosu od 55.000,00 kn nakon čega se može zatražiti uknjižba prava vlasništva .
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o kupnji
nekretnine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 12.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o
aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
− Radilo se na uređenju bankina i makadam ceste u ul. Hrv. Branitelja, produžetak
ulice A.M. Reljkovića i V. Nazora,
− 3. travnja obilježena je 27. obljetnica akcije 107 brigade u Baranji ,
− do kraja mjeseca travnja dijeljena je Uskrsnica umirovljenicima (do 2.000,00 kn
mirovine) i korisnicima zajamčene minimalne naknade u iznosu od 150.00 kn,
− Iz Programa 54 + kupljeno je osam stolova,
− 10. travnja su Općina Petrijevci i NK „Omladinac“ Petrijevci bili domaćini finala
KUP-a Nogometnog saveza Valpovo gdje su se susreli NK „Slavonac“
Ladimirevci i NK „BSK Termia“ Bizovac ,
− 14. travnja je u organizaciji Savjeta mladih Općine Petrijevci, KUD-a
„N.Š.Zrinski“ Petrijevci, VS „Mursella“ Petrijevci, Moto kluba Osijek i Općine
Petrijevci u parku u Petrijevcima organizirano veliko uskrsno gnijezdo s
paketićima za djecu,
− 16. travnja sa Tiskom Plus d.o.o. Zagreb je potpisan novi ugovor za zakup javne
površine u centru Petrijevaca na vremenski period od pet godina,
− 17. travnja je obilježen Dan Općine Petrijevci kojom je prilikom učenicima
Osnovne škole darovano 50 tablet računala u vrijednosti 70.000,00 kn posjetom
dječjem vrtiću, polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na groblju u Petrijevcima i
održanom svečanom sjednicom Općinskog vijeća. 25. travnja se nastavilo
obilježavanje Dana Općine sportskim programom u kojem je sudjelovala djeca i a
vatrogasna mladež s pokaznom vježbom, dok je 27. travnja na ribnjaku „Stara
Karašica“ u Petrijevcima održana „Blinkerijada“ u organizaciji UŠR „Karašica“
Petrijevci. Također je u centru Petrijevaca održana prva Likovna kolonija u kojoj
su sudjelovali članovi likovne udruge „Bel Art“ iz Belišća koji su svoje slike
poklonili Općini Petrijevci. U večernjim satima je održan koncert KUD-a
„N.Š.Zrinski“ Petrijevci i pjevačkih zborova te tamburaškog sastava „Čuvari
noći“. Po završetku koncerta članovi NK „Omladinac“ Petrijevci su priredili
kobasice i piće za sve prisutne.
− 23. travnja Općina se prijavila na natječaj Osječko-baranjske županije za
rekonstrukciju upravne zgrade i izgradnju garaža DVD-a u Satnici i usklađenje
izmjena i dopuna UPU-a Petrijevci i PPUO Petrijevci,
− 26. travnja je potvrđen dolazak kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa vrhbosanskog
na ovogodišnje Petrijevačke žetvene svečanosti koji će tom prilikom održati Sv.
Misu u Petrijevcima,
− 29. travnja je potpisan sporazum s Dječjim vrtićem „Maslačak“ Belišće u projektu
„Maslačak-prijatelj djece“ za produženi boravak gdje su još partneri Grad Belišće
i Općina Bizovac,
− 1. svibanj je obilježen budnicom Puhačke glazbe DVD-a Petrijevci,
− 10. svibnja se Općina prijavila na natječaj LAG-a za mjeru 7.4 za uređenje zgrade
NK „Omladinac“ Petrijevci,

− 12. svibnja u Župnoj crkvi sv. Petra apostola održan je koncert zagrebačkog
ansambla „Ad Gloriam brass“.
− za potrebe Općine je kupljeno 300 stolica.
Vijećnik Ivan Zečević se u 21,40 vratio u Vijećnicu.
U nastavku je vijećnik Anto Aničić pitao kada će se krenuti s izgradnjom kanalizacije
na što mu je odgovorio Ivo Zelić da 23. svibnja istječe natječaj za izvođenje radova nakon
čega bi u naredna dva mjeseca trebalo započeti s radovima.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik Ivan Vrbanić zaključio
sjednicu u 21,45 sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić

