ZAPISNIK
Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 11. rujna 2018.
godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Anto Aničić, Ivan Zečević, Josip Kuštro, Josip
Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić i Mirna
Gelo, izabrani vijećnici.
OSTALI NAZOČNI: Zdenka Vukadin, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, Lidija
Maurović-Košćak, direktorica LRA Valpovo-Petrijevci, Višnja Gubica, članica Odbora
Petrijevačkih žetvenih svečanosti, 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“.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Dino Stojaković i Martina Stanković .
Sjednicom predsjeda predsjednik Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne i goste,
prvi puta u novoj vijećnici, te konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest vijećnika i da su
dva vijećnika opravdano izostala. Potom je predložio dopunu dnevnog reda u točci 12.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine, te budući da nije bilo drugih prijedloga predložio je
sljedeći :
D n e v n i r e d:
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada
škole šk.2017/2018. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Lokalne razvojne agencije Valpovo –
Petrijevci d.o.o. u 2017. godini i Plana rada za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i
izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.
godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2018. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI
mjesec 2018. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 24. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima.
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja naselja Petrijevci.
9. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Petrijevci.
10.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Petrijevci za provedbu ulaganja na
području Općine za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma „Stara
škola“ i turističko informativnog centra „Petrijevci“.
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Petrijevci za provedbu ulaganja
na području Općine za projekt „Rekonstrukcije građevine javne i društvene
namjene -– rekonstrukcija upravne zgrade i izgradnja garaža DVD-a u Satnici, 3.
skupine“.

12. Donošenje odluke o kupnji nekretnine,
13. R a z l i č i t o.
Dnevni red je jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojen, te se pristupilo razradi istoga
kako slijedi:
Točka 1.
Gospodin Zvonko Babić je ukazao na pogrešku u točci 2. zapisnika sa 11. sjednice
Općinskog vijeća gdje je navedeno da je za istu glasovalo 12 vijećnika, a da je 1 vijećnik bio
suzdržan što ne odgovara točnom broju nazočnih s obzirom da je sjednici prisustvovalo 11
vijećnika. Primjedba se usvaja i biti će ispravljeno u izvorniku zapisnika.
Potom je zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno (11 glasova
„ZA“).
Točka 2.
Gospođa Zdenka Vukadin pozdravila je sve nazočne i čestitala na uređenju općinske
vijećnice. Potom je naglasila da su vijećnici dobili materijal s Izvješćem o realizaciji
Godišnjeg plana i Programa rada škole šk.2017/2018. godine te shodno tome predložila da
iznesu svoja pitanja.
Vijećnica Jasna Stojaković je pitala da li je bilo problema kod cijepljenja djece s
obzirom da je poznato da se neki roditelji tome odupiru. Odgovorila je gospođa Zdenka
Vukadin da nije bilo takvih slučajeva u našoj školi te da se sva djeca cijepe.
Gospodin Zvonko Babić je pitao za plaćanje školskog obroka za pojedine učenike i za
mogućnost dijeljenja razrednih odjela na manji broj učenika kako bi postigli bolji rezultat.
Također je odgovorila gospođa Zdenka Vukadin da je školski obrok za sve učenike
besplatan, a što se tiče podijele razrednih odijela škola daje prijedlog, a odobrenje Ured
državne uprave ili u slučaju kada razred pohađa dijete s teškoćama u razvoju i kada se
primjenjuje Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu.
Gospodin Ivan Vrbanić je iskazao zadovoljstvo upisanim brojem učenika u
šk.2018./2019. godinu.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada
škole šk.2017./2018. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Na kraju je gospođa Zdenka Vukadin izvijestila nazočne da 31. kolovoza 2019. godine
prestaje s radom i odlazi u mirovinu, te se tom prilikom zahvalila Općini, a naročito
općinskom načelniku na dosadašnjoj suradnji, na novoj zgradi Osnovne škole, sportske
dvorane i za sve drugo jer je uvijek bio spreman izaći u susret školskim potrebama i
zamolbama. Zahvalila se i svim vijećnicima, te izrazila nadu za isto tako dobru suradnju i
ubuduće.
Točka 3.
Gospođa Lidija Maurović Košćak pozdravila je sve nazočne te se ukratko osvrnula na
Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o. u 2017. godini koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
U izvješću su vidljivi projekti koji su prijavljeni na natječaje u 2017. godini , ukupno
18 (Valpovo i Petrijevci) i oni projekti za koje su odobrena sredstva. Izvješće sadrži Plan rada
za 2018. godinu a koji se realizira kroz provedbu EU projekata i podršku osnivačima
provedbi istih, koordinaciju i poticanje lokalnog razvoja Grada Valpova i Općine Petrijevci,
jačanje razvojnih kapaciteta i unapređenje sustava za upravljanje razvojem i drugo.
Također je rekla da je u 2017. godini ostvaren gubitak u iznosu od 74.493 kn
(računovodstvena kategorija), te da bi se isti riješio Uprava predlaže osnivačima da se poveća

subvencija društvu u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn, svaki osnivač po 40.000,00 kn, te da
se ide u smanjenje temeljnog kapitala na način da svaki od osnivača povuče nazad 40.000,00
kn iz temeljnog kapitala.
U raspravi koja je potom uslijedila, gospodin Zvonko Babić je rekao da u Izvješću nije
vidljivo da su tražena sredstva za energetsku obnovu zgrade Općine, a odgovorila je gospođa
Lidija Maurović Košćak da su ista zatražena u 2018. godini jer u trenutku kada je bio raspisan
natječaj zgrada nije zadovoljavala propisane uvjete koji često puta znaju biti jako kompleksni
i složeni. U raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je istaknuo da su u ovom trenutku
za zgradu Općine Petrijevci odobrena sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja u iznosu od 100.000,00 kn i Osječko-baranjske županije u iznosu od 320.000,00 kn.
Nakon rasprave se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“)
donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Lokalne razvojne agencije ValpovoPetrijevci d.o.o. u 2017. godini koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Također je gospođa Lidija Maurović Košćak izvijestila vijećnike da prestaje s radom u
Lokalnoj razvojnoj agenciji zbog razilaženja s Gradom Valpovo te napomenula da ostaje
otvorena za suradnju sa Općinom Petrijevci.
Točka 4.
Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Općine
Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine obrazložio je Dalibor
Bošnjaković. On je tom prilikom istaknuo da su u navedenom periodu ostvareni ukupni
prihodi u iznosu od 4.423.309,82 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu 3.577.922,53 kn te je
tako ostvaren višak prihoda u iznosu od 845.387,29 koji zajedno s prenesenim viškom od
2.246.065,85 čini ukupan višak sredstava u iznosu od 3.091.453,14 kn.
Kod prihoda je naglasio da su isti povećani u odnosu na 2017. godinu za gotovo milijun
kuna zbog izmjene poreznih propisa kao i realiziranih sredstava za program „ZAŽELI“, te
usklađenosti naplate komunalne naknade gdje je došlo do povećanja za 55% u odnosu na
prethodnu godinu i drugih ostvarenih sredstava. Neke od pristiglih pomoći (120.000,00 kn za
zgradu Općine i 180.000,00 kn za igralište u Satnici) će biti u Proračunu vidljive do kraja
godine.
Rashodi su uvećani za 15% u odnosu na prethodnu godinu . Najveće odstupanje je
evidentno kod materijalnih rashoda zbog tekućeg održavanja , uređenja ljetne pozornice i
drugih objekata u vlasništvu Općine.
Ostali rashodi kao što su škola, vrtić , udruge i drugo se redovito izvršavaju, a kapitalni
rashodi će se do kraja godine povećati zbog uređenja nerazvrstane ceste koje je u tijeku.
Nadalje, izvijestio je da Općina od 1. siječnja 2018. godine sufinancira prijevoz učenika i
studenata koji ne putuju autobusom (19) s iznosom od 200,00 kn i isplaćena su im sredstava
za šest mjeseci, te će se nastaviti i ove godine.
Potom je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Antun Stuparić pitao da li i kada PPK
Valpovo plaća koncesiju, na što mu je gospodin Ivan Vrbanić da oni svoje obveze podmiruju
uredno prema ugovoru krajem godine.
Vijećnik Zvonko Babić je zamolio općinskog načelnika da mu odgovori zbog čega nije
povećan iznos za novorođenu djecu kako je to prije predlagao jer smatra da treba više ulagati
u mlade obitelji kada Proračun dozvoljava takvu mogućnost. Odgovorio je gospodin Ivo Zelić
da je suglasan s prijedlogom ali iz razloga jednakosti prema svima tj. i onim obiteljima kojima
je do sada isplaćena naknada nije se išto na povećanje, te predlaže da se ispita mogućnost
retroaktivne isplate i ukoliko je dozvoljena da se sredstva isplate svima jednako, a ukoliko je
to nemoguće provesti da se s povećanjem krene od iduće godine.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) donesen
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima
proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine koje se
nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 5.
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.8. godine vijećnici su
dobili u materijalima, te stoga nije bilo potrebno dodatno obrazlagati, a isto sadrži aktivnosti
koje su provedene u prvom polugodištu ove godine i koje su usklađene s Proračunom.
Izvješću je vidljiv zacrtani rad uz potporu Jedinstvenog upravnog odjela, udruga,
ustanova, gospodarstvenika i građana. Također je zahvalio svim vijećnicima na dobivenoj
potpori u radu i izrazio želju za isto takav budući nastavak u svrhu boljeg i kvalitetnije
življenja svih građana Općine Petrijevci.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“ ) usvojeno
je Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine koje se nalazi
u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za IV-VI mjesec 2018. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom
iznosu od 3.401,25 kn i pojasnio stavke za koje su sredstva utrošena prema dostavljenim
zamolbama.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 11
glasova „ZA“) donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za IV-VI mjesec 2018. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Izvješće o održanim 24. Petrijevačkim žetvenim svečanostima obrazložila je gospođa
Višnja Gubica koja je u istome navela kronološki slijed događanja tijekom manifestacije koja
je trajala od 13. do 15. srpnja 2018.
Ona je tom prilikom istaknula da su ovogodišnje Petrijevačke žetvene svečanosti bile
specifične iz razloga što je zbog održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva u kojem je
finale igrala i hrvatska reprezentacija Odbor PŽS donio odluku da se iz navedenog razloga ne
održi svečani mimohod ulicama Petrijevaca kao ni eko-eto izložba, te je program nastavljen
nakon održavanja utakmice po utvrđenom redoslijedu. Manifestacija je uspješno održana, a
novost je ove godine video zapis kao i prigodan tonski zapis kojim je započela izložba pod
nazivom „Obiteljski vremeplov“. Također su tonski zabilježene i pjesme koje je pjevao
gospodin Stjepan Užar i koje su mogli čuti prisutni tijekom izvođenja programa.
Na kraju izvješća je dala kratak osvrt na Petrijevačke žetvene svečanosti od samih
početaka ovog projekta.
Financijski dio izvješća obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je istaknula da su 24.
Petrijevačke žetvene svečanosti ostvarile ukupne prihode i rashode u iznosu od 86.957,80 kn.
Najveći udio u prihodima su sredstva Općine u iznosu od 62.407,80 kn, dok su ostalo sredstva
sponzora. Rashodi su najvećim dijelom utrošeni za trošak prehrane i pića za sudionike i goste,
uređenje pozornice i cijelog prostora za održavanje PŽS u iznosu od 21.520,58 kn dok se
ostali dio odnosi na izradu promidžbenog materijala, troškove snimanja i fotografiranja,
troškove Tamburaških sastava, izradu fotografija na papiru, nabavu potrebnog materijala i
drugo.
Tijekom rasprave gospodin Ivo Zelić je istaknuo da je zbog specifičnosti situacije
pribavljen tv ekran za gledanje nogometne utakmice, te izrazio žaljelje zbog nedolaska KUDa „Đakovačka Satnica“ i KUD-a „Bizovac“.
Također je istaknuo da se za slijedeće 25. Petrijevačke žetvene svečanosti treba
potruditi kako bi se ponovno dovelo stare zanate i KUD-ove koji imaju prikaz običaja.
Zahvalio je Žetelačkoj skupini koja je na osobit način prikazala običaj žetve, te
udrugama koje su dale svoj maximum i svima koji su sudjelovali u ovogodišnjoj
manifestaciji.

Vijećnik Zvonko Babić je iznio primjedbu na početak sviranja TS „Žeteoci“ s
obzirom da su počeli svirati u 21,00 , a do tada je puštana glazba putem kazetofona.
Odgovorili su gospodin Ivo Zelić i gospodin Ivan Vrbanić da je tako bilo
predviđeno prema programu, na što se vijećnik Zvonko Babić izvinio na iznesenoj
primjedbi.
U nastavku je vijećnik Ivan Zečević zatražio da se u Izvješću ispravi naziv KUU u
KUD „N.Š.Zrinski“ Petrijevci, kao i da je isti u subotu navečer izveo dvije koreografije i
to: „Baranju“ i „Splet slavonskih plesova“. Napomenuo je da parcelu sa žitom obrađuje
OPG „Zečević“ već nekoliko godina na dobrovoljnoj bazi i bez naknade, te na taj način
iskazuje svoje sponzorstvo. Također je istaknuo da su u Izvješću trebale biti spomenute i
udruge koje čine ovu manifestaciju i njihovi članovi koji sve rade volonterski i bez
naknade.
Gospođa Višnja Gubica je rekla da je pisala Izvješće o realizaciji kulturno
umjetničkog programa, te da nije nikako htjela omalovažiti udruge nego samo iznijeti
ideju kako je sve započelo ususret 25. Petrijevačkim žetvenim svečanostima.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Izvješće o
održanim 24. Petrijevačkim žetvenim svečanostima koje se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 8.
Gospođa Renata Pilgermayer ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci kojom se
objedinjuje Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci s Prvim
izmjenama.
Vijećnik Zvonko Babić je iznio primjedbu da je ista nejasna s obzirom da se mogu
graditi stambene građevine do 12 m visine što predstavlja problem kod izgradnje na malim
parcelama zbog nedostatka sunčanog prostora, te smatra da bi se to trebalo riješiti na
drugačiji način. Također je rekao da su u ovoj Odluci navedene samo izmjene u člancima
dok mu je temeljna Odluka nepoznata.
Gospođa Renata Pilgermayer je istaknula da je o istome provedena procedura, tj.
Javna rasprava i uvid u projekt, te da su uvrštene primjedbe i zahtjevi građana i da konačnu
Odluku donosi Općinsko vijeće.
Budući da je vijećnik Zvonko Babić predložio da se prvo izvidi teren za izgradnju,
gospodin Ivo Zelić je sukladno Poslovniku skinuo ovu točku s dnevnog reda , te predložio
da se vijećnicima za iduću sjednicu dostavi temeljna odluka kako bi mogli u pisanom
obliku dostaviti prijedlog promjena.
Vijećnik Ivan Zečević izašao je iz vijećnice u 20,30 sati, te je sada nazočno 10
vijećnika.
Točka 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno (10 glasova „ZA“) donijeli
Odluku o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Petrijevci sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i Procjeni rizika od velikih nesreća
Općine Petrijevci. Odluka je dobila suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje koja
je odredila slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijevci :
Draiva-plus d.o.o. Petrijevci, Urbanizam d.o.o. Valpovo, AEPG Petrijevci i Market-Meg
d.o.o. Petrijevci, dok su Udruge građana značajne za sustav civilne zaštite : LD „Jastreb“
Petrijevci, Udruga izviđača „Orao“ Petrijevci i UŠR „Karašica“ Petrijevci.
