ZAPISNIK
sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 21. prosinca
2020. godine u vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Josip Kuštro, Ivan
Zečević, Martina Stanković, Antun Stuparić, Josip Koški, Mario Koški, Dino Stojaković i
Lucija Lucić Stojaković.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Antonija Orlić Domanovac i Zvonko Babić.
OSTALI NAZOČNI: 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, Renata
Pilgermayer, stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i
ekologiju, 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 nazočno 11 vijećnika, te da su dva vijećnika opravdano
nenazočna. Potom je predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2020.
godinu i Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Petrijevci za 2020. godinu.
3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa:
a) Drugih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.
godini,
b) Prvih izmjena i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.
godini,
c) Prvih izmjena i dopuna programa o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2020. godini.
4. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu i Projekcija za
2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021.
godinu.
5. Donošenje Programa o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2021.
godinu
a) građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini,
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini,
c) utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2021. godinu.
d) trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Petrijevci u 2021. godini,
e) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2021. godini,
f) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2021. godini,
g) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine
Petrijevci za 2021. godinu,
h) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2021. godini.

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih
stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2021. godinu.
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakla, plastike, kompozitnog materijala te glomaznog komunalnog
otpada na području Općine Petrijevci pravnoj osobi „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo.
8. Različito.
Dnevni red je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga kako
slijedi:
Točka 1.
Prilikom razmatranja zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća, vijećnik Ivan
Zečević je zatražio da se u točci 3. zapisnika napravi ispravak navoda jer je rekao u slučaju
ako se dogodi da se gradi na nekoj od rudina koja nije obuhvaćena navedenom odlukom, da ta
rudina ne pripada naselju Petrijevci. Potom su vijećnici jednoglasno (11 glasova „ZA“)
usvojili zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća s navedenom ispravkom.
Točka 2.
Gospodin Dalibor Bošnjaković upoznao je nazočne vijećnike s III. Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu i Odlukom o II. Izmjenama i
dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu.
On je tom prilikom rekao da su iste rađene u skladu sa ostvarenjem na bazi jedanaest
mjeseci i da nije bilo probijanja stavki Proračuna.
Prihodi su ostvareni u iznosu od 15.652.429,00 HRK, kao i da se još do kraja godine
očekuje realizacija pojedinih prihoda.
Rashodi su ostvareni u jednakom iznosu, rađeni su na bazi ostvarenja osim pojedinih
investicija koje nisu dirane zbog javne nabave.
Uz III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu nalazi se i
prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Petrijevci za 2020. godinu kojom višak prihoda poslovanja iz 2019. godine u iznosu od
2.289.765 kuna utvrđuje Općinsko vijeće uravnoteženjem, odnosno preraspodjelom sredstava
unutar Proračuna u III. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.
Vijećnik Ivan Zečević je konstatirao da je u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna
evidentno povećanje sredstava za održavanje i uređenje javnih površina i poljskih putova u
Općini u iznosu od 154.450,00 HRK, što nije malo povećanje i predložio da mu se pisanim
putem dostavi očitovanje o istome.
Rekao je da je bilo planirano 100.000,00 HRK za subvencioniranje u poljoprivredi , a
da je ovim Izmjenama predloženo nula kuna, te da li to znači da do kraja godine neće biti
javnog poziva za subvencioniranje poljoprivrednika i da bi volio da se o istome oglasi
Povjerenstvo za poljoprivredu.
Što se tiče izrade monografije Općine Petrijevci u III. prijedlogu Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu planirano je 50.000,00 HRK, a u Proračunu za
2021. godinu se dodatno predviđa 60.000,00 HRK, te je zatražio pismeni odgovor o tome tko
radi monografiju i koliko će kome biti plaćeno za izradu, te koliko onda ukupno košta izrada
monografije.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (11 glasova „ZA“)
usvojene III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu i Odluka o II.
Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu koji
se nalaze u privitku ovog zapisnika.

Točka 3.
Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, Ivana Vrbanića, objedinjeno se raspravljalo o
Izmjenama i dopunama predloženih programa.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je upoznala nazočne s Drugim Izmjenama i
dopunama programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini i Prvim izmjenama i
dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini koji su usklađeni s
III Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu.
U nastavku je gospođa Milka Furlan obrazložila Prve izmjene i dopune programa o
trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2020. godini.
