ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 27. lipnja 2017.
godine u prostorijama Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20,00 sati.
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Martina Stanković, Ivan Zečević, Josip Kuštro,
Josip Koški, Mario Koški, Anto Aničić, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun
Stuparić, Dino Stojaković i Mirna Gelo, izabrani vijećnici.
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić zamjenik
načelnika Općine Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Ana
Egredžija, zapisničar, Darko Slivar, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,
Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.
Sjednicom predsjedava gospodin Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne, konstatirao da
su djednici nazočni svi vijećnici i potom predložio slijedići
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 1.i 2. sjednice Općinskog vijeća.
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju HEP-Plin -a d.o.o. Osijek za
2016. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za
2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci
za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za I-III
mjesec 2017. godine.
6. Donošenje Odluke o porezima Općine Petrijevci.
7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci.
8. Donošenje Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela.
9. Donošenje Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Petrijevci.
10. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Općinskog vijeća
a) Odbora za statutarno-pravna pitanja,
b) Odbora za financije, proračun i gospodarstvo
c) Povjerenstva za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača,
d) Povjerenstva za provedbu natječaja,
e) Povjerenstva za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
f) Povjerenstva za društvene djelatnosti i socijalnu skrb,
g) Povjerenstva za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i
zaštitu okoliša,
h) Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.
11. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Petrijevci.
12. Donošenje Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za
razdoblje 2018.-2023.
13. Različito

Dnevni red je jednoglasno usvojen te se pristupilo razradi istoga kako slijedi: .
Točka 1.
Kod usvajanja zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća, vijećnik Zvonko Babić pozvao
se na članak 170 Poslovnika o radu koji govori o sažimanju rasprave, te je iznio
primjedbu na zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća u točci drugoj s obzirom da nije u
potpunosti navedeno sve što je rekao tj. neodgovara istini u tom dijelu. Stoga je zatražio
od predsjednika da mu obrazloži svoju primjedbu da on nije imao konkretan prijedlog tj.
da kod imenovanja u Odbor petrijevačkih žetvenih svečanosti treba biti zastupljen i netko
iz oporbe. On kao pojedinac ne može nikoga predložiti dok se za njega ne izjasni jedna
traćina članova, te da je imao prijedlog ali ga na sjednici nije mogao iznijeti dok se ne
konzultira sa ostalima.
Primjedba je jednoglasno usvojena i ispravljena u zapisniku
Potom su zapisnici za 1. konstituirajuće i 2. sjednice Općinskog vijeća usvojeni su
jednoglasno (13 glasova „ZA“).
Točka 2.
Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2016. godinu s osvrtom na
područje davatelja koncesije Općine Petrijevci u odsutnosti predstavnika HEP-Plina d.o.o.
obrazložila je gospođa Milka Furlan.
Ona je tom prilikom rekla da je iz Izvješća vidljiv dio koji se odnosi na Općinu Petrijevci.
U 2016. godini na ime koncesijske naknade na području Općine Petrijevci prikupljeno je
ukupno 684.749,75 kn od čega je uplaćeni iznos Općini Petrijevci 10.271,25 kn koji je
uplaćen na vrijeme 1. lipnja 2017. godine.
Prema Zakonu o koncesiji su obvezni jednom godišnje dostaviti Izvješće o poslovanju što
uredno dostavljaju, također im je uredno i na vrijeme dostavljen poziv za sjednicu na koji
se nisu očitovali.
Rasprave nije bilo, te se prisupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju HEP-Plin d.o.o. Osijek za 2016. godinu s
osvrtom na područje davatelja koncesije Općine Petrijevci koje se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Točka 3.
Gospodin Darko Slivar, direktor Hrvatskog radija Valpovština d.o.o., pozdravio je sve
nazočne, čestitao novoizabranim vijećnicima i izrazio nadu u dobru buduću suradnju.
Potom je ukratko obrazložio Izvješće o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za
2016. godinu i tom prilikom rekao da su u prošloj godini ostvareni ukupni prihodi u
iznosu 926.012,00 kn, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 916.262,00 kn.
U proteklom periodu od 1. srpnja 2015. godine kada je gospodin Darko Slivar imenovan
privremenim upraviteljem, a potom i direktorom HRV-a d.o.o. Valpovo, uspješno su
riješena sva dugovanja, uloženo je u nabavku nove opreme, raskinut je Ugovor o
suvlasničkom dijelu sa Gradom Belišćem i tom prilikom je isplaćen njihov suvlasnički
dio, te se stanje stabilizira i jedna je od stabilnijih radio postaja na Osječko-baranjskoj
županiji.
Također je istaknuo da je raskidom ugovora sa Gradom Belišće povećan vlasnički dio
Općine Petrijevci na 18,75% temeljnog kapitala.
Istaknuo je da se sve obveze uredno izvršavaju kao i mogućnost suradnje sa svim
vijećnicima.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13
glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o financijskom poslovanju HRV d.o.o. Valpovo za
2016. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Točka 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Milka Furlan pozdravila je sve nazočne,
čestitala izabranim vijećnicima i upoznala ih s obvezama Općinskog vijeća Općine
Petrijevci prema Zakonu o Proračunu.
Potom je podnijela Informaciju o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za
razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine. Ona je tom prilikom istaknula da su u
navedenom periodu ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 1.373.65,33 kn, te ukupni
rashodi u iznosu od 1.443.704,24 kn, tako da je ostvarena razlika u iznosu od minus
70.028,91 kn koja sa prenesenim viškom prijašnjih godina čini ukupni prihod od
1.913.585,66 kn.
Početkom godine su prihodi manji iz razloga što tijekom godine dolazi do punjenja
određenih prihoda koji se različito pune, a što se redovito prati od strane Općine.
Što se tiče rashoda, isti se troše namjenski i prema Zakonu.
Proračun se vijećnicima dostavlja u materijalima na četvrtoj razini gdje se vide svi
troškovi, dok se u Službenom glasniku prema Zakonu objavljuje na trećoj razini. Nastaviti
će se raditi prema Planu, a izvješće za šest mjeseci vijećnici trebaju usvojiti do 15. rujna.
Rasprave nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 glasova
„ZA“) usvojena Informacija o Izvješću izvršenja Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje
01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 5.
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske
zalihe za I-III mjesec 2016. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva u ukupnom
iznosu od 993,75 kn koja su usmjerena za pomoć djeci oboljelih od malignih bolesti preko
udruge NINA i sufinanciranje Počasnog Bleiburškog Voda za održavanje komemoracije
povodom 72. obljetnice za bleiburške žrtve 13. svibnja 2017.
Potom je jednoglasno (13 glasova „ZA“) usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz
proračunske zalihe za I-III mjesec 2016. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o općinskim porezima vijećnicima je obrazložila gospođa Milka Furlan
koja rekla da je istu potrebno donijeti sukladno novom Zakonu o lokalnim porezima .
Naglasila je koji porezi pripadaju Općini Petrijevci, te da kod istih stopa poreza ostaje
nepromijenjena. Poreze za Općinu Petrijevci radi Porezna uprava Valpovo uz naknadu od
5% od uplaćenog poreza. Rješenja o porezu na korištenje javnih površina izrađuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci i potom ih dostavlja Poreznoj upravi koja
svaki mjesec dostavlja izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima za prethodni mjesec.
Trenutno je u pripremi Porez na nekretnine za koji će Općinsko vijeće donijeti odluku na
jesen, a koji će zamijeniti komunalnu naknadu.
Tijekom rasprave koja je uslijedila vijećnica Jasna Stojaković je pitala da li je određena
osoba koja će pomoći mještanima kod ispunjavanja obrasca za porez na nekretnine, na što
je odgovorila gospođa Milka Furlan da je u obrascu navedeno da se mještani u slučaju
nejasnoća mogu obratiti u Općinu Petrijevci.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li je i u kojoj mjeri za Općinu bitan prirez s obzirom da
neke Općine nemaju uveden prirez. Također je zatražio pojašnjenje za naplatu poreza za
korištenje javne površine u slučaju kada netko postavi tablu za prodaju na ulici, a prodaje
u dvorištu i tko brine o tome kada se odlaže građevinski materijal na javnu površinu i tom
prilikom dolazi do zatrpavanja kanala što stvara dodatne probleme.
Odgovorila je gospođa Milka Furlan da je prirez bitan za Općinu Petrijevci budući da
zajedno sa prihodom od dohotka čini trećinu prihoda Proračuna, a iz čega su vidljivi
rezultati. U slučaju prodaje proizvoda u dvorištu i postavljanje table o prodaji na javnoj

površini, vlasnici nisu u obvezi platiti porez, a u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti
je napomenula da je u Općini uposlen mali broj zaposlenika, te da je na dnevnom redu ove
sjednice prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenogu upravnog odjela Općine
Petrijevci kojom će doći do izmjena u komunalnom dijelu.
Drugih pitanja nije bilo, te se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 13
glasova „ZA“) donesena Odluka o općinskim porezima koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Gospođa Milka Furlan upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci kojom se uređuje ustrojstvo i
djelokrug upravnog tijela Općine Petrijevci, organiziranom kao Jedinstveni upravni odjel
Općine Petrijevci prema Zakonu i prema broju stanovnika.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Petrijevci ,
kao i poslove državne uprave koji su Zakonom prenijeti na Općinu. Unutarnje ustrojstvo,
sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog
upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
kojeg donosi općinski načelnik u roku d 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 13
glasova „ZA“) donesena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Petrijevci i ista se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 8.
Gospođa Milka Furlan pojasnila je prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnicima i
članovima radnih tijela prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u
kojoj je došlo do izmjene u visini naknade. Također je uvedeno da i zaposlenici u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci , ukoliko su po službenoj dužnosti
nazočni sjednici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 250,00 kuna
po sjednici kojoj su nazočili.Vijećnica Antonija Orlić Domanovac zatražila je pojašenje
članka 5. gdje se navodi na vijećnici imaju pravo na naknadu za neostvarenu plaću
(izgubljenuj zaradu) koja će se isplatiti na temelju dokumentiranog zahtjev za refundaciju.
Pojašnje je dao gospodin Ivan Vrbanić koji je tom prilikom rekao da se isto odnosi na
slučaj kada poslodavac oduzme od plaće nakandu za vrijeme kroz koje nisu bili na radu
zbog obavljanja dužnosti. U tom slučaju ostvarit će naknadu od Općine uz potvrdu
poslodavca.
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je je jednoglasno
(13 glasova „ZA“) donesena Odluka o određivanju naknada vijećnicima i članovima
radnih tijela koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Petrijevci, sukladno Zakonu
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pojasnila je gospođa Milka
Furlan. Ona je tom prilikom rekla da se ovom Odlukom određuje osnovica i koeficijent za
obračun plaće i naknade za rad dužnosnika Općine Petrijevci, a to su općinski načelnik i
zamjenik općinskog načelnika.
Plaću dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak koeficijenta i
osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža,
ukupno najviše za 20%. Osnovica za obračun plaće se utvrđuje u visini osnovice za
obračun plaće državnih dužnosnika koju određuje Vlada RH, a ovom odlukom se utvrđuje
koeficijet za obračun plaće dužnosnka koji dužnost obavljaju profesionalno, i to:
općinskog načelnika od 3,40 i zamjenika općinskog načelnika od 2,89.

Zamjeniku općinskog načelnika, koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa,
određuje se naknada za obavljanje dužnosti u mjesečnom neto iznosu od 1.500,00 kn.
