
Z A P I S N I K 

 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 15. rujna 
2014. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Samir Župančić, Miroslav Jocić, Jasna Stojaković, 
Mario Koški, Đuro Tačković, Damir Dorkić, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Martina Stanković 
i Ivan Novak , izabrani vjećnici. 
 
OSTALI NAZOČNI: Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić, zamjenik 
načelnika, Željko Harkanovac, direktor Urbanizam d.o.o. Valpovo, Zdenka Vukadin, 
ravnateljica Osnovne škole Petrijevci, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 
Ana Egredžija, zapisničar, Davor Runje, direktor HRV-a.  
 
NENAZOČAN: Miroslav Marić.   
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Vrbanić koji je 
konstatirao da je  sjednici nazočno dvanaeset izabranih vijećnika kao i da su opravdano 
nenazočni vijećnik Miroslav Marić, te izvjestitelji Mate Pušić, Matija Reiter i Višnja Gubica. 
Potom je pozdravio sve nazočne i predložio slijedeći    
 

D n e v n i  r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća Dvorac d.o.o. Valpovo za 2013. godinu. 
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2013. godinu Urbanizam d.o.o. 

Valpovo 
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole 

šk.2013/2014. godine. 
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 20. Petrijevačkim žetvenim 

svečanostima. 
6. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih za 2015. 

godinu. 
7. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijevci. 
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 

01.01.-30.06.2014. godine. 
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-VI 

mjesec 2014. godine. 
10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-

30.06.2014. godine.  
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih 

djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada. 
12. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana davanja koncesija u 2015. godini. 
13. Donošenje Odluke o načinu obilježavanja blagdana i drugih značajnih datuma u 

organizaciji Općine Petrijevci. 
14. Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku. 
15. Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u 

Osijeku. 
16. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijevci. 
17. R a z l i č i t o. 

  
 
 

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



 
Točka 1. 

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. 
 

Točka 2. 
U odsutnosti direktora Dvorca d.o.o., nazočne je pozdravila gospođa Jasna Stojaković, 
rukovoditelj sektora računovodstvenog i financijskog poslovanja i ukratko obrazložila 
Godišnje izvješće  Dvorac d.o.o. Valpovo za 2013. godinu  koje su vijećnici dobili u 
materijalima.  
Tom prilikom je istaknula da je tijekom 2013. godine došlo do promjena u Dvorcu d.o.o. 
tj. do razdvajanja djelatnosti koje se ne odnose na vodoopskrbu i odvodnju kao i  da je 
tijekom mjeseca srpnja nakon provedenog natječaja za direktora imenovan Mate Pušić.  
Dvorac d.o.o. Valpovo u 2013. godini je ostvario ukupne prihode u iznosu od 
13.847.130,06 kn, a rashode u iznosu od 13.810.672,71 kn, čime je ostvarena bruto dobit 
u iznosu od 36.457,35 kn, koja nakon oporezivanja porezom na dobit u iznosu od 
20.755,20 kn, iznosi neto dobit od 15.702,15 kn. 
Ostvaren je pozitivan financijski rezultat čemu se nadaju i naredne godine. Također su 
isplaćene sve obveze na vrijeme što je pozitivno u odnosu na cjelokupnu situaciju u 
društvu. 
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno 
usvojeno  Godišnje izvješće Dvorac d.o.o. Valpovo za 2013. godinu koje se nalazi u 
privitku ovog zapisnika. 

Točka 3. 
Godišnje izvješće za 2013. godinu Urbanizam d.o.o. Valpovo ukratko je obrazložio 
gospodin Željko Harkanovac koji je tom prilikom rekao da je Urbanizam d.o.o. osnovan 
19.02.2013. godine, s osnovom djelatnošću skupljanje neopasnog otpada. U razdoblju od 
01.03.-31.12.2013. godine ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 6.843.116,94, a 
rashode u iznosu od 6.831.483,50 kn iz čega proizlazi da je ostvarena bruto dobit u iznosu 
od 11.633,44 kn, odnosno nakon oporezivanja, neto dobit u iznosu od 3.354,12 kn. 
Društvo je pozitivno poslovalo sa malom dobiti koja je poticajna mjera novoosnovanoj 
firmi. U Društvo je proveden proces reorganizacije, te su djelatnicima kojima je prestao 
radni odnos isplaćene otpremnine. 
Tijekom rasprave koja je uslijedila, a u kojoj su sudjelovali vijećnici Ivan Zečević, Jasna 
Stojaković i Miroslav Jocić, gospodin Željko Harkanovac je odgovarao na njihove upite.   
Vijećnik Ivica Walz čestitao je direktoru na preuzimanju tvrtke Urbanizam d.o.o. i 
pozitivnom poslovanju u tako kratkom razdoblju. 
Nadalje, gospodin Ivan Vrbanić je rekao da se radi o tvrtci koja se nalazi na tržištu te im 
želi dobru tržišnu utrku kako bi u budućnosti također ostvarivali pozitivne rezultate i 
zapošljavali mladi kadar.   
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Godišnje izvješće 
za 2013. godinu Urbanizam d.o.o. Valpovo koje se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 4. 
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada Osnovne škole Petrijevci  za šk. 
2013./2014. godinu obrazložila je gospođa Zdenka Vukadin. Ona je tom prilikom rekla da 
je nastavni plan i program realiziran iz svih nastavnih predmeta kao i fond sati za pojedini 
predmet, da rezultatima škole možemo biti zadovoljni kao i uspjesima učenika koji su 
postizali zapažene rezultate na općinskim i županijskim natjecanjima. 
U nastavku se osvrnula na uposleni kadar i izvijestila o ovogodišnjim radovima na 
uređenju učionica što je financirano vlastitim sredstvima. 
Izvijestila je nazočne da je u šk.god.2014./2015. u matičnoj školi upisano 27 učenika u I. 
razred, a područnoj školi Satnica 5 učenika. 



U raspravi koja je uslijedila a u kojoj su sudjelovali vijećnici Jasna Stojaković, Ivan 
Zečević  i Ivan Novak, pojasnila je uvođenje kuhanog obroka jednom tjedno, postignute 
rezultate u razrednoj i predmetnoj nastavi, te mogućnost ostvarivanja pozitivnih prihoda 
od najma športske dvorane, a koje koriste za nabavku potrebne opreme.   
Vijećnici su izrazili pohvalu za uredno održavani prostor u školi , a gospođa Zdenka 
Vukadin se zahvalila na dobroj suradnji sa Općinom i Općinskim vijećem koji uvijek 
izađu u susret svim školskim zahtjevima.   
Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno usvojeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne 
škole Petrijevci za šk.2013./2014. godinu koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini 
njegov sastavni dio.    

 
Točka 5. 

 U odsutnosti gospođe Višnje Gubica Izvješće o realizaciji kulturno-umjetničkog programa 
jubilarnih 20. Petrijevačkih žetvenih svečanosti obrazložio je gospodin Ivo Zelić koji se 
tom prilikom osvrnuo na događanja tijekom održavanja manifestacije 11.,12. i 13. srpnja 
kada  se odvijao program Petrijevačkih žetvenih svečanosti. 
Tom prilikom je istaknuo da smo zadovoljni održanom manifestacijom, ali da se ove 
godine  nije mogao održati svečani mimohod folklornih skupina i etno-izložba na 
otvorenom, kao i scenski prikaz žetve na njivi zasijanoj pšenicom zbog kišovitog 
vremena, a na što se nije moglo utjecati. Stoga je scenski prikaz žetve prikazan u prostoru 
športske dvorane. 
Financijsko izvješće obrazložila je gospođa Milka Furlan koja je naglasila da su  

 ostvareni prihodi i rashodi u iznosu od 75.135,94 od čega je Općina sudjelovala s iznosom 
od 47.035,94 kn. 
Također je rekla da je osim sponzora koji su navedeni u financijskom izvješću bilo i 
drugih sponzora  koji su sudjelovali u pripremi Petrijevačkih žetvenih svečanosti kao što 
su Konzum d.d. ,LAG „Karašica“ Valpovo, gospodin Ivan Zečević i drugi. 
Do kraja godine očekuju se sredstva od Ministarstva poljoprivrede kojemu je upućen 
zahtjev i za koji iznos će se umanjiti dio od Općine Petrijevci. 
Podmireni su svi troškovi i ovogodišnje Petrijevačke žetvene svečanosti su završene na 
pozitivnoj nuli. 
Odbor Petrijevačkih žetvenih svečanosti donio je zaključak o uspješno provedenoj 
manifestaciji i predlaže ovakvo Izvješće na usvajanje Općinskom vijeću.  

 Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojeno Izvješće o 
održanim 20. Petrijevačkim žetvenim svečanostima koje se nalazi u privitku ovog 
zapisnika. 

 
Točka 6. 

U odsutnosti predsjednika Savjeta mladi, Program rada i Financijski plan za 2015. godinu 
obrazložila je vijećnica Martina Stanković koja je također član Savjeta mladih Općine 
Petrijevci. U svom izlaganju navela je aktivnosti koje su obuhvaćene Programom rada a 
koje se planiraju provesti tijekom 2015. godine samostalno i u suradnji s drugim 
udrugama. 
Odgovarala je na pitanja vijećnika vezano za aktivnosti koje su provodili Savjet mladih 
(održavanje koncerta za mlade) ali gdje se nije uspjelo animirati mlade. Budući da će se 
krajem godine pristupiti novom izboru Savjeta mladih, pokušati će se na drugačiji i 
kvalitetniji način pristupiti ovom problemu u svrhu boljeg položaja mladih u zajednici. 
Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno usvojen Program rada i 
Financijski plan Savjeta mladih Općine Petrijevci za 2015. godinu koji se nalaze u rivitku 
ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.     

 



Točka 7. 
Gospođa Milka Furlan pojasnila je nazočnima prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Općine Petrijevci koja se donosi temeljem Zakona o Savjetima mladih i Statuta 
Općine Petrijevci. Obrazložila je novine koje se odnose na kandidaturu za članove Savjeta 
i njihove zamjenike koje mogu isticati udruge opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 
učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili 
strukovnih organizacija u RH kao i neformalne skupine mladih. Jedna od novina je i 
dostava poziva i materijala Savjetu za sjednice Općinskog vijeća, te zapisnika s održanih 
sjednica, u roku u kojem se iste dostavlja članovima Općinskog vijeća.    
Savjet mladih, nakon donošenja Programa rada, isti podnosi na odobravanje Općinskom 
vijeću  najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu, a godišnje 
izvješće o svom radu podnosi  Općinskom vijeću Općine Petrijevci do 31. ožujka tekuće 
godine za prethodnu godinu, te isto dostavlja na znanje Općinskom načelniku Općine 
Petrijevci.   
Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom 
kojeg je jednoglasno donesena Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijevci koja 
se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Točka 8. 
Gospođa Milka Furlan pojasnila je Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima 
primicima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2014. godine i tom prilikom istaknula da su u navedenom periodu ostvareni ukupni 
prihodi u iznosu od 2.241.531,00 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 1.927.889,95 
kn, tako da je ostvaren višak sredstava u iznosu od 313.641,05 kn koji uz preneseni višak 
iz prethodnih godina iznosi 634.154,54 kn. 
Prihodi se pune različito, a sredstva se troše namjenski prema dinamici nastalog troška. 
S obzirom na sveopću situaciju istaