
ZAPISNIK 

 

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 15. rujna 2020. 

godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 19,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Josip Kuštro, Ivan 

Zečević, Zvonko Babić, Martina Stanković, Antun Stuparić. Josip Koški, Dino Stojaković i 

Lucija Lucić Stojaković, Antonija Orlić Domanovac i Mario Koški.   

 

OSTALI  NAZOČNI: Siniša Peterlić, direktor Urbanizma d.o.o. Valpovo, Darko Slivar, 

direktor HRV-a d.o.o. Valpovo, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, 

zamjenik općinskog načelnika, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Petrijevci, Dalibor Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, 

Ana Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i 

Denis Fekete iz Udruge „Petrijevci – ljudi i običaji“. 

 

Sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve 

nazočne i konstatirao da je sjednici trenutno nazočno 12 vijećnika i da je vijećnik Mario 

Koški najavio kašnjenje. 

 

Potom je predložio slijedeći: 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća. 

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. 

Valpovo za 2019. godinu. 

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Urbanizam 

d.o.o. Valpovo za 2019. godinu. 

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju  HRV d.o.o. Valpovo za 

2019. godinu. 

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i 

izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine. 

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 

01.01.-30.06.2020. godine. 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 26. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 

2020. godine.   

8. Donošenje  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva 

za provođenje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Petrijevci. 

9. Različito. 

 

 Dnevni red je jednoglasno (12 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga 

kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Vijećnik Zvonko Babić je zatražio objašnjenje vezano za  točku 5. zapisnika sa 27. sjednice 

Općinskog vijeća  gdje se navodi da će na ovu sjednicu biti pozvana direktorica Drive-Plus 

d.o.o. Petrijevci koja trenutno nije nazočna. Odgovorio je predsjednik Ivan Vrbanić koji se 

obvezao po ovoj točki da ista nije pozvana na sjednicu, te da će biti pozvana na iduću sjednici 

kada će se razmatrati takva tematika kao i direktorica Dvorca d.o.o. Valpovo.  



U dogovoru sa Jasnom Stojaković, predsjednicom Odbora za financije, proračun i 

gospodarstvo vijećnicima će do 31.12.2020. godine biti dostavljeni na uvid podaci prema 

zapisniku sa prethodne sjednice, dok je objašnjenje o utrošku sredstava AEPG-d.o.o. 

Petrijevci za montažu i demontažu božićno-novogodišnje rasvjete na području Općine 

Petrijevci je dostavljeno u prilogu materijala za sjednicu.     

Nakon dobivenih obrazloženja, vijećnici su jednoglasno (12  glasova „ZA“) usvojili bez 

primjedbi zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća.   

 

Točka 2.  

Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2019. godinu 

obrazložila gospođa Jasna Stojaković koja je tom prilikom rekla da je u 2019. godini Dvorac 

d.o.o.  Valpovo ostvario negativan financijski rezultat.  

U 2019. godini su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 10.507.567,45 HRK, a rashodi 

10.977.927,72 HRK čime je ostvaren gubitak u iznosu od -470.360,27 HRK. Nakon obračuna 

i prijave poreza na dobit iskazana je obveza plaćanja poreza na dobit u iznosu od 46.932,94 

HRK te ukupan gubitak za 2019. godinu iznosi 517.293,21 HRK. 

Tijekom 2019. godine do 15.11.2019. godine poslove uprave je obavljao Damir Pepić, a od 9. 

siječnja 2020. godine za direktoricu je imenovana Vesna Vujaklija. Na poslovanje su 

negativno utjecale promjene koji je donio Zakon o vodnom gospodarstvu kao i događanja sa 

COVID-19 gdje je onemogućena mogućnost naplate te će dio dugovanja morati otpisati. 

Pozitivno je što se povećava broj korisnika usluge i potrošnja što utječe na povećanje prihoda 

od vodnih usluga i od priključaka, te suglasnosti na priključenja što se očekuje i nadalje. 

U 2019. godini se nastavilo sa projektima, a sredstva za njihovu realizaciju su osigurana kroz  

fondove EU, nadležnog ministarstva, Hrvatskih voda, te iz proračuna jedinica lokalne 

samouprave, tj. suvlasnika koji temeljem potpisanih ugovora redovito prate preuzete 

ugovorene obveze.    