Sukladno Zakonu koeficijenti su usklađeni sa odredbom o umanjenju koeficijenata za
20% budući da od države ostvarujemo prihod u iznosu većem od 10% izvornog proračuna
kao potpomognuto područje.
Vijećnik Zvonko Babić pitao je da li u slučaju zamjene u radu načelnika dolazi do
promjene koeficijenta za rad zamjenika općinskog načelnika, a odgovorila mu je gospođa
Milka Furlan da postoji rok na koji se to odnosi kada i u kojem slučaju dolazi do izmjene
koeficijenta.
U raspravu se uključio i gospodin Ivo Zelić koji je rekao da je u naknadi za rad zamjenika
općinskog načelnika uračunat i trošak prijevoza, te dolazak i rad na svim sjednicama kako
Općinskog vijeća tako i Povjerenstava i Odbora.
Također je pojasnio da je stupanjem na snagu Uredbe Vlade RH 2015. godine ukinuto
pravo na regres, božičnicu, bolovanje općinskom načelniku, te da prisustvuje na svim
sjednicama Općinskog vijeća, Odbora i drugo bez ikakve naknade izuzev putnog troška .
Drugih pitanja nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 13
glasova „ZA“) donesena Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Petrijevci
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 10.
Gospodin Ivan Vrbanić pozvao je predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Petrijevci, gospodina Josipa Kuštro da iznese prijedloge za članove Odbora
i Povjerenstava koji su usuglašeni uz prethodni dogovor stranaka zastupljenih u Vijeću i
izglasani na sjednici Odbora.
Jednoglasno su (sa 13 glasova „ZA“) usvojene Odluke o izboru i imenovanjima u radna
tijela Općinskog vijeća kako slijedi:
U Odbor za statutarno- pravna pitanja imenovani su, Ivan Vrbanić , za predsjednika, Jasna
Stojaković, Antun Stuparić, Milka Furlan i Ana Egredžija, za članove.
U Odbor za financije, proračun i gospodarstvo imenovani su: Jasna Stojaković, za
predsjednicu, Josip Koški, Mirna Gelo, Ivana Zeko, i Darko Kurtović, za članove.
U Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača: Josip Kuštro, za predsjednika,
Anto Aničić, Mirna Gelo, Dino Stojakovići Antun Brletić, za članove.
U Povjerenstvo za provedbu natječaja: Ivan Vrbanić, za predsjednika, Jasna Stojaković,
Zvonko Babić, Renata Pilgermayer i Milka Furlan , za članove.
U Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda: Josip Koški,
za predsjednika, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Josip Bronzović i Nikola
Egredžija, za članove.
U Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb: Martina Stanković, za
predsjednicu, Anto Aničić, Antonija Orlić Domanovac, Ljiljana Poštić i Šimica Koški, za
članove.
U Povjerenstvo za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i
zaštitu okoliša: Jasna Stojaković, za predsjednicu, Mario Koški, Zvonko Babić, Josip
Bronzović i Zvonko Gubica, za članove.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja: Ivan Vrbanić, za predsjednika, Jasna
Stojaković, Antun Stuparić, Milka Furla i Snježana Jung , za članove.
Rješenja o imenovanju Odbora i Povjerenstava nalaze se u privitku ovog zapisnika.
Točka 11.
Gospođa Renata Pilgermayer pozdravila je sve nazočne, čestitala novoizabranim
vijećnicima i izrazila nadu za dobru suradnju. Potom je upoznala vijećnike da je u
prosincu 2016. godine donesena Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Petrijevci.

Rekla je da su provedene sve radnje sukladno Zakonu u svim rokovima i predložila
donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Petrijevci kako je to navedeno u materijalima kako bi se moglo pristupiti izradi
pročišćenog teksta Prostronog plana.
Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno ( 13
glasova „ZA“) donesena Odluka o o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Točka 12.
