ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 17. ožujka
2016. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Mario Koški, Dragan Kuštro,
Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Miroslav Jocić, Martina Stanković, Ivan Novak 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 i Davor Runje,
programski urednik HRV-a.
NENAZOČNI: Miroslav Marić i Samir Župančić.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je
pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno jedanaest izabranih vijećnika što je
dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka, te da su dva vijećnika opravdano nenazočna i
predložio slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za
2015. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2015. godini.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2015. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII
mjesec 2015. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje
01. 07. 2015. - 31. 12. 2015. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine.
8. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja prostorima u vlasništvu Općine
Petrijevci namijenjenih radu udruga.
9. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u
vlasništvu Općine Petrijevci.
10. Razmatranje i usvajanje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek o
obavljenoj reviziji – Upravljanje i raspolaganje nekretninama u Općini Petrijevci.
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Petrijevci za 2015. godinu.
12. Donošenje Odluke o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Petrijevci.
13. Donošenje Odluke o donošenju revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Petrijevci.
14. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za području Općine Petrijevci za 2015. godinu.
15. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Petrijevci za 2016.godinu.
16. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:

Točka 1.
Prilikom usvajanja zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća, gospodin Miroslav Jocić je
rekao da ima primjedbu na točku 5. zapisnika gdje piše da je Prijedlog proračuna razvojni jer
se u njemu planiraju investicije kao što je uređenje zgrade Općine i uređenje zgrade
Društvenog doma u Satnici, te smatra da treba pisati da je prijedlog Proračuna stabilan jer se u
njemu planiraju investicije.
Nadalje, skrenuo je pozornost na izjavu gospodina Ive Zelića u točki 5. zapisnika gdje na upit
vijećnika Zdenka Marukića, a vezano za KUD „Neven“ odgovara da ne želi podržati duplu
udrugu u Petrijevcima, kao i zbog njihovog odbijanja sudjelovanja na Petrijevačkim
žetvenim svečanostima 2014. i 2015. godine, budući je KUD „Neven“ osnovan 19.08.2014.
godine, nakon održanih Petrijevačkih žetvenih svečanosti.
Pojašnjenje je dao gospodin Ivan Vrbanić koji je rekao da je predlagatelj iznio da je Proračun
razvojni, što je u zapisniku uneseno kako je rečeno, a što se tiče KUD-a „Neven“, odgovorio
je gospodin Ivo Zelić da 2014. godine „Žetelačka skupina“ nije htjela nastupiti na
Petrijevačkim žetvenim svečanostima, te da je 2015. godine gospodin Đuro Tačković
uvjetovao da prikaz žetve izvede KUD „Neven“ što Organizacioni odbor nije prihvatio.
Potom je većinom glasova (10 „za“ i 1 „protiv“) usvojen zapisnika sa 17. sjednice Općinskog
vijeća.
Točka 2.
Gospođa Milka Furlan detaljno je upoznala vijećnike s Ostvarenjem prihoda i rashoda
Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine.
Također je izvijestila da je Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu
izrađen i proslijeđen u skladu sa Zakonom o proračunu.
Ukupno ostvareni prihodi Proračuna za 2015. godinu iznose 5.846.557,71 kunu, a ostvareni
rashodi iznosili su 5.076.588,65 kuna.
Općina Petrijevci po Godišnjem obračunu Proračuna za 2015. godinu poslovala je pozitivno i
ostvarila višak sredstava u iznosu 769.969,06 kuna, te s prenesenim viškom iz prethodne
godine u iznosu 276.205,64 kune ukupno ostvareni višak iznosi 1.046.174,70 kuna.
Proračun je rađen na IV razini, sredstava su trošena namjenski što se vidi iz ostvarenih indeksa.
Potom je gospodin Ivan Vrbanić zamolio predsjednicu Odbora za financije, proračun i
gospodarstvo Općine Petrijevci, gđu. Jasnu Stojaković da iznese stajalište Odbora.
Ona je rekla da je Odbor razmotrio Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijevci za 2015.
godinu na svojoj sjednici i kao takav predlaže na usvajanje Općinskom vijeću.
Gospodin Miroslav Jocić je odao priznanje za dobro odrađen posao na što je odgovorio
gospodin Ivo Zelić da se Općina trudi da sve bude javno i da se vodi briga o sredstvima.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donesena
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu koja se
nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 3.
Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
jednoglasno je ( sa 11 glasova „za“) usvojeno Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2015. godini.