U nastavku je vijećnik Zvonko Babić pitao da li se planira kroz povećanje cijene vode 

podmiriti gubitak, a odgovorila je gospođa Jasna Stojaković da se o istome ne razmišlja, te da 

će uložiti žalbu mjerodavnima o čemu će se odlučivati u budućnosti kao i da je ove godine 

naknada za zaštitu voda u planiranim iznosima.    

Sjednici se u 19:13 sati priključio vijećnik Mario Koški. 

Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 

glasova „ZA“) usvojeno Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. 

Valpovo za 2019. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2019. godinu 

nazočnima je obrazložio gospodin Siniša Peterlić, direktor društva. 

On je tom prilikom istaknuo da je izvješće iscrpno, te da se radi o turbulentnom razdoblju za 

Urbanizam d.o.o. kada su tijekom 2019. godine promijenjene tri uprave. Također je izrazio 

zadovoljstvo zbog pozitivnog poslovanja u 2019. godini s ostvarenim prihodima u iznosu od 

9.629,135,00 HRK i ostvarenim rashodima u iznosu od 9.514.121,00 HRK tj. ostvarenoj 

dobiti prije oporezivanja u iznosu od 111.701,00 HRK i zahvalio svima koji su sudjelovali u 

njihovoj realizaciji. 

Potom je uslijedila rasprava tijekom koje je vijećnik Antun Stuparić pitao za situaciju vezanu 

za nabavku kanti za otpad budući da mještani Općine Petrijevci posjeduju samo zelenu i plavu 

kantu. Odgovorio je gospodin Siniša Peterlić da je Urbanizam tvrtka koja sudjeluje u 

nominaciji  gdje jedinice lokalne samouprave same nominiraju kod Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost i prema njegovim saznanjima Fond je u nekoliko navrata iz određenih 

razloga poništio natječaj, a do kraja godine bi trebao biti raspisan natječaj za nabavu 

kontejnera za reciklirani otpad dok za jedinice lokalne samouprave nema informaciju.  



Vijećnik Ivan Zečević je pitao kakva je trenutna financijska stabilnost i da li su korištene  

mjere Vlade Republike Hrvatske. 

Gospodin Siniša Peterlić je odgovorio da je dosta urađeno (kupljen autosmećar, uređeno 

reciklažno dvorište i dr.), kao i da negativno poslovanje izvlači građevinska operativa koja je 

na tržištu. Nadalje je naglasio da je nastankom situacije COVID-19 došlo do smanjenja 

prihoda ali da su tijekom cijelog tog vremena omogućili  prikupljanje svih vrsta otpada i da 

još nije poznato kako će se pandemija odraziti na cjelokupno poslovanje. Vijećnik Ivan 

Zečević je pohvalio rad reciklažnog dvorišta u Valpovu čiji djelatnici svoj posao odrađuju na 

dobrom nivou. Na upit vijećnice Antonije Orlić Domanovac da li građani mogu sami nabaviti 

kante za prikupljanje otpada i kakva je procedura u takvim slučajevima, odgovorio je 

gospodin Siniša Peterlić da se naplaćuje samo zelena kanta, dok se ostali otpad može odlagati 

u vrećice Urbanizma d.o.o. za prikupljanje otpada koje se mogu nabaviti  kod njih, njihovog 

vozača prilikom sakupljanja otpada ili u Općini Petrijevci. 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 

jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojeno Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju 

Urbanizam  d.o.o. Valpovo za 2019. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

Izvješće o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za 2019. godinu nazočnima je 

obrazložio gospodin Darko Slivar, direktor koji je pozdravio sve nazočne i istaknuo da je 

polovna godina završena pozitivnim rezultatom.  Hrvatski radio Valpovština d.o.o.  je tijekom 

2019. godine ostvario ukupno 872.908,43 HRK prihoda i 871.885,38 HRK rashoda i ostvario 

dobit u iznosu od 1.023,05 HRK. Zacrtani ciljevi su ostvareni uz velike napore naročito zbog 

situacije s koronavirusom  gdje je došlo do pada usluga u marketinškoj djelatnosti. 

Pomoć u poslovanju su bili prihodi od osnivača, želja slušatelja i malih oglasa te prihod od 

Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija AEM. Od svibnja 2019. godine 

ugovornom s Addiko bankom se koristi revolving kredit, a od travnja 2018. godine sa 

Slatinskom bankom okvirni kredit, te na taj način HRV-e u svakom trenutku ima sigurnu 

likvidnost. 

Od 2015. godine do danas u HRV-u d.o.o. je uloženo 200.000,00 HRK, obnovljena je 

frekvencija, uređen je radni prostor, plaće su redovito isplaćivane, trenutno ima 8 zaposlenih i 

po prvi puta kako je i propisano ima uposlenih pet novinara. Osobno je zadovoljan radom, a i 

kritike građana su pozitivne.  

Trenutno je najveći problem Grad Valpovo s dugovanjem od 70.000,00 HRK dok ostali 

suvlasnici Općine Bizovac, Petrijevci i Koška korektno podmiruju potraživanja.   

U raspravi koja je uslijedila vijećnik Ivan Zečević je pitao da li se potraživanja od Grada 

Valpovo odnose na 2019. godinu ili na 2020. godinu , na što je odgovorio gospodin Darko 

Slivar da su isti svoje obveze redovito podmirivali do ožujka 2020. godine.     

Nadalje, vijećnik Zečević je pitao da li su korištene mjere Vlade RH na što je direktor HRV-a 

odgovorio da su tražili i dobili sredstva, da su im isplaćene dvije rate, ali je kasnijom odlukom 

zatražen njihov povrat s obzirom da su vlasnici HRV-a jedinice lokalne samuprave. 

U 2019. godini su se natjecali na javnu koncesiju gdje su troškovi iznosili oko 45.000,00 

HRK a za što su Općine Petrijevci i Bizovac uredno podmirili svoja obveze. 

Također je pitao u kojoj se visini nastoji zadužiti HRV-e u narednom periodu, na što mu je 

odgovoreno da se planira zaduživanje u visini od 200.000,00 HRK na 5 godina s 1 godinom 

greis perioda. 

Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li i dalje vrše usluge za Grad Valpovo s obzirom na 

njihova neplaćanja, pozitivno je odgovorio gospodin Darko Slivar s obzirom da građani nisu 

zatočenici gradonačelnika Grada Valpova. 

U raspravu se uključio i općinski načelnik Ivo Zelić koji je kao predsjednik Skupštine HRV-a 

potvrdio navode oko teškoća u radu, čestitao direktoru na svesrdnoj borbi i rekao da će 

tijekom 2020. godine pomoći da zadrže stabilnost. Također je rekao da su sva događanja na 



području Općine Petrijevci medijski pokrivena, te da na taj način Općina ima svoju 

promidžbu i stoga HRV-e ima njegovu i  podršku Općine Petrijevci. 

Nakokn toga se pristupilo glasovnju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova „ZA“) 

usvojeno Izvješće o financijskom poslovanju  HRV d.o.o. Valpovo za 2019. godinu koje se 

nalazi u  privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 5. 

 Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima Proračuna Općine 

Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine nazočnima je pojasnio gospodin 

Dalibor Bošnjaković koji je tom prilikom istaknuo da su u tom periodu ostvareni ukupni 

prihodi i primici u iznosu od 4.591.764,66 HRK ili 25,6% godišnjeg plana i u odnosu na isto 

razdoblje u prethodnoj 2019. godini su manji su za 19,6%. 

Manje ostvarenje prihoda je nastalo naročito od mjeseca travnja do lipnja zbog novonastale 

situacije s korona virusom. Sukladno mjerama koje su se provodile prema odlukama 

Nacionalnog stožera, najveće smanjenje je nastalo kod poreza i prireza na dohodak i kod 

ostvarenja prihoda od komunalne naknade jer su se sve mjere prisilne naplate obustavile  i na 

snazi su do mjeseca studenog tekuće godine. 

 U navedenom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.511.177,40 

HRK ili 23,8% godišnjeg plana. U odnosu na iste izvještajno razdoblje prethodne godine 

ukupni rashodi i izdaci veći su za 2,6%. 

Najveći dio u ostvarenim kapitalnim rshodima odnosi se na izgradnju parkirališta za korisnike 

društvenog doma Stara škola s rasvjetom i kolnim prilazom, radove na energetskoj obnovi 

zgrade NK Omladinac, projekt izgradnje zamjenske kuće Kostelac, Doma kulture u 

Petrijevcima, ulaganja na nekretnini spremišta u ul P. Preradovića u Petrijevcima i projekt 

izgradnje biciklističke staze Petrijevci- Satnica.  

Ostali rashodi su redovito izvršavani kao što su: sredstva za redovnu djelatnost 

predškolskog odgoja, sufinanciranje troškova športske dvorane, sufinanciranje prijevoza 

učenika i redvnih studenata,  kao i udruga iz područja kulture i športa, te vatrogasnim 

društvima u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu. Također su evidentne i kapitalne 

pomoći Dvorcu d.o.o. za praćenje projekata vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće, 

sukladno potpisanim ugovorima. 

Usporedbom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2020. 

godine ostvaren je tekući višak u iznosu od 80.587,26 HRK koji s prenesenim viškom iz 

prošle godine u iznosu od 2.289.764,40 HRK sačinjava višak prihoda i primitaka u iznosu od 

2.370.351,66 HRK.   

Vijećnik Zvonko Babić se osvrnuo na nenaplaćenu komunalnu naknadu te pitao da li 

istu ne plaćaju privatne ili fizičke osobe. Odgovorio je gospodin Dalibor Bošnjaković da ni 

jedni ni drugi ne plaćaju, te da je manja naplata kod poslovnih subjekata nastala zbog 

smanjenja u poslovanju , te da nije otišlo u zastaru i da će se nakon 31. listopada kada uvjeti 

dozvole krenuti u naplatu. 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo stoga se pristupilo glasovanju  tijekom kojeg je 

jednoglasno  (13 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima, 

rashodima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapsinika. 

  

Točka 6. 

 Općinski načelnik Ivo Zelić ukratko je upoznao nazočne s Izvješćem o radu općinskog 

načenika Općine Petrijevci za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine koje su vijećnici dobili 

u materijalima.  On je tom prilikom istaknuo da se radilo prema programu koji je usklađen s 

proračunom Općine Petrijevci s ciljem boljeg gospodarskog razvitka, što veće opremljenosti 

komunalne i društvene infrastrukture i kvalitetnijeg društvenog  života mještana. 



 U navedenom razdoblju se dogodila situacija s korona virusom kada se rad odvijao u 

specifičnim uvjetima i prema uputama Stožera Civilne zaštite Općine Petrijevci. Zahvalio se 

na radu djelatnicima uprave, Stožera Civlne zaštite i građanima koji su se pridržavali 

propisanih mjera. 

Vijećnik Anto Aničić je u 20:12 sati napustio sjednicu. 

Budući da nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (12 

glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o radu općinskog načenika Općine Petrijevci za razdoblje od 

01.01.-30.06.2020. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Vijećnik Anto Aničić se vratio na sjednicu u 20:16 sati. 

    

Točka 7. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda Ivo Zelić je ukratko obrazložio održavanje 

ovogodišnjih 26 „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“ koje su zbog situacije sa COVID-19 

održane u skraćenom obliku 10. i 11. srpnja pridržavajući se propisanih mjera od strane 

Stožera Civilne zaštite Općine Petrijevci. Financijski dio je pojasnila gospođa Milka Furlan 

koja je tom prilikom istaknula da se u zadnji trenutak odlučilo o održavanju manifestacije te 

da nisu upućene zamolbe za donaciju. Za ovu namjenu su utrošena sredstva u visini od 

20.695,61 kn od čega su uložena sredstva Općine u iznosu od 18.695,61 HRK, dok je 

donacija Dvorac d.o.o. iznosila 2.000,00 HRK. 

 Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 

glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o održanim 26. Petrijevačkim žetvenim  svečanostima 2020. 

godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 8. 

Pročelnica JUO Milka Furlan izvijestila je nazočne o zaprimljenom prijedlogu 

gospodina Ivana Vrbanića za razrješenje funkcije predsjednika Općinskog povjerenstva za 

provođenje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine 

Petrijevci jer se njegovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo planira javiti na navedeni 

natječaj. 

Iz toga razloga predlaže se donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju 

Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta 

na području Općine Petrijevci  kojom se za predsjednicu imenuje Jasna Stojaković. Odluka 

stupa na snagu danom donošenja. 

Rasprave nije bilo i vijećnici su jednoglasno (13 glasova „ZA“) donijeli navedenu 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje 

natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine Petrijevci koja se 

nalazi u privitku ovog zapisnika.   

 

Točka 9. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda načelnik Stožera Civline zaštite Općine Petrijevci, 

zamjenik općinskog načelnika Đuro Petnjarić izvijestio je vijećnike o trenutnoj 

epidemiološkoj situaciji na području općine i tom prilikom istaknuo da je situacija stabilna i 

da je i nadalje u kontaktu sa Županijskim stožerom. Rekao je da je ovaj tjedan započela 

nastava u Osnovnoj školi gdje su učenici viših razreda obavezni nositi masku, ostali se 

pridržavati propisane distance, te da je s radom započeo i Dječji vrtić s dvije skupine. 

Potom je Općinski načelnik informirao nazočne o aktivnostima provedenim u vremenu 

od održavanja prošle sjednice kako slijedi: 

 

a) 29. srpnja se započelo s uređenjem bankina Karašice, 

b) 1. 08. u Satnici je održan memorijalni turnir „J.A.Šiško“ pod pokroviteljstvom Općine 

Petrijevci, 



c) 4. 08. je objavljen Javni poziv mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć na 

području Općine Petrijevci,  

d)  5.8. povodom Dana domovinske zahvalnosti na groblju u Petrijevcima je položen 

vijenac i upaljena svijeća za preminule branitelje,  

e) 10.08. raspisan je i objavljen natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH-a na području Općine Petrijevci u trajanju od 30 dana, 

f) 12.08. je donesena Odluka o uređenju prostorije Hrvatske udruge žena i izmjeni 

stolarije na prostoriji Udruge umirovljenika i Šah kluba u zgradi stare škole,. 

g) 24.08.održana je sjednica Skupštine Dvorac d.o.o. Valpovo na kojoj je većinom 

glasova (50,42%) donesena Odluka o davanju suglasnosti direktoru društva Dvorac 

d.o.o. da donese Odluku o podijeli i prijenosu poslovnih udjela društva Urbanizam 

d.o.o. kojom će se temeljni kapital Društva Urbanizam d.o.o. Valpovo u iznosu od 

1.739,500,00 HRK prenijeti na novog člana Društva Grad Valpovo koji će postati 

jedini član Društva. Gradonačelnik Grada Valpova je samostalno donio odluku da Grad 

Valpovo bude 100% vlasnik društva, trenutno se vode razgovori s odvjetnikom koji je 

rekao da se ne može kao takav registrirati kod trgovačkog suda, a o daljem postupanju i 

rješavanju situacije će izvijestiti vijećnike naknadno nakon što bude uložen prigovor na 

trgovački sud.   

h) 25. 08. je u zgradi Općine Petrijevci održano drugo savjetovanje na temu lokalne 

samouprave u organizaciji Hrvatske zajednice općina na kojem su osim načelnika i 

pročelnika susjednih općina sudjelovali i predstavnici HZO-a iz Zagreba, 

i) Na preporuku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 28.08. u večernjim satima se 

pristupilo tretiranju komaraca koje je izvršila Sanitacija - Osijek d.d. uz prethodnu 

najavu građanima na površini od 280 ha s iznosom od 18.200,00 HRK, 

j) 28.08. je potpisan ugovor s HEP-om o pravu služnosti za trafostanicu u dvorištu 

Općine Petrijevci gdje je potpisan predugovor za 35 m2 površine koja prelazi u njihovo 

vlasništvo, 

k) Krajam mjeseca kolovoza u dječjem vrtiću Maslačak Petrijevci izbetonirane su podloge 

za nova igrala,   

l)  31.8. je bilo otvaranje ponuda za izgradnju biciklističke staze Petrijevci- Satnica, 

ukupno je pristiglo 6 ponuda, a najpovoljnija je bila ponuda Osijek-Koteksa u 

vrijednosti od 6.200.000,00 HRK kojemu su povjereni poslovi,   

m) 1.9. u zgradi Općine Petrijevci je održana javna rasprava za IV. Izmjene i dopune 