Ova Odluka nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.
Nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića, a u svrhu prijave na Natječaj iz programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Podmjere 7,4
vijećnci su jednoglasno (10 glasova „ZA“) donijeli Odluku o davanju suglasnosti Općini
Petrijevci za provedbu ulaganja na području Općine za projekt „Rekonstrukcija i
opremanje Društvenog doma „Stara škola“ i turističko informativnog centra „Petrijevci“.
Realizacijom sredstava bi se obnovio prostor u podrumu Društvenog doma „Stare
škole“, a potkrovlje bi se preuredilo u turističko-informativni centar „Petrijevci“.
Nakon provedbe projekta, predmetnom zgradom će upravljati Općina Petrijevci.
Odluka o davanju suglasnosti Općini Petrijevci za provedbu ulaganja na području
Općine za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma „Stara škola“ i turističko
informativnog centra „Petrijevci“ nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Gospodin Ivo Zelić je upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti
Općini Petrijevci za provedbu ulaganja na području Općine za projekt „Rekonstrukcije
građevine javne i društvene namjene – rekonstrukcija upravne zgrade i izgradnja garaža
DVD-a u Satnici, 3. skupine“. Ista je potrebna kod prijave na Natječaj iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Podmjere 7,4.
Sredstava za ovu namjenu su planirana u Proračunu, također je ishođena građevna
dozvola i napravljen projekat, a Odluka će biti sastavni dio prijave na natječaj.
Budući da nije bilo rasprave, vijećnici su jednoglasno (10 glasova „ZA“) donijeli
Odluku o davanju suglasnosti Općini Petrijevci za provedbu ulaganja na području Općine
za projekt „Rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene – rekonstrukcija upravne
zgrade i izgradnja garaža DVD-a u Satnici, 3. skupine“ koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 12.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić je podsjetio vijećnike o rečenoj
namjeri za izgradnju Doma kulture u Petrijevcima i o kupovini nekretnine za tu namjenu
od Velimira Kostelca. Postignut je dogovor i na temelju predugovora zatražena ponuda za
izradu projekta ( stambene građevine 75m2). Donošenje Odluke o kupnji nekretnine je
potrebno radi ishođenja građevne dozvole, a nakon donošenja Odluke njegova se
nekretnina upisuje u vlasništvo Općine Petrijevci i Općina se može prijaviti na natječaj za
izgradnju Doma kulture.
Procjena je da se radi o iznosu od 300.000,00 – 350.000,00 kn, a točan iznos bi se
znao u trenutku pokretanja javne nabave.
Vijećenik Antun Stuparić je konstatirao da je upitno da li će se ostvariti sredstva na
natječaju za izgradnju Doma kulture na što mu je odgovorio gospodin Ivo Zelić da ukoliko
projekat ne bude prihvaćen, sredstva će se tražiti dalje.
Vijećnik Zvonko Babić je rekao da treba biti oprezan s obzirom da prodavatelj ne
mora biti zadovoljan izvedenim radovima, te da mu treba dati prostora da izađe iz sadašnje
nekretnine, kao i da se treba voditi računa da se nova nekretnina ne pretplati.
Nakon rasprave pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova
„ZA“) donesena Odluka o kupnji nekretnine koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Vijećnik Ivan Zečević se vratio u vijećnicu u 20,50 sati, te je ponovno nazočno 11
vijećnika.

Točka 13.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnike je informirao Općinski načelnik o
aktivnostima provedenim u vremenu od održavanja prošle sjednice kako slijedi:
a) 2. srpnja započeli su radovi na uređenju nerazvrstane ceste na području Lipovca i
Suševina i isti se privode kraju, vrijednost radova je 5 milijuna kuna i sva sredstva
su osigurana putem fondova EU. Za iste je plaćena 1. Privremena situacija,
očekuje se u narednim danima još 50%, a kada bude dobivena odluka o javnoj
nabavi zatražit će se povrat sredstava za naredne investicije.
