ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 14. rujna
2015. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Samir Župančić, Jasna Stojaković, Mario Koški,
Zdenko Marukić, Martina Stanković, Damir Dorkić, Miroslav Jocić i Ivica Walz, izabrani
vjećnici.
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik
načelnika Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Renata Pilgermayer,
stručni suradnika za komunalne i stambene poslove, Ana Egredžija, zapisničar, Lucija Lucić,
predsjednica Savjeta mladih Općine Petrijevci, Mario Ćosić, predstavnik Urbanizma d.o.o.
Valpovo, Zdenka Vukadin, ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, Davor Runje, predstavnik
HRV-a i Dragan Kuštro.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Miroslav Marić i Ivan Novak, izabrani vijećnici.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
konstatirao da je sjednici nazočano deset vijećnika što je dovoljno za donošenje
pravovaljanih odluka, da su pozivi upućeni na vrijeme i temljem Poslovnika o radu
Općinskog vijeća predložio dopunu dnevnog reda u prve tri točke, te je isti pročitao kako
slijedi:
Dnevni red:
1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatnog
povjerenstva.
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva.
3. Prisega vijećnika.
4. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća.
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća za 2014. godinu Urbanizam d.o.o.
Valpovo
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole
šk.2014/2015. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih za 2016.
godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2015. godine.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.30.06.2015. godine.
10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI
mjesec 2015. godine.
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 21. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima.
12. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Petrijevci.
13. Donošenje Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Valpovo-Petrijevci d.o.o.
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općine Petrijevci za ulazak u sastav urbane
aglomeracije Osijek.
15. Donošenje Odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra-putova u k.o.
Petrijevci
16. Različito.
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
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Točka 1.
Gospodin Ivan Vrbanić, kao predsjedatelj sukladno Poslovniku predložio je donošenje
Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
kojim se Đuro Tačković razrješuje dužnosti predsjednika Mandatnog povjerenstva i Ivan
Novak razrješuje dužnosti člana Mandatnog povjerenstva.
Za predsjednicu Mandatnog povjerenstva imenuje se Martina Stanković, a za člana
Mandatnog povjerenstva imenuje se Jasna Stojaković.
Mandat imenovanih traje do kraja mandata Općinskog vijeća koje ih je imenovalo.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (7 „za“, 2
„protiv“ i 1 „suzdržan) doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanjju predsjednika i
članova Mandatnog povjerenstva koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Potom je gospodin Ivan Vrbanić upoznao nazočne s primljenom ostavkom dosadašnjeg
vijećnika Đure Tačkovića te potom pozvao Mandatno povjerenstvo da se sastane i odredio
stanku u trajanju od pet minuta.
Točka 2.
Nakon što je sjednica nastavljena, vijećnica Martina Stanković pročitala je Izvješće
Mandatnog povjerenstva u kojem se navodi da je vijećnik Đuro Tačković kao vijećnik
Hrvatske demokratske zajednice dana 11. rujna 2015. godine podnio pravovaljanu
ostavku. Mandatno povjerenstvo je zaprimilo dopis Općinskog odbora Hrvatske
demokratke zajednice kojim se za njegovog zamjenika određuje neizabrani kandidat sa
liste Hrvatske demokratske zajednice, Dragan Kušto.
Đuri Tačkoviću s danom 11. rujna 2015. godine prestao je mandat, a Draganu Kuštri s
istim danom započeo mandat člana Općinskog vijeća Općine Petrijevci.
Izvješće Mandatnog povjerenstva članovi Općinskog vijeća su primili na znanje.
Isto se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedatelj je pozvao novoizabranog vjećnika
gospodina Dragana Kuštru da položi prisegu. Pročitao je tekst prisege na što je vjećnik
izrekao riječ „Prisežem“. Predsjednik mu je čestitao u ime Općinskog vijeća i izrazio nadu
u dobru suradnju i uspješno obavljanje vječnićke dužnosti.
Potom je konstatirao da je sjednici Općinskog vijeća nazočno 11 vjećnika.
Točka 4.
Prilikom usvajanja zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća vijećnik Miroslav Jocić je
rekao da u zapisniku treba biti opširnije unesena rasprava kao i da se evidentira
poimenično glasovanje, te zatražio objašnjenje u svezi nedolazaka na sjednice Općinskog
vijeća gospodina Miroslava Marića.
Odgovorio mu je gospodin Ivan Vrbanić da je prilog svakom zapisniku audio snimka sa
sjednice, te da se neće poimenično navoditi tko je kako glasovao jer to nije praksa ni u
Saboru.
Što se tiče vijećnika Miroslava Marića, on se redovito ispriča i u vrijeme održavanja
sjednica Općinskog vijeća nije nazočan u mjestu, a također nije obvezan nazočiti sjednici
Općinskog vijeća,
Vijećnik Ivan Zečević smatra da u zapisniku bude uneseno sve potrebno što je rečeno, a
Ivan Vrbanić da će se ubuduće nastojati izbjeći navodi „ u raspravi su sudjelovali“
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (10 „za“ i ¸1 „protiv“)
usvojen zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća.
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Točka 5.
Financijsko Izvješće Urbanizma d.o.o.Valpovo za 2014. godinu iznio je gospodin Mario
Čosić koji je tom prilikom istaknuo da su u navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi
u iznosu od 9.061.941,54 kn, a rashodi 9.466.935,02 kn, iz čega proizilazi negativan
rezultat poslovanja od 404.993,48 kn.
Negativn rezultat proizilazi iz troškova izmirenja materijalnih prava radnika i troška
nenaplaćenih ovrha. Uprava Urbanizma d.o.o. ulaže dodatne napore za naplatu
potraživanja.
Tijekom 2014. godine Društvo je nastavilo s aktivnostima vezanim za graditeljsku
djelatnosti i izgradnju komunale infrastrukture, te građevinske radove na rekonstrukciji
vodocrpilišta Jarčevac, kao i redoviti odvoz komunalnog otpada na području grada
Valpova i općine Bizovac, te održavanje zelenih površina na području grada Valpova i
upravljanje Gradskim grobljem Valpovo. Iste poslove nastavljaju i tijekom 2015. godine.
Nakon podnesenog izvješća, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
usvojeno Financijsko Izvješće Urbanizma d.o.o.Valpovo za 2014. godinu koje se nalazi u
privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Gospođa Zdenka Vukadin pozdravila je nazočne vijećnike i budući da su u materijalima
za sjednicu dobili Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole
šk.2014/2015. godine, izrazila spremnost odgovoriti na sva viječnićka pitanja.
Gospodin Ivan Vrbanić je rekao da je Izvješće pisano u obliku kao i prijašnjih godina, te
pohvalio rad škole i zahvalio na međusobnoj suradnji, na ustupanju prostora za održavanje
sjednica Općinskog vijeća kao i prilikom svih drugih događanja na nivou Općine kao što
su Petrijevačke žetvene svečanosti i drugo. Također je zahvalio na brizi oko očuvanja
prostora za sve ove godine otkako je škola otvorena.
Potom je uslijedila rasprava tijekom koje je vijećnica Jasna Stojaković postavila upit u
svezi učenika ponavljača kojih je ove školske godine ukupno deset.
Odgovorila je gospođa Zdenka Vukadin da su poduzete sve mjere s njihove strane, održan
nebrojen broj sastanaka sa roditeljima, kontaktiran Centar, ali da nije bilo odaziva od
strane učenika koji su imali većinu negativnih ocjena i da troje od njih više neće ići u
školu, te da nisu bili spremni dati minimum, a radi se o učenicima sedmih i osmih razreda.
U nastavku se gospodin Miroslav Jocić zanimao koliko je zastupljena informatička
pismenost učenika, da li ima posebno nadarene djece i kakva je opremljenost
informatičkim uređajima. Također mu je odgovorila gospođa Zdenka Vukadin da je
opremljenost zadovoljavajuća, te da se program iz informatike ostvaruje u potpunosti , ali
je evidentan mali broj učenika koji se kasnije upisuje u informatičku školu.
Vijećnik Ivica Walz kao roditelj djece koja su pohađala Osnovnu školu Petrijevci,
pohvalio je nastavni program i rad ove škole, te konstatirao da su djeca stekla dobro
poznavanje informatike, ali da pravo znanje stječu u srednjoj školi.
Na kraju je gospođa Zdenka Vukadin zahvalila Općini na potpori svih projekata u kojima
ih prati kao i na doniranim sredstvima za financiranje nabavke školske opreme.
Potom je jednoglasno usvojeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada
škole šk.2014/2015. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7 .
Lucija Lucić, predsjednica Savjet mladih Općine Petrijevci pozdravila je sve nazočne u
ime Savjete mladih i upoznala ih sa Programom rada i Financijskim planom Savjet mladih
Općine Petrijevci za 2016. godinu.
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Vijećnik Ivica Walz zaželio je puno uspjeha u radu i predložio da se djelovanje Savjeta
mladih podigne na višu razinu u odnosu na dosadašnji rad kroz animiranje mladih osoba i
slično.
Vijećnik Miroslav Jocić je rekao kako se Program uglavnom svodi na razna obilježavanja
vezano uz proslave, te predložio da se djeluje u drugom smjeru kao npr. obilazak starih
osoba i podjela prigodnih paketa, obavljanje usluga za starije osobe ili nešto slično.
Potom je jednogalsno usvojen Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Općine
Petrijevci za 2016. godinu koji se nalaze u privitku ovog zapisnika.
Točka 8 .
Gospođa Milka Furlan obrazložila je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za
razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine i tom prilikom istaknula da su u navedenom
periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 2.524.639,59 kn, dok su rashodi ostvareni u
iznosu od 1.854.889,02 kn, tako da je ostvaren višak sredstava u iznosu od 669.750,57 kn
koji zajedno sa viškom od 420.538,00 kn prenesenim iz prethodne godine čini ukupni
višak sredstava u iznosu od 1.090.288,57 kn..
Istaknula je da se prihodi koje ubire Općina pune prema planu, dok se ostvarenje drugih
prihoda na koje ne možemo utjecati očekuje do kraja kalendarske godine.
Novost je da će prihode od poljoprivrednog zemljišta kontrolirati Agencija za
poljoprivredno zemljište.
Također se od Fonda očekuju sredstva za nerazvrstane ceste i izradu Strategije razvoja.
Što se tiče rashoda istaknula je da se sredstva troše namjenski i da nije bilo probijanja, a
evidentni su veći troškovi za financiranje građevinskih radova koji se rade tijekom ljetne
sezone.
Pitanja po obrazloženom Izvješću nije bilo, te je većinom glasova (10 „za“ i 1 „suzdržan“)
usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. 01. do 30.
06. 2015. godine koja se nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2015. 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 koje su evidentne i u
Proračunu.
Gospodin Ivan Vrbanić je čestitao načelniku i njegovom zamjeniku na obavljenom poslu
tijekom navedenog perioda, a potom povazao nazočne na glasovanje.
Većinom glasova (10 „za“ i 1 „suzdržan“) usvojeno je Izvješće o radu Općinskog
načelnika za razdbolje 01.01.-30.06.2015. godine i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za IV-VI mjesec 2015. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom
iznosu od 5.125,00 kn.
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI mjesec 2015. godine
koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivo Zelić zbog opravdanog izostanka gospođe
Višnje Gubica, obrazložio je Izvješće o održanim 21. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima i tom prilikom rekao da je isto usvojeno od strane Odbora Petrijevačkih
žetvenih svečanosti koje je donijelo zaključak da je Program realiziran u potpunosti, te se
kao takvo predlaže Općinskom vijeću na usvajanje.
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Financijsko izvješće je obrazložila gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da su
21. Petrijevačke žetvene svečanosti realizirane sa ukupnim prihodima i rashodima u
iznosu od 63.518,97 kn. Dio sredstava je doniran, dok je razlika u iznosu od 48.718,97 kn
podmirena od strane Općine Petrijevci.
Također je napomenula da je bilo i sponzora koji su pomagali na drugačiji način koji se ne
vidi kroz Izvješće, ali su istaknuti tijekom provođenja Programa.
Odbor je također razmotrio i ovo Izvješće, te ga predlaže na usvajanje Općinskom vijeću.
Budući da nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova
(10 „za“ i 1 „protiv“) usvojeno Izvješće o održanim 21. Petrijevačkim žetvenim
svečanostima koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Obrazloženje Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Petrijevci dala je
gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da je temeljem Upute Ministarstva uprave
izrađen prijedlog Odluke kojom se određuje osnovica i koeficijenti za obračun plaće
načelnika i zamjenika načelnika a koju su vijećnici dobili u materijalima.