Iste su također usklađene sa III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci
za 2020. godinu
Vijećnik Ivan Zečević ja zatražio od gospođe Renate Pilgermayer pismeno očitovanje
da li se cesta u naselju Kapelica u Petrijevcima ubraja u nerazvrstane ceste ili u poljski put.
Potom se na prijedlog predsjednika glasovalo zajedno za:
a) Druge izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
b) Prve izmjena i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini i
c) Prve izmjene i dopune programa o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Petrijevci u 2020. godini.
Iste su jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojene i nalaze se u prilogu ovog zapisnika.
Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Dalibor Bošnjaković upoznao je vijećnike s
prijedlogom Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu i Projekcijom za 2022. i 2023.
godinu i Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021.godinu koji su izrađeni u
skladu sa važećim odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu
i računskom planu, te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Također su rađeni na
temelju Uputa dobivenih od Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Proračun Općine Petrijevci za 2021.godinu je predložen s ukupnim prihodima od
19.833.016,00 HRK. Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 18.682.01,00 HRK, te su u
odnosu na plan prethodne godine veći za 7,1%. U iznosu od 5.219.000,00 HRK planirani su
prihodi od poreza što je više u odnosu na 2020. godinu. Ostali porezni prihodi su planirani na
bazi 2020. godine, osim onih koji ovise o tržištu nekretnine i koje je teško planirati. U prvom
kvartalu iduće godine isto će biti vidljivo te se mogu raditi određene korekcije u planu 2021.
godine.
Rashodi i izdaci u prijedlogu Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu od
21.133.016,00 HRK. Rashodi su planirani u većem iznosu nego 2020. godine zbog nastavka
projekta „Zaželi“ gdje se povećao broj zaposlenica s 15 na 20 u drugoj fazi istoga, te je u masi
sredstava za plaće zaposlenika planirano povećanje u iznosu 4% bruto sukladno povećanju
plaća u državnom i javnom sektoru uz pretpostavku zapošljavanja komunalnog redara u 2021.
godini. Masa plaća ne prelazi zakonom predviđeno ograničenje.
Svi projekti, odnosno pozicije rashoda su detaljno razrađeni po izvorima financiranja u
posebnom dijelu proračuna.
Proračunom je planirana provedba EU projekta „Međugeneracijska solidarnost kroz
kulturu i sport“, završetak Rekonstrukcije upravne zgrade i izgradnje garaža DVD-a Satnica,
izgradnja biciklističke staze Satnica-Petrijevci i početak drugih većih investicija i njihova
nominacija na natječaje države i EU kao što su izgradnja spojne ceste između ulica A.M.
Reljkovića, izgradnja javne rasvjete i parkirališta u ulici Republike (D34), izgradnja
košarkaškog i teniskog igrališta s vanjskim fitnesom u Petrijevcima i druge manje investicije.

Planira sredstva za kulturu, šport i vatrogastvo ostala su na razini sredstava u 2020.
godini. Sufinanciranje sredstava za rad dječjeg vrtića, troškova Osnovne škole i potpora
učenicima i studentima se nastavljaju i u narednoj godini.
U programu socijalne skrbi uz već uključene vrste potpora, planiran je nastavak
programa potpora za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji u iznosu od 200.000,00 HRK.
Prema Zakonu o proračunu je uz Proračun za 2021. godinu i Odluka o izvršenju
Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka te
rashoda i izdataka, i druga pitanja uz izvršavanje Proračuna 2021. godine.
Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Josip Koški pitao da li je rađena
izmjena cijena ili revalorizacija ugovora sa PPK Valpovom, na što je odgovorila gospođa
Milka Furlan da je revalorizacija rađena tijekom 2019. godine i da je plaćena 31.12.2019.
godine , te da je rečeno da će se koncesija rješavati najzadnja.
U tijeku je revalorizacije za četiri ugovora o zakupu do 2030. godine i peti ugovor o
koncesiji do 2033. godine. Rebalansom će se ispraviti sve što se tiče zaostalog dijela naplate.
Ostale zakupnine su rađene po starim ugovorima.
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da je ugovor o revalorizaciji napravljen, te da
Ministarstvo odlučuje o promjeni cijene, kao i da bi volio da se revalorizacija ostvari što bi
značilo prihodovanje Općini.
Također je predložio da mu se kod dostave pisanog odgovora vezano za monografiju
objedine odgovori vezano za rebalans Proračuna za 2020. godinu i Proračuna za 2021.
godinu, tj. oba iznosa za što i kome će se platiti.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
usvojen Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu i
Odluke o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu koji se nalaze u privitku
ovog zapisnika.
Točka 5.
Pod ovom točkom dnevnog reda objašnjenje Programa za 2021. godinu su dale
gospođe Renata Pilgermayer i gospođa Milka Furlan kako slijedi:,
a) U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu napravljene su manje
izmjene prema uputi Ministarstva i u skladu sa Zakonom o proračunu, za svaku
građevinu razvrstani su troškovi prema procijenjenim, iskustvenim ili dosadašnjim
cijenama koje se mogu korigirati nakon provedene nabave unutar svake cijene. Ovim
Programom su planirana sredstva u iznosu od 7.135.000,00 HRK.
Rasprave nije bilo, te je Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
usvojen jednoglasno (11 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
b) U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini nije bilo izmjena i za
njegovo ostvarenje su planirana sredstva u iznosu od 585.000,00 HRK. Isti je usvojen
jednoglasno (11 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
c) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2021. godinu je novi Program kojim je u 2021. godini planiran prihod od
9.000,00 HRK koji će se koristiti za izradu planova - Izvješća o stanju u prostoru za
razdoblje od 2017.-2020. godine.
Rasprave nije bilo i isti je usvojen jednoglasno (11 glasova „ZA“) i nalazi se u privitku
ovog zapisnika.
d) Programom o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Petrijevci u 2021. godini su planirani prihodi u iznosu od 215.000,00 HRK. Plan je
usklađen s Proračunom i planirani su prihodi od revalorizacije za koncesiju što će biti
utrošeno za održavanje i subvencije u poljoprivredi. Mijenjat će se sukladno Prvim
izmjenama i dopunama Proračuna po završetku natječaja.

Vijećnik Ivan Zečević je rekao da smo jedna od rijetkih Općina u Osječko-baranjskoj
županiji koja nije raspisala Javni poziv za dodjelu subvencija u poljoprivredi što općini
Petrijevci nije na čast.
Druge rasprave nije bilo, te je isti je usvojen jednoglasno (11 glasova „ZA“) i nalazi se
u privitku ovog zapisnika.
e) Program javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2021. godini prati Proračun i
njime se obuhvaćene aktivnosti i poslovi od značaja za razvoj i unapređenje kulturnih
djelatnosti u Općini Petrijevci, a planiran je u iznosu od 434.000,00 HRK.
Rasprave nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno (11 glasova „ZA“) i nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
f) Programom javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2021. godini su
planirana sredstva u iznosu od 1.478.200,00 HRK od kojih je 1.120.000,00 HRK
planirano za izgradnju košarkaškog igrališta s vanjskim fitnesom dok se ostali dio
odnosi na sredstva za tekuće donacije udrugama (345.000,00 HRK) i sredstva
Zajednici sportskih udruga grada Valpova (13.200,00 HRK).
Rasprave nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno (11 glasova „ZA“) i nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
g) Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine
Petrijevci za 2021. godinu su obuhvaćeni oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba
mještana u socijalnoj skrbi kroz sedam kategorija u ukupnom iznosu od 485.500,00
HRK. Troškove ogrijeva podmiruje Osječko-baranjska županija.
Vijećnik Ivan Zečević je zatražio pisani odgovor kojim se obiteljima i kućanstvima na
području Općine Petrijevci dodjeljuje jednokratna novčana pomoć kao i novčana
pomoć za podmirenje troškova stanovanja s obzirom da se radi o znatnim sredstvima
koja se ubiru od građana Općine Petrijevci.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je isti usvojen jednoglasno (11 glasova
„ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
h) Programom javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti utvrđuje se visina i raspored
sredstva za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 917.200,00 HRK od čega se najveći
dio od 710.000,00 HRK planira za kapitalnu donaciju DVD-u Satnica –
Rekonstrukcija upravne zgrade i izgradnje garaža.
Vijećnik Ivan Zečević je napomenuo da se više vodi računa o proračunskim
sredstvima jer smatra da je pretplaćena nadogradnja interventnog vozila.