b) izvršeni su radovi na ljetnoj pozornici, zahvat je bio nužan,
c) na zgradi Općine završena je vanjska fasada, izbetonirano je okolo zgrade, te je još
potrebno pristupiti uređenju zelenila,
d) sredstva za uređenje parkirališta su osigurana Proračunom, čeka se natječaj ,a time
bi se završilo kompletno uređenje zgrade i okoliša,
e) u unutrašenjem dijelu zgrade postavljen je novi pod u prizemlju, uređen sanitarni
dio i mala prostorija, ostaju za uređenje još uredi,
f) vijećnica je većim dijelom uređena, potrebno je još postaviti ozvučenje i plazmu, a
ista će se koristiti kao edukativni centar za buduće radionice ,
g) arhvia je dobro uređena i trenutno se radi na njenoj digitalizaciji,
h) projekta dokumentaciji za javnu rasvjetu privodi se kraju, radi se zajedno sa HEPom i to za ulice M.Gupca, Mlinska, D. Pejačević, P. Preradovića , Bregovita i dio
Republike prema igralištu,
i) radilo se na uređenju bankina u Satnici, uređenju kanala u ul. S. Radića u
Petrijevcima, uređenju zalenih javnih površina, bankina prema Čerini (uklanjanje
ambrozije ) i drugo,
j) S Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisan je ugovor za provođenje
programa „Umjetnost i kultura 54+“, za koji su ostvarena sredstva Europskog
socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 665.369,22 kn i za koji je održana uvodna
konferencije 29. kolovoza,te započeo program,
k) na području Općine Petrijevci u srpnju je održano županijsko natjecanje u oranju,
l) u organizaciji NK „Satnica“ a pod pokroviteljstovm Općine Petrijevci 4. kolovoza
je u Satnici održan 10. Memorijalni nogometni turnij „Josip Andrišić Šiško“,
m) 5. kolovoza na prigodan je način obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
polaganjem vijenca i paljenjem svijeće ne groblju u Petrijevcima,
n) 30. kolovoza je potpisan Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škole
gdje Općina sufinanciraa prijevoz u iznosu od 17% i Ugovor o sufinanciranju
prijevoza studenata s iznosom od 200,00 kn po studentu ,
o) Također je objavljen Javni poziv za ostale učenike i studente koji ne koriste javni
prijevoz i na isti se mogu javiti do 31. Listopada,
p) 24. kolovoza je potpisan ugovor o kupovini dijela nekretnine od Ota Štajnbrikner
iz Satnice za potrebe cjelovitog vlasništva nad zemljištem na kojem je malim
dijelom sagrađen dio zgrade za potrebe NK „Omladinac“ Petrijevci radi prijave na
natječaj za energetsku obnovu zgrade,
q) 1. rujna u sklopu Sporazuma o suradnji s manjinskom samoupravom Santovo u
organizaciji Općine Petrijevci organizirano je hodočašće u Santovo.
Nakon izvješća gospodina Ive Zelića, vijećnik Antun Stuparić je zatražio da se dostavi
izvješće o radu Lokalne akcijske grupe „Karašica“ Petrijevci za 2017. godinu.
Gospodin Ivan Vrbanić je ukratko pojasnio da je Lokalna akcijska grupa „Karašica“ Petrijevci
udruga i da po Zakonu nije obvezna dostavljati Izvješće, te da je Općina Petrijevci jedan od
90 njezinih članova i da je gospodin Ivo Zelić član Upravnog odbora upoznat s njihovim
radom, kao i da će upit proslijediti LAG-u „Karašica“.

Na kraju je vijećnik Zvonko Babić pitao za radove vezane za kanalizaciju na što mu je
odgovorio gospodin Ivo Zelić da se trenutno pregledava natječajna dokumentacija, da je to
dug i spor proces, ali da bi isti trebao biti gotov do kraja godine kako bi se na proljeće krenulo
s radovima.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik Ivan Vrbanić zaključio sjednicu u
21,50 sati i pozvao nazočne na prigodan domjenak povodom održavanja sjednice u novim
prostorima .
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