Ovom Odlukom dužnosnici imaju pravo na plaću i na naknadu stvarnih materijalnih
troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti bez drugih prava iz radnog odnosa,.
Plaća načelnika ograničena je prema Zakonu o plaćama, također se uklapa u Zakon o
pravima lokalnih službenika i namještenika, a sredstva su osigurana u Proračunu Općine
Petrijevci.
Nakon danog obrazloženja, gospodin Ivo Zelić je rekao da je donošenjem ovakvog Zakona
omalovaženo obavljanje dužnosti od strane ministra, s obzirom da nema prava, da je na
raspolaganju građanima 24 sata, te da će svoje obveze dolaska na posao obavljati kao i do
sada.
Budući da nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno
donesena Odluka o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Petrijevci koja se nalazi se u
privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Gospodin Ivo Zelić obrazložio je prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije
Valpovo-Petrijevci društva s ograničenom odgovornošću koju osniva Općina Petrijevci
zajedno sa Gradom Valpovom u 50% vlasništvu.
Svrha ove Agencije je poticanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i
koordiniranja razvojnih aktivnosti na području Općine Petrijevci i Grada Valpova sa
sjedištem u Valpovu.
Vijećnik Miroslav Jocić upitao je za mišljenje gospodina Ivana Vrbanić koji je voditelj
LAG-a da kaže svoje viđenje. On je odgovorio da svakako zastupa mišljenje o potrebi
osnivanja Lokalne razvojne agencije iz razloga za povlačenje sredstava iz Fondova koje ne
mogu raditi LAG-ovi i jedinice lokalne samouprave. Uz to su i druge mogućnosti kao npr.
usluge udrugama i poljoprivrednicima, izrada dokumentacije za prijavu na natječaj i drugo.
Za rad Agencije su osigurana sredstva za godinu dana, a nadalje ista mora biti samoodrživa,
te postupak ostvarivanja projekata će se znatno ubrzati kroz njezin rad.
Vijećnik Ivica Walz je pitao da li je realan odnos suvlasničkog dijela, tko će biti direktor i
koliko će biti uposleni kao i tko stvara kriterij i koliki je njihov doprinos u financijskom
dijelu. Odgovorio je gospodin Ivan Vrbanić da su ti podaci za sada nepoznati, da će
direktora imenovati Skupština kako je propisano Zakonom, kao i da se nada da će do
naredne sjednice Općinskog vijeća imati podatke s kojima će upoznati vijećnike.
Također smatra da je partnerski odnos korektan, a postoji mogućnost kasnije da se uključe i
druge jedinice lokalne samouprave.
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Gospodin Ivo Zelić je rekao da će kod upošljavanja biti otvoren natječaj sa određenim
referencama koje kandidati trebaju ispuniti, da su drugi detalji u Društvenom ugovora, a
prostor će osigurati Grad Valpovo.
Vijećnik Ivan Zečević je rekao da se ne može predvidjeti uspješnost uposlenih, ali da je
interes da se izađe u susret građanima kao i da će problema sigurno biti, a sama Agencija će
ostvarivati prihode iz kojih će se financirati.
Nakon toga jednoglasno je donesena Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije
Valpovo-Petrijevci d.o.o. koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića , sukladno
Zakonu o regionalnom razvoju, jednoglasno je donesena Odluka o davanju prethodne
suglasnosti Općine Petrijevci u sustav urbane aglomeracije Osijek sa sjedištem u Osijeku.
Suština suvremenog regionalnog razvoja je integrirano teritorijalno planiranje koje
predstavlja osnovu za realizaciju sredstava iz EU fondova.
Uredbom EU osnovan je mehanizam Europske unije pod nazivom Integrirana teritorijalna
ulaganja- ITU mehanizam za razdoblje 2014.-2020. koji je uveden s ciljem jačanja uloge
gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i putem kojeg je osigurano 345,35 mil Eura za
provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima
i to iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoji, Kohezijskog fonda i
Europskog socijalnog fonda.