Prostornog Plana uređenja Općine Petrijevci čiji se konačan prijedlog dostavlja na 

suglasnost Osječko-baranjskoj županija, a potom na usvajanje Općinskom vijeću,  

n) 3.9. je Općina kupila bilježnice za učenike Osnovne škole Petrijevci, sve bilježnice za 

učenike nižih razreda i po tri bilježnice za učenike viših razreda, 

o) 4.9. potpisani su ugovori s Panturistom Osijek o sufinanciranju mjesečnih karti za 

redovne učenike srednjih škola ( u iznosu od 17,5%) i za redovne studente (u iznosu od 

300,00 HRK) sa područja Općine Petrijevci,   

p)  Također je raspisan i objavljen Javni poziv za sve one učenike i studente sa područja 

Općine Petrijevci koji ne koriste javni prijevoz ili se školuju izvan Osječko-baranjske 

županije,  

q) 4.9. je u Slavonskom Brodu potpisan ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike za program „Zaželi“ gdje će biti uposleno 20 žena 

koje će skrbiti o 120 korisnika u vrijednosti od 1.829.300,00 HRK. Partneri na projektu 

su još Centar za socijalnu skrb Valpovo, LAG Karašica i Hrvatski zavod za 

zapošljavanje. 

r) 07.09. su započeli javni radovi na rok od tri mjeseca s uposlene 3 osobe iz Petrijevaca i 

3 osobe iz Satnice, 

s) Tijekom mjeseca kolovoza su izvedeni radovi i pušten u rad besplatni WI-FI pristup 

internetu koji se može koristiti na širem području centra Petrijevaca i u centru Satnice, 



t) Prema planu izgradnje u tijeku su radovi na rekonstrukciji upravne zgrade i izgradnje 

garaža DVD-a Satnica,  

u) Pri kraju su radovi na zamjenskoj kući Kostelac, do kraja mjeseca rujna se očekuje 

priključenje na vodovodnu mrežu, 

v) Što se tiče odvodnje, radovi na mreži su skoro gotovi, dok za pročistać nije raspisan 

natječaj i nastaju problemi s radovima koji slijede. Tijekom sutrašnjeg dana će općinski 

načelnik obići teren s predstavnikom Osijek-Koteksa (Josipom Poštićem) i izvidjeti 

prijavljene probleme, 

w) Najveći problem će biti sanacija cesta koja slijedi, a gdje su Hrvatske  vode voljne 

sudjelovati kao i izvođač i Općina Petrijevci. U narednim danima se vidjeti koliko je 

sredstava potrebno za ovu namjenu, a onda će se razmotriti uređenje kanala i proširenje 

ceste. 

 

Vijećni Zvonko Babić je ukazao na problem šahta koji se nalazi na ulazu u ul. V. Nazora 

iz ulice J: J: Strossmayera što je rekao općinski načelnik da će pogledati tijekom 

sutrašnjeg obilaska. 

Nadalje, je Zvonko Babić predložio da se na odgovarajući način građanima skrene 

pozornost da svoja vozila tijekom nedjeljne mise parkiraju na parkiralište u dvorištu 

Općine umjesto da prave gužvu ispred prodavaonice „Konzum“, 

Treće njegovo pitanje se odnosilo na osnovu kakvih su snimanja iskopani kanali u ul. J. J. 

Strossmayera na što je odgovorio načelnik Ivo Zelić da je gospodin Ivica Walz dostavio i 

snimak s terena, te da će se u naredno vrijeme nakon obilaska terena vidjeti način njihova 

rješavanja. 

Vijećnik Ivan Zečević je pitao u kojoj je fazi izrada kanalizacije u ul. S. Radića koja je 

rađena prije nekoliko godina na što je odgovorio općinski načelnik da će se stanje snimiti i 

ukoliko postoje nekakve anomalije, iste će biti uklonjene. 

Vijećnica Antonija Orlić Domanovac je pitala na koji će se način naplačivati odvodnja na 

što je odgovoreno da će se ista obračunavati sukladno utrošenoj pitkoj vodi. 

Vijećnik Antun Stuparić je postavio pitanje vezano za širokopojasni internet kolikoj je 

postavljeno repetitora, a odgovorio je Ivan Vrbanić da su postavljeni na 10 pristupnih 

točaka u širem centru Petrijevaca i Satnice te u Sportskoj dvorani u Petrijevcima i Domu u 

Satnici.           

 

     Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21:05 s at.     

 

 

Zapisničar:           Predsjednik     

     Ana Egredžija       Općinskog vijeća: 

             Ivan Vrbanić,v.r. 


