
 Z A P I S N I K 

 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u četvrtak, 22. prosinca 
2016. godine u zgradi stare Osnovne škole Petrijevci (u prostorima KUD-a) s početkom u 
18:00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Jasna Stojaković, Mario Koški, Dragan Kuštro, 
Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Miroslav Jocić, Ivica Walz, Martina Stanković i Ivan Novak, 
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, Lidija Maurović-Košćak, direktorica 
LRA Valpovo-Petrijevci, Darko Slivar, direktor HRV-a, Ana Egredžija, zapisničar i Denis 
Fekete, Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  
 
NENAZOČNI: Miroslav Marić i Samir Župančić.   
 
Sjednicom predsjeda 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 
dnevni red na koji je dopunu iznio Načelnik sa točkom „Donošenje Odluke o kupovini k.č.br. 
16/1 u k.o. Satnica“, a radi se o nekretnini u vlasništvu tvrtke Agro Ravlić d.o.o. koja bi se 
kupila za potrebe DVD-a Satnica. Dopuna je jednoglasno usvojena, te je predložio slijedeći 
(dopunjeni)    
 

D n e v n i  r e d 

  

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Donošenje Odluke o suglasnosti Općine Petrijevci za provedbu ulaganja na području 

Općine Petrijevci za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 2-016 (poljskog 
puta) na području Općine Petrijevci    

3. Prijedlog izmjena Društvenog ugovora o osnivanju društva Hrvatski radio Valpovština 
d.o.o. 

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci  

5. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Petrijevci. 

6. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2016. 
godinu i Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Petrijevci za 2016. godinu 

7. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa raspoređivanja sredstava 
Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu 

8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu       
9. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu i Odluke o 

izvršenju     Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu 
10. Donošenje Odluke o Programima raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci 

za 2017. godinu 
a) gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, 



c) trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja 
na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2017. godini, 

d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2017. godini, 
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2017. godini,  
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine 

Petrijevci za 2017. godinu, 
g) javnih potreba u vatrogastvu u 2017. godini 

11. Donošenje Plana nabave za 2017. godinu. 
12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih 

stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2017. godinu 
13. Donošenje Odluke o kupovini k.č.br. 16/1 u k.o. Satnica  
14. Različito  

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

Točka 1. 
Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. 

 
Točka 2. 

Gospođa Lidija Maurović- Koščak pozdravila je sve nazočne i  obrazložila prijedlog Odluke o 
suglasnosti Općine Petrijevci za provedbu ulaganja na području Općine Petrijevci za projekt 
„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 2-016 (poljskog puta) na području Općine Petrijevci“, a 
što je potrebno kod prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-
2020. Mjera 07, ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Predloženi projekt je rekonstrukcija 
nerazvrstane ceste (poljskog puta) na području Općine Petrijevci koja je izravan pristup 
poljoprivrednim zemljištima, voćnjacima, vikend naselju i vodocrpilištu Jarčevac s državne 
ceste DC34. Za podnositelja Zahtjeva za potporu - korisnika potpore ovlašćuje se Općina 
Petrijevci, koja će sukladno Zakonu o cestama nakon rekonstrukcije i upravljati predmetnom 
cestom.         
Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 
donesena Odluka o suglasnosti Općine Petrijevci za provedbu ulaganja na području Općine 
Petrijevci za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 2-016 (poljskog puta) na području 
Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 3. 
Gospodin Darko Slivar, direktor Hrvatskog radija Valpovština d.o.o. upoznao je vijećnike s 
prijedlogom izmjena Društvenog ugovora o osnivanju društva Hrvatski radio Valpovština d.o.o. 
do kojeg je došlo budući da je Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 20. sjednici u travnju 
2015. godine donijelo Odluku o istupanju grada Belišća iz trgovačkog društva Hrvatski radio 
Valpovština d.o.o., a koju Odluku je usvojila i Skupština trgovačkog društva HRV-a d.o.o. u 
svibnju 2016. godine. Tom prilikom je temeljni kapital Grada Belišća u vrijednosti od 93.600,00 
kn u stvarima prenesen na Hrvatski radio Valpovština d.o.o. u cijelosti. Gradu Belišću je 
isplaćena naknada tržišne vrijednosti poslovnog udjela u iznosu od 24.000,00 kn. 
Zbog mnogobrojnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima, kao i zbog uočenih problema  
nesmetanog rada trgovačkog društva, a kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje i rad 
trgovačkog društva HRV-a d.o.o., predlažu se izmjene Društvenog ugovora koja se odnose na 
raspolaganje glasova koji se upisuju u knjigu udjela, na upravu Društva i istupanje člana iz 
Društva. Prema istome Općina Petrijevci raspolaže s 130 glasova u Skupštini društva koja 
raspolaže s ukupno 1.040 glasova koji s upisuju u knjigu udjela.   



Rasprave nije bio te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (11 glasova „ZA“) 
donesen zaključak o prihvaćanju izmjena Društvenog ugovora o osnivanju društva Hrvatski 
radio Valpovština d.o.o. koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 4. 

Gospodin Ivo Zelić ukratko je pojasnio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine 
Petrijevci. Istom bi se u čl. 3. dodao stavak 2 koji glasi: „Osim uvjeta navedenih u prethodnom 
stavku Općina Petrijevci može propisati i druge kriterije sukladno Uredbi, te dodatne kriterije 
koje će biti sastavni dio teksta Javnog poziva“. Također se članak 8. stavak 1. mijenja i glasi: 
„Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, prijavljene programe, projekte, aktivnosti 
ili manifestacije ocjenjuje povjerenstvo, koje za tu svrhu imenuje Općinski načelnik posebnom 
odlukom kojoj se propisuje broj, sastav, ovlasti, zadaće i dr.“ U stavku 3. istog članka riječi 
„uputama za prijavitelje“ zamjenjuju se riječima: „javnim pozivom“. Članak 19. mijenja se i 
glasi: „Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine i ima se objaviti u „Službenom 
glasniku Općine Petrijevci“.  
U nastavku je vijećnik Miroslav Jocić izrazio zadovoljstvo zbog događanja u 2016. godini kao i  
nadu da će biti još bolje kada sve udruge budu imale jednako pravne uvjete, te je rekao da se 
nada da u članku 3. Dodatni kriteriji neće biti predmet novih problema kada se budu dodjeljivala 
sredstva udrugama. Također je napomenuo da ipak mora konstatirati da Povjerenstvo mora 
raspoređivati sredstva za rad udruga i slaže se da to radi Načelnik kao i da u istome budu 
zastupljeni vijećnici i stručno odabrane osobe kako bi u narednoj godini svi imali jednaku 
mogućnost participiranja sredstava od Općine Petrijevci. 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno  
(11 glasova „ZA“) donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci koja se nalazi u pritvitku 
ovog zapsinika. 
 

Točka 5. 
Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci obrazložila je 
gospođa Renata Pilgermayer koja je tom prilikom rekla da se ovom Odlukom utvrđuje pravna 
osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja o obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, 
način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima 
koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te rokove za izradu i izvori financiranja 
III izmjena i dopuna PPUO Petrijevci. Nositelj izrade III. izmjena i dopuna PPUO Petrijevci je 
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, a stručni izrađivač će biti pravna osoba registrirana 
za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja.    
Budući da rasprave nije bio, Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Petrijevci donesena je jednoglasno (11 glasova „ZA“). 
  

Točka 6. 
Gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne s II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Petrijevci za 2016. godinu i Odlukom o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna 
Općine Petrijevci za 2016. godinu. Ona je tom prilikom istaknula da je Proračun rađen na 
četvrtoj razini tako da su jasno vidljivi svi prihodi i rashodi kao i da je rađen prema Zakonu o 
proračunu i ostvarenju za jedanaest mjeseci.  
Iz istog je vidljivo da su prihodi smanjeni na 6.778.339,00 kn kao i da su rashodi smanjeni na 
7.824.513,00 kn te je tako nastala razlika u iznosu od minus 1.046.174,00 kn. 
Prihodi su najvećim dijelom umanjeni zbog nerealiziranih sredstava pomoć od međunarodnih 
organizacija te institucija i tijela EU, kapitalnih pomoći iz državnog Proračuna i ostalih 
izvanproračunskih korisnika na koje ne možemo utjecati. 



Proračun je i u II. Izmjeni uravnotežen, trošilo se namjenski, te je navela prijedloge za smanjene 
rashoda po pojedinim stavkama. 
 
U nastavku je gospodin Ivan Vrbanić rekao da je na ovakav prijedlog II. Izmjena i dopuna 
Proračuna za 2016. godinu zaprimljen amandma Kluba vijećnika HDZ-a u Općinskom vijeću 
Petrijevci kojim podnose prijedlog za povećanje odnosno umanjenje sredstava u Programu   
1003. Upravljanje i održavanje nepokretne imovine i opreme Općine Petrijevci, dok se u 
Programu 100. Javne potrebe u kulturi i religiji mijenjaju iznosi na stavkama kako je to 
navedeno u prijedlogu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. Isto se predlaže kako bi se na 
simboličan način povećale dotacije udrugama za 2016. godinu jer je ova godina bila iznimno 
uspješna na društvenom, kulturnom i sportskom planu. Ove godine Općina bilježi povećanje 
svojih izvornih prihoda i time se neće narušiti uravnoteženost Proračuna. 
Gospodin Ivo Zelić u svezi predloženog amandmana je rekao da u Općini ne postoji odjel za 
društvene djelatnosti te da se društveni život na području Općine provodi kroz rad udruga 
kojima bi to bila nadoknada za rad. 
Nadalje je informirao vijećnike da se trenutno radi na povlačenju sredstava za nerazvrstane 
ceste, da su dobivena sredstava za precrpne stanice za odvodnju, kao i da je postavljena 
niskonaponska mreža u novom naselju u Petrijevcima za što je potpisan ugovor i do kraja ožujka 
2017. godine sedam ulica bi trebalo biti priključeno na trafostanicu. Što se tiče sredstava za 
investicije, ista su osigurana Proračunom. 
Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća ovaj Amandman postaje sastavni dio prijedloga 
II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu jer se Načelnik kao predlagač 
suglasio s predloženim Amandmanom. 
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je većinom glasova (10 
glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) donesen zaključak o usvajanju II. Izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu i Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu koji se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 7. 

Nakon obrazloženja gospođe Milke Furlan, sukladno II. Izmjenama i dopunama Proračuna 
Općine Petrijevci za 2016. godinu i navedenim amandmanima, većinom glasova (10 glasova 
„ZA“ i 1 glas „PROTIV“) je donesena Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa 
raspoređivanja sredstava Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu kako slijedi:  

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijevci 
u 2016. godini, 

b) utroška sredstava šumskog doprinosa i sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2016. godini Općine Petrijevci, 

c) javnih potreba u sportu za 2016. godinu Općine Petrijevci, 
d) javnih potreba u kulturi za 2016. Godinu Općine Petrijevci. 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 8. 
Sukladno Zakonu i II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu, 
nakon uvodnog obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, većinom glasova (10 glasova 
„ZA“ i 1 glas „PROTIV“) je donesena II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu 
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika uz izmjenu stavke na zgradi Općine prema 
usvojenom amandmanu. 
Potom je nabrojala veće izmjene kod investicija po stavkama. 
 

Točka 9. 
Pod ovom točkom dnevnog reda, gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne vijećnike s 
Proračunom Općine Petrijevci za 2017. godinu i Odlukom o izvršenju Proračuna Općine 



Petrijevci za 2017. godinu. Tom prilikom je rekla da je Proračun uravnotežen, razvojni i po 
Zakonu, a rađen je na bazi ostvarenja. 
Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 16.868,096 kn, pratiti će se njihovo ostvarenje i 
usklađivati će se prema izmjenama Zakona.  
Nakon obrazloženja uslijedila je rasprava tijekom koje je gospodin Ivo Zelić upoznao nazočne 
s planiranim investicijama u Proračunu kao što su izgradnja sekundarne mreže u Petrijevcima, 
završetak radova na postavljanju javne rasvjete i niskonaponske mreže u novom naselju u 
Petrijevcima, izrada projekata za ostale ulice i za sudjelovanje u natječaju za izgradnju 
parkirališta, uređenje zgrade Općine i Doma u Satnici i dr. za što su sredstava osigurana u 
Proračunu za 2017. godinu.        
Također je rekao da se naredne godine očekuju sredstva od Europskih fondova i Osječko-
baranjske županije. Pojašnjenje vezano za upit vijećnika Miroslava Jocića vezano za pomoć u 
troškovima stanovanja, dala je gospođa Milka Furlan koja je tom prilikom rekla da su to 
sredstava koja se dodjeljuju prema Odluci o socijalnoj skrbi. 
Vijećnik Ivica Walz je rekao da je Proračun za pohvalu i pohvalio sve projekte koji su 
odrađeni, te osobno podržao Proračun. 
Vijećnik Ivan Zečević je istaknuo da su svi Proračuni u Općini Petrijevci bili jako razvojni, 
kao i da se puno napravilo od kada postoji Općina i svi zacrtani zadaci da su izvršeni, te je 
stoga podržao Proračun za 2017. godinu. 
Budući da drugih pitanja nije bilo, pristupilo se glasovanju tijeko kojeg je jednoglasno (11 
glasova „ZA“) usvojen Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu i Odluka o izvršenju 
Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu koji se nalaze u privitku ovog zapisnika.  

  
Točka 10. 

Nakon objašnjenja gospođe Milke Furlan o Programima raspoređivanja sredstava Proračuna 
Općine Petrijevci za 2017. godinu koji su usklađeni sa Proračunom i izvedeni iz Proračuna za 
2017. godinu, jednoglasno je (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o Programima 
raspoređivanja sredstava Općine Petrijevci za 2017. godinu kako slijedi: 

a) gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini, 
b) održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, 
c) o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na 

korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Petrijevci u 2017. godini, 

d) javnih potreba u kulturi Općine Petrijevci u 2017. godini, 
e) javnih potreba u sportu na području Općine Petrijevci u 2017. godini,  
f) javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Petrijevci 

za 2017. godinu, 
g) javnih potreba u vatrogastvu u 2017. godini. 

Ista se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 11. 
Sukladno Zakonu i Proračunu za 2017. godinu, a nakon obrazloženja gospođe Renate 
Pilgermayer, vijećnici su jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli Plan nabave za 2017. 
godinu kojim se utvrđuju pravo i obveza Općine Petrijevci kod provođenja postupka javne 
nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi.   
Isti će biti promijenjen ukoliko tijekom godine dođe do promjena u Proračunu.     
Plan nabave za 2017. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 
Točka 12. 

Nakon pojašnjenja gospođe Milke Furlan, a na temelju Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe vijećnici su jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijeli Odluku o 
raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću 



Općine Petrijevci za 2017. godinu. Istom se raspoređuju sredstva za financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću razmjerno prema broju njezinih članova u Općinskom 
vijeću. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn. 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 13. 
Gospodin Ivo Zelić upoznao je nazočne s prijedlogom Odluke o o kupovini k.č.br. 16/1 u k.o. 
Satnica za potrebe DVD-a Satnica. 
Ista se nalazi u Školskoj ulici u Satnici, a omogućava korištenje kolnog ulaza za potrebe 
DVD-a, te stoga predlaže da je kupi Općina Petrijevci koja bi bila njezin vlasnik od Agro 
Ravlić d.o.o. Osijek, te dodjeli na korištenje DVD-u Satnici na rok od 30 godina. 
Na navedenoj čestici se nalazi kuća i dvor procijenjene vrijednosti od strane ovlaštenog 
građevinskog vještala u iznosu od 140.327,75 kn. 
Budući da rasprave nije bilo, jednoglasno je (11 glasova „ZA“) donesena Odluka o o kupovini 
k.č.br. 16/1 u k.o. Satnica i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 14. 
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Općinskog 
vijeća informirao načelnik Općine koji je tom pilikom rekao slijedeće: 

- uređen je prostor za arhivu u potkrovlju zgrade Općine, 
- pribavljen je novi namještaj za prostoriju računovodstva u zgradi Općine, 
- radilo se na uređenju bankina nerazvrstanih cesta, 
- provedena je javna nabava za uređenje zgrade Doma u Satnici, 
- 30. 11. za Dan branitelja zapaljena je svijeća i položen vijenac u Satnici na groblju, 

dok je u Petrijevcima svečano postavljena Spomen ploča poginulim braniteljima i 
civilima u Domovinskom ratu, 

- 9. prosinca je prezentirana Studija izvodljivosti obilazne Petrijevaca, 
- Potpisan je ugovor za postavljanje javne rasvjete niskonaponske mreže i nadzor, 
- 17. 12. Održan je Božični koncert KUD-a „N.Š.Zrinski“ U Petrijevcima, a 18. 

prosinca u Satnici, 
- i shođena je građevinska dozvola za nerazvrstane ceste i izvršena prijava na natječaj,  
- privremeno je zatvorena državna cesta DC34 od kraja ulice S. Radića u Petrijevcima 

do križanja (skretanja) za naselje Josipovac i to do 31.03.2017. godine, 
- dobivena je Odluka od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o pokretanju 

postupka protiv općinskog načelnika koji nikada nije naplatio trošak za rad u 
udrugama. 

Na kraju je vijećnik Miroslav Jocić predložio svim vijećnicima da svoju naknadu za rad na 
Vijeću u ovo blagdansko vrijeme uplate za obitelj Vranić koja je tijekom listopada doživjela 
požar kojom prilikom su stradali majka i djeca. Prijedlog je nakon rasprave povučen. 
Gospodin Ivo Zelić je upozano nazočne s akcijom koju provodi u tu svrhu, te da je prikupljen 
znatan iznos sredstava za navednu obitelj kao i materijalnih stvari, kao i da su se u akciju 
uključili i gospodarstvenici s područja Općine i dalje (Eurocolor, Mirmont, Dvorac, 
Urbanizam, Caritas i dr. ) koji su pridonijeli uređenju kuće. 
Također je i vijećnik Ivan Zečević rekao da se putem Caritas uključio u akciju i donirao 
znatan iznos, a gospodin Ivan Vrbanić je rekao da se radi o hvale vrijednoj akciji i ukoliko 
netko želi donirati može se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.    
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik povodom Božića i Nove 2017. 
godine pozvao nazočne na zajednički  domjenak, te zaključio sjednicu u 19,50 sati.   

 
Zapisničar:       Predsjednik:  

 Ana Egredžija       Ivan Vrbanić,v.r. 
                     