Temeljem suglasnosti Općinskog vijeća Općine Petrijevci kao i svih jedinica lokalne
samouprave koje imaju interes za ulazak u urbanu aglomeraciju, Vijeće će utvrditi prijedlog
odluke o ustrojavanju urbane aglomeracije Osijek koju donosi ministar regionalnog razvoja
i fondova EU, a nakon koje će se pristupiti izradi Strategije razvoja urbanog područja kao
temeljnog strateškog dokumenta.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Općine Petrijevci u sustav urbane aglomeracije
Osijek nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Obrazloženje Odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra-putova u k.o. Petrijevci
dala je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da su Hrvatske ceste
dostavile zahtjev Općini Petrijevci o isključenju iz opće uporabe javno dobro-puteva u k.o.
Petrijevci radi izmještanja državne ceste D-34- Obilaznica Petrijevaca.
Korisnicima zemljišta uz trasu ukinutog puta investitor će osigurati novi pristup do njihovih
parcela. a donošenjem ove odluke otvorena je mogućnost bržeg pristupa izgradnji
obilaznice.
Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra-putova u k.o. Petrijevci donesena je
jednoglasno i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 16.
Pod točkom različito, gospodin Ivo Zelić informirao je vijećnike o aktivnostima koje su
provedene od prošle sjednice Općinskog vijeća kako slijedi:
- naručene su dvije klupe za prodaju poljoprivrednih proizvoda prema odluci Općinskog
vijeća,
- završeni su radovi na rekonstrukciji puta u vikend naselju Nehaj, te puta kod Emausa,
22. i 25. lipnja položeni su vijenci i upaljena svijeća na groblju u Petrijevcima,
povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Dana državnosti, a Lovačko
društvo „Jastreb“ i UŠR „Karašica“ Petrijevci tom prigodom su organizirali program
po pokroviteljstvom Općine Petrijevci,
- 26. lipnja održan je radni sastanak sa Županom i njegovim suradnicima koji su taj dan
posjetili Općinu Petrijevci,
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radilo se na komunalnom uređenju prostora na Trgu sv. Katarine i dijelu kružnog toka
u Satnici, te uređenju „Kraljevog brda“ u Petrijevcima,
6. srpnja puštena je u upotrebu voda se obnovljenog dijela vodocrpilišta Jarčevac,
10.-12. srpnja provedene su 21. Petrijevačke žetvene svečanosti,
završena je obnova unutrašnjeg dijela dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci koja je
koštala cca 950.000,00 kn, te se tom prilikom zahvaljuje gospodinu Venku Ćurlin,
pomoćniku ministra kojeg planira pozvati u posjetu nakon dobivanja okončane
situacije,
1. kolovoza pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci održan je memorijalni turnir
„Josip Andrišić Šiško“,
5. kolovoza povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja položen je vijenac i upaljena svijeća na groblju u Petrijevcima, dok je UŠR
„Smuđ“ Satnica
organizirala natjecanje za poginule branitelja, a Udruga
umirovljenika Satnica organizirala druženje,
5. rujna temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji, organizirano je hodočašće u
Santovo povodom Male Gospe,
Općina je kao i prijašnjih godina darova bilježnice učenicima Osnovne škole i to za
polaznike nižih razreda komplet bilježnica , a za polaznike viših razreda tri velike
bilježnice za svakog učenika.
U nastavku je gospodin Miroslav Jocić htio izvijestiti vijećnike o gostovanju KUD-a
„Neven“ na što je gospodin Ivan Vrbanić rekao da to nije predmet rasprave, već se pod
ovom točkom razmatraju pitanja vijećnika.
Vijećnik Zdenko Marukić je pitao kada će biti gotova plinska mreža u ulici Hrvatskih
branitelja, na što su mu odgovorili gospođa Renata Pilgermayer i gospodin Ivica Walz
da je za rješavanje ovog problema potreba izmjena Urbanističkog plana, ali će se
stanari moći priključiti na osnovni vod u ul. J.J.Strossmayera.
Vijećnik Ivica Walz na zahtjev građana, pitao je da li postoji mogućnost za smanje
komunalnog doprinosa u postupku legalizacije, a objašnjenje je dao gospodin Ivo
Zelić koji je rekao da se komunalni doprinos naplaćuje samo za stambeni dio dok su
pomoćne i gospodarske zgrade građani oslobođeni od naplate komunalnog doprinosa,
te za iste plaćaju samo vodni doprinos, a da je odluku teško mijenjati imajući u vidu
činjenicu da je znatan broj građana do sada uplatio komunalni doprinos u postupku
legalizacije.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio sjednicu u 21,15
sati.

Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić
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