Vijećnik Josip Kuštro je rekao da se radi o vrhunskoj opremi, te da je trenutno u
nabavi i da mu je poznato kako je vatrogasna oprema skupa.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je isti usvojen jednoglasno (11 glasova
„ZA“) i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospođa Milka Furlan ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o raspoređivanju
sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci
za 2021. godinu koja se donosi svake godine.
U odnosu na prijašnju Odluku nije bilo nikakvih promjena i nadalje su političkim
strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređena 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 od
1.000,00 kuna, 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. Prijedlog Odluke je napravljen prema sadašnjem
sazivu Općinskog vijeća i mijenjat će se nakon izbora.
Vijećnik Antun Stuparić je pitao kada će se mijenjati članak 5. Odluke koji govori o
raspodjeli sredstava političkim strankama Općine Petrijevci zastupljenim u Općinskom vijeću

na što mu je odgovorila gospođa Milka Furlan da će se isti promijeniti nakon provedenih
izbora sukladno ostvarenim rezultatima političkih stranaka.
Budući da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg
je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje
aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2021. godinu koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospođa Renata Pilgermayer upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o davanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, kompozitnog
materijala te glomaznog komunalnog otpada na području Općine Petrijevci pravnoj osobi
„Urbanizam“ d.o.o. Valpovo. Ovim prijedlogom se u postojećoj Odluci mijenja članak 6. i
glasi: „Davatelj usluge obvezu pružanja javne usluge treba započeti 1. siječnja 2021. godine i
vršiti do okončanja postupka usklađivanja akata o osnivanju trgovačkog društva „Urbanizam“
d.o.o. Valpovo“.
Ostali članci Odluke se ne mijenjaju.
Na upit vijećnika Antuna Stuparića vezano za rješavanje pitanje vlasnika Urbanizma
d.o.o. odgovorio je gospodin Ivo Zelić da se predmet nalazi na Visokom trgovačkom sudu
kao i da postoje argumenti koji idu u prilog Općini Petrijevci.
Također je informirao vijećnike o novim problemima vezano za vlasnički udio u
Hrvatskom radio Valpovštini gdje Grad Valpovo želi uzeti većinski dio.
Predsjednik Ivan Vrbanić je izrazio nadu u donošenje pravedne odluke Visokog
trgovačkog suda, dok je vijećnik Ivan Zečević rekao da situacija nije dobra s obzirom da smo
suvlasnici Urbanizam d.o.o. a koncesiju za održavanje poljskih puteva dajemo drugome.
Odgovorio je gospodin Ivo Zelić da je Urbanizmu d.o.o. povjereno izvršavanje usluga
održavanja groblja, nerazvrstanih cesta i čišćenje snijega što nisu bili u mogućnosti izvršavati
iz razloga što nemaju kapaciteta za pružanje usluga pa se zbog toga postupilo drugačije.
Nakon toga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla,
plastike, kompozitnog materijala te glomaznog komunalnog otpada na području Općine
Petrijevci pravnoj osobi „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Đuro Petnjarić, načelnik Stožera civilne
zaštite Općine Petrijevci informirao je nazočne s trenutnoj epidemiološkoj situaciji na
području naše općine koja je pozitivna s obzirom da nema velikog broja oboljelih od COVID19.
18. prosinca su dobivene izmijenjene Odluke za okupljanje tijekom blagdana kojima
su dozvoljena okupljanja do 10 osoba iz dva kućanstva kao i preporuke za proslavu 25. i 26.
prosinca i Nove godine. Mjere se produljuju do 21. siječnja 2021. godine.
Druga Odluka se odnosi na dobivanje propusnica koje će izdavati Ravnateljstvo
civilne zaštite Osječko-baranjske županije s primjenom od 23.12.2020. do 8.01.2021.godine o
čemu smo građane s pripadajućim brojem telefona i e-maila obavijestili putem oglasnih ploča
i internetske stranice Općine Petrijevci.
S obzirom da je ovo Vijeće posljednje u ovoj godini, izrazio je zadovoljstvo radom
Općine, s obzirom da se ove godine puno gradilo na području naše Općine, te zahvalio
općinskom načelniku na kapitalnim investicijama, radu Općinskog vijeća, konstruktivnim
raspravama i donesenim odlukama, te svima skupa zaželio sretan Božić i Novu godinu bez
COVID-a.