Nakon obrazloženje gospođe Renate Pilgermayer, a budući da postojeći Plan
gospodarenja otpadom prestaje važiti 31. prosinca ove godine, vijećnici su bez rasprave
jednoglasno ( 13 glasova „ZA“) donijeli Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom
Općine Petrijevci za razdoblje 2018.-2023. godine.
Navedenom Odlukom se utvrđuju pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjenu
stanja u obuhvatu, ciljevi i programske polazišta te mišljenja javnosti.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel Općine
Petrijevci, a troškovi njegove izrade se financiraju iz Proračuna Općine Petrijevci.
Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018.-2023.
godine nalazi se u privitku ovog zapisnika.
Točka 13.
Pod točkom različito vijećnici su upoznati da mogu iznositi svoja itanja i prijedloge
nakon što ih općinski načelnik informira o radnjama provedenim u vremenu od
održavanja prošle sjednice.
Sukladno tome, gospodin Ivo Zelić je informirao vijećnike o slijedećem;
- Započeta je izmjena kroviša na zgradi DVD-a u Satnici, a usporedo s tim se radi na
legalizaciji zgrada koje se tamo nalaze,
- U dogovoru sa Vatrogasnom zajednicom, DVD Satnica i Općinom Petrijevci traži se
idejno rješenje za zgradu,
- Radilo se na uređenju Doma u Satnici, postavljene su gromobranska instalacije,
električne instalacije, završeno uređenje hodnika i privode se kraju radovi završnog
bojanja zgrade,
- Na prostoru ribnjaka u Petrijevcima postavljene su klupe i stolovi ispod nadstrešnice,
- Javni radovi su radili na komunalnom uređenju u Satnici (prostor za park, igralište za
djecu , ul. S. Radića, sada se radi na prostoru od križa do nogometnog igrališta i dr.),
- U Petrijevcima su javni radovi radili na komunalnom uređenju oko zgrade Omladinca
i uređenje prostora iza igrališta prema ribnjaku koji nije rađen četrdesetak godina.
- Također su radili na komunalnom uređenju Židovskog groblja,
- Povodom Dana antifašizma 22. lipnja i Dana državnosti 25. lipnja, položeni su vijenci
i upaljene svijeće na groblju u Petrijevcima,
- Povodom Dana državnosti održana su sportska natjecanja u kojima su sudjelovali UŠR
„Karašica“ Petrijevci i LD „Jastreb“ Petrijevci.
U nastavku je vijećnik Josip Kuštro zamolio općinskog načelnika da informira vijećnike
o razgovorima za snimanje „Lijepom našom – vatrogasno“ u Petrijevcima. On je rekao
da se vode o tome , te da su Petrijevci izabrani uz Zagreb i Split i da će to biti vatrogasni
susret s pet slavonskih županije , a trebao bi se održati 27. listopada pod pokroviteljstvom
predsjednice Republike i Premijera i da su neke radnje u tu svhu već dogovorene.
Vijećnik Zvonko Babić je pitao da li postoji mogućnost postavljanja kontejnera za
odlaganje trave na javnim površinama, te da li se može utjecati na građane koji travu u
kanalu prstkaju otrovnim sredstvima.
Odgovorila je gospođa Renata Pilgermayer da se kontejneri ne mogu postavljati na javnu
površinu, kao i da se bio otpad pakuje u zato predviđene vreće i odvozi jednom mjesečno,

odnosno da ga treba kompostirati na vlastitoj građevinskoj čestici, te da je Općina u tu
svrhu nabavili i podijelila kompostere, dok je prskati kanale ne bi smjelo.
Vijećnica Antonija Orlić Domanovac se zanimala da li se putem Općine mogu zatražiti
sredstva za sufinanciranje energetske učinkovitosti, na što je odgovoreno da se svatko
sam mora obratii Fondu, i ida se svi odgovori i obrasci mogu naći na službenim
stranicama Fonda za energetsku učinkovitost.
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik je zaključio rad sjednice u
21,25 sati.
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