Ovim Programom su utrošena sredstava u ukupnom iznosu od 271.771,82 kn, a koja su
financirana iz proračuna, komunalnog doprinosa i naknade za koncesiju.
Rasprave nije bilo, a Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2015. godini nalazi se u privitku ovog
zapisnika.

Točka 4.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan,
jednoglasno je ( sa 11 glasova „za“) usvojeno Izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci u 2015. godini.
Za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u 2015. godini
utrošena su sredstava u ukupnom iznosu od 699.203,92 kn.
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Petrijevci u 2015. godini nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su jednoglasno (sa 11 glasova „za“) i bez primjedbi
usvojili Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2015. godine koje
se donosi temeljem Zakona o Proračunu.
Prema istome u navedenom periodu utrošeno je 500,00 kn iz sredstava pričuve.
Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za X-XII mjesec 2015. godine nalazi se u
privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.07.2015.-31.12.2015. godine
nazočnima je obrazložio gospodin Ivo Zelić. On je tom prilikom rekao da se tijekom 2015.
godine zastalo s projektima (izgradnja kanalizacije, mjere 7.2 (nerazvrstane ceste) i 7.4
(parkiralište), te da se Općina temeljem anonimne prijave očitovala Krim-policiji i
Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa o utrošku proračunskih sredstava uz
financijske pokazatelje. Iako je godinama bio član KUD-a „N.Š.Zrinski“, u zadnje vrijeme i
njegov predsjednik, sada više ne obavlja funkciju predsjednika, niti je odgovorna osoba u
bilo kojoj udruzi, ali Ured državne uprave nije proveo nastalu promjenu. Također za svoj rad
u udrugama nikada nije primao nakandu.
Vijećnik Miroslav Jocić je rekao da je u Izvješću napisano ono što je simptomatično , te da je
napravljena velika greška s udrugama s obzirom da nisu poštivane zakonske procedure, kao i
da nije dobio na uvid ocjenu Povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama.
Sredstva se ne mogu dodijeliti bez natječaja, a Povjerenstvo za dodjeu sredstava udrugama
nije imenovano, te da nije objavljeno koje su udruge podnijele zahtjev za financiranje iz
Proračuna.
Odgovorila je gospođa Milka Furlan da udruge donose svoja izvješća do kraja ožujka,
Načelnik nije samovoljno dodjeljivao sredstava, već on predlaže Proračun (na IV. razini)
kojeg usvaja Općinsko vijeće. Nije podnesen niti jedan amandman na Proračun.
U narednom razdoblju imenovati će se i Povjerenstvo za dodjelju sredstava udrugama
sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Budući je rasprava krenula u smjeru problema nastalih osnivanjem KUD-a „Neven“
Petrijevci, predsjednik Općinskog vijeća je prekinuo raspravu s obzirom da nije bilo tema
dnevnog reda, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (10 „za“ i 1
„protiv“) usojeno Izvješće o radu Općinskog načelnika Petrijevci za razdoblje 01.07.2015.31.12.2015. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 7.
Gospođa Milka Furlan ukratko je obrazložila Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Petrijevci za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine.
Novina je da će ovo Izvješće zajedno s Izvješćem Općinskog načelnika biti objavljeno na web
stranici Općine Petrijevci.
Tijekom svog izlaganja rekla je da se prate zakoni i usklađuju akti , te da do sad nije bilo niti
jedne primjedbe od državne uprave. Osoba za nepravilnosti je gospođa Renata Pilgermayer,

dok je osoba za informiranje gospođa Milka Furlan. Izvješća se redovito dostavljaju
mjerodavnima i uvažavaju primjedbe općinskih vijećnika u skladu sa zakonom.
Gospodin Ivan Vrbanić je pohvalio rad pročelnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
za obiman posao koji u drugim općinama odrađuje veći broj djelatnika.
Budući da nije bilo druge rasprave, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa
11 glasova „za“) usvojeno Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci za
razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja prostorima u vlasništvu Općine Petrijevci
namijenjenih radu udruga obrazložila je gospođa Milka Furlan.
Ona je tom prilikom rekla da je konstituiranjem Općina Petrijevci postala vlasnik prostora
koji su za svoj rad koristile udruge s područja Općine Petrijevci. Kao korisnici prostora
udruge su zaključile ugovor s Općinom Petrijevci o korištenju prostora u čijem su se posjedu
zatekle, a koje će se nastaviti i nadalje bez naknade uz obvezu redovitog održavanja.
Kada bude rađena Strategija nekretnina tada će se zgrade staviti po kategorijama korištenja.
Nakon što se napravi registar nekretnina, sve će biti objavljeno na web stranici Općine kako je
predviđeno Zakonom.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova
„za“) donesena Odluka o uvjetima i načinu raspolaganja prostorima u vlasništvu Općine
Petrijevci namijenjenih radu udruga koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Gospođa Milka Furlan upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke o uvjetima, načinu i
postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Petrijevci kojom se uređuje
postupanje tijela Općine u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u
vlasništvu Općine Petrijevci, izuzev postupka davanja u zakup poslovnih prostora i javnih
površina koji su postupci uređeni drugim općim aktima Općine.
Odlukom se uređuje i provođenje natječaja za prodaju nekretnina, zakup zemljišta, zamjenu
nekretnina i osnivanje prava građenja kao i ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na
nekretninama.
Nekretninama u vlasništvu Općine upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Ovom Odlukom će se nastojati pripremiti daljnje detalje što se tiče nekretnina Općine
Petrijevci kao i ostvarivanje sredstava po EU natječajima.
U raspravi koja je uslijedila vijećnik Zdenko Marukić je naveo problem potkućnica u Satnici
na kojima nisu izgrađeni objekti, na što mu je odgovorila gospođa Milka Furlan da ih Općina
Petrijevci nije naslijedila pri podjeli bivše Općine Valpovo te stoga na njih ne polaže nikakva
prava. Također je rekla da će se raditi Strategija upravljanja imovinom koju će usvajati
Općinsko vijeće.
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donesena
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Petrijevci
i nalazi se u privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.
Točka 10.
Nacrt Izvješća državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek o obavljenoj reviziji –
Upravljanje i raspolaganje nekretninama u Općini Petrijevci nazočnima je obrazložila
gospođa Milka Furlan. Ona je tom prilikom rekla da je Izvješće konačno, te da su preporuke
prihvaćene i o njemu se Općina očitovala u zakazanom roku. Temeljem istoga do kraja ove
godine će se izraditi Registar nekretnina, Strategija o upravljanju i raspolaganju
nekretninama, te poslovne prostore udrugama dodijeliti u skladu s propisima.
Na upit vijećnika Zdenka Marukića vezano za zemljište na kojem se izrađuje drvna masa u
Satnici, odgovorili su gospođa Milka Furlan i gospodin Ivan Zečević da će se nakon izrade

Registra nekretnina znati u čijem su vlasništvu navedene čestice, te da je imonovano
Povjerenstvo od Agencije za poljoprivredno zemljište koje će u slučaju da su čestice u
vlasništvu Općine odrediti masu koja će se posjeći i njezinu cijenu.
Nakon toga je jednoglasno (sa 11 glasova „za“) usvojeno Izvješće Državnog ureda za reviziju
Područni ured Osijek o obavljenoj reviziji – Upravljanje i raspolaganje nekretninama u Općini
Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 11.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2015. godinu pojasnila
je gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da je zakonska obveza isto usvojiti
do 30. ožujka za prethodnu godinu. Iz izvješća je vidljivo da se na području Općine Petrijevci
komunalni otpad razdvaja, te da su 2014. godine formirani „Zeleni otoci“ koji su se pokazali
velikim problemom budući da na njima neodgovorni građani odlažu glomazni otpad. Od
početka 2016. godine na području Općine Petrijevci obavljanje javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada radi „Urbanizam“ d.o.o. iz Valpova.
Gospodin Ivo Zelić izvjestio je da je u dogovoru sa Gradovima Valpovo i Belišće, te
Općinama Bizovac i Koška u tijeku izrada reciklažnog dvorišta u Valpovu, gdje je nakon
provedenog natječaja, 14. ožujka potpisan ugovor s izvođačima.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za 2015. godinu usvojeno
je jednoglasno (sa 11 glasova „za“) i bez primjedbi i nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara Općina je dužna u pet godina izvršiti reviziju Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Tijekom 2015. godine dobivena je suglasnost od Ministarstva unutarnjih poslova temeljem
koje se predlaže njezino donošenje. Ista je obimnog sadržaja i može se vidjeti u prostorijama
Općine.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova
„za“) donesena Odluka o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Nakon obrazloženje gospođe Renate Pilgermayer, a sukladno Zakonu o zaštiti od požara,
jednoglasno ( sa 11 glasova „za“) je donesena Odluka o donošenju revizije Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci.
Temeljem ove Odluke i sukladno Zakonu Općinski načelnik organizira zaštitu od požara na
području Općine Petrijevci, vodi brigu o njezinom uspješnom provođenju i poduzima mjere
za unapređenje zaštite od požara.
Tijekom 2015. godine izvršena je Revizija postojeće Procjene ugroženosti od požara te
promijenjeni i prilagođeni novi podaci nastali u predmetnom razdoblju.
Odluka o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za
Općinu Petrijevci nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 14.
Na prijedlog Općinskog načelnika, a nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer,
jednoglasno (sa 11 glasova „za“) je usvojeno Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara za području Općine Petrijevci za 2015.godinu.
U Izvješću su kronološkim redom navedene organizacijske, tehničke i urbanističke mjere koje
su provedene tijekom prošle godine. Sredstava za provedbu obveza Općine Petrijevci koje
proizilaze iz Provedbenog plana korištena su iz Proračuna Općine za 2015. godinu, a izvješće
je dostavljeno Osječko-baranjskoj županiji i biti će objavljeno u „Službenom glasniku Općine
Petrijevci“.

Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području
Općine Petrijevci za 2015.godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 15.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za
2016.godinu ukratko je nazočnima obrazložila gospođa Renata Pilgermayer koja je tom
prilikom rekla da su u istom navedene sve organizacijeke, tehničke i urbanističke mjere koje
je potrebno provesti u 2016. godini. Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci upoznat će s
odredbama ovoga Provedbenog plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđeni kao
izvršitelji pojedinih zadataka, a sredstva za njegovu provedbu osigurat će se do visine
utvrđene Proračunom Općine za 2016. godinu.
Općinsko vijeće jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe provedbenog plana.
Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana i ovaj Provedbeni plan dostavljaju se Osječkobaranjskoj županiji. Provedbeni plan biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine
Petrijevci“. Nakon obrazloženja, budući da nije bilo rasprave pristupilo se glasovanju tijekom
kojeg je jednoglasno (sa 11 glasova „za“) usvojen Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2016.godinu nalazi se u privitku ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 16.
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom prilikom rekao slijedeće:
- tijekom mjeseca siječnja Jedinstveni upravni odjel je radio na izradi svih potrebnih
izvješća,
- početkom veljače održano je proglašenje najboljih u sportu za 2015. godinu ,
- Savjet mladih organizirao je Maskenbal uz proglašenje najboljih maski, a s ponudom
krofni i čaja sudjelovala je Hrvatska udruga žena Petrijevci, te Puhačka glazba DVD-a,
- radilo se na unutrašnjem uređenju zgrade mrtvačnice u Satnici osim sanitarnog čvora
koji se planira u cijelosti izvesti tokom narednog razdoblja,
- uređena je unutrašnjost zgrade mrtvačnice u Petrijevcima, kao i njezin vanjski dio,
ostaje završno bojanje cjelokupne ograde na groblju,
- započeto je uređenje fasade stare škole,
- Šahovski klub i KUD „N.Š.Zrinski“ rade na uređenju svojih prostorija, rade sami ili uz
pomoć sponzora, a materijal im osigurava Općina.
- uređuju se javne površine, centar Petrijevaca i Satnice, te prostor ispred crkve.
Potom su uslijedila pitanja vijećnika:
Vijećnik Miroslav Jocić je pitao za cijenu smeća koja iznosi 50,00 kn, a bilo je rečeno da
će cijena odvoza smeća biti nepromijenjena. Odgovorio mu je gospodin Ivo Zelić koji je
rekao da je bilo rečeno da se u ponudi novog koncesionara nalazi cijena bez PDV-a, te da
će biti ista kao i u Gradu Valpovo i općinama Bizovac i Koška.
Vijećnik Zdenko Marukić je iznio problem puta u Kolodvorskoj ulici u Satnici (od groblja
prema „staroj stanici“) koji je zatvoren od strane pčelara, kao i problem uklanjanja
odrezanog drveća koje stoji duže vrijeme i ne zna kome se obratiti za njegovo uklanjanje.
Odgovoreno mu je da će se provjeriti za put i ukoliko je put javan, mora biti otvoren, a za
uklanjenje drveća može se javiti u Općinu.
Također, na upit vazan za organiziranje savjetovanja za zaštitu pesticidima, odgovorio je
gospodin Ivo Zelić da se zainteresirani mogu obratiti Savjetodavnoj službi u Valpovu, a
ukoliko bude više zainteresiranih i Općina može ogranizirati predavanje.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21,25 sati.
Zapisničar:
Ana Egredžija

Predsjednik:
Ivan Vrbanić