Potom je Općinski načelnik informirao nazočne o aktivnostima provedenim u vremenu
od održavanja prošle sjednice kako slijedi:

a) 2.prosinca kupljena je kuhinja, stolovi i stolice za uređenje prostorije Udruge umirovljenika
u Satnici u vrijednosti od 10.500,00 kn,
b) Privode se kraju radovi na uređenju prostora Udruge umirovljenika u Petrijevcima i
tijekom sutrašnjeg dana obići će iste s AEPG d.o.o. i Euro-Color d.o.o. Petrijevci kako bi se
završili do Božića, a potom će također biti zamijenjeni stolovi i stolice i na taj način bi se
stekli bolji uvjeti za funkcioniranje udruge,
c) 14. prosinca je potpisan ugovor za izvođenje radova na uređenju zgrade NK Omladinac u
Petrijevcima iz mjere 7.4. što se realizira putem LAG-a Karašica Petrijevci a koristit će se za
uređenje krovišta, svlačionice i prostora oko zgrade, sve treba biti gotovo do ljeta,
d) 15. prosinca je otvoren natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekte
koji se financiraju iz EU, a gdje smo prijavili dva projekta. Dvorac d.o.o je predao zahtjev za
financijsku potporu od 50% projekta u vrijednosti od 1.350.000,00 kn što bi umanjilo udio
Općine Petrijevci na iznos od 755.000,00 kn.
Drugi projekt se odnosi na biciklističku stazu u vrijednosti 6.275.000,00 kn za koji je ostalo
financirati još 2.200.000,00 kn, s obzirom da smo za isti dobili 4.108.000,00 kn, te ukoliko bi
se realizirao u odnosu 50%, Općina bi trebala podmiriti 1.100.000,00 kn, a sve bi trebalo
završiti do 3. rujna 2021. godine,
e) Radovi na zgradi DVD-a u Satnici se privode kraju, do sada je plaćeno 830.000,00 kn,
f) 16. prosinca uputili smo pismo namjere u HEP-Plin vezano za prodaju plinske mreže, a sve
bi se trebalo realizirati do kraja veljače 2021. godine,
g) 18. prosinca je bio tehnički pregled kuće Kostelac i do kraja siječnja se očekuje dobivanje
uporabne dozvole nakon čega će biti izvršena primopredaja i preseljenje,
h) Povodom Božićnih blagdana Općina je podijelila 36 paketa socijalno ugroženim obiteljima
u vrijednosti od 100,00 kn, te 36 kom u vrijednosti 50,00 kn Umirovljenicima Petrijevaca, 12
kom u vrijednosti od 50,00 kn umirovljenicima Satnice i 34 kom u vrijednosti od 13,00 kn
djeci Dječjeg vrtića Maslačak u Petrijevcima.
i) Zahvalio se nazočnima za usvojeni Proračun za 2021. godinu i naglasio da će Hrvatske
ceste uložiti sredstva u iznosu od 36.400.000,00 kn za rekonstrukciju državne ceste D34 u
ulici Republike i Stjepana Radića u Petrijevcima. Također će znatna sredstva Europske unije
biti uložena kod izgradnje odvodnje na području Općine Petrijevci.
Na kraju je zahvalio svima na potpori, razumijevanju i suradnji, te čestitao Božić i poželio
zdravu i uspješnu Novu godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić je također zahvalio svima na konstruktivnom radu
u ovoj godini, općinskom načelniku, njegovom zamjeniku, a posebno djelatnicima općinske
uprave koji su dali maksimalan angažman vezano za dobro funkcioniranje Općine u ovoj
izazovnoj godini. Istaknuo je da se puno radilo na infrastrukturi, ali da da nažalost izostavljen
društveni život u Općini te se on realizirao u malom postotku zbog novonastale situacije sa
COVID 19, te izrazio nadu da će se slijedeće godine situacija normalizirati, jer smo mi prije
svega društvena bića kojima je potrebna međusobna komunikacija i interakcija kako bi
sačuvali zajedništvo, i fizičko i mentalno zdravlje svakog pojedinca, što pridonosi zdravoj
lokalnoj zajednici.
Svima je zaželio sretan Božić, te zdraviju, sretniju i uspješniju 2021. godinu.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 19:20 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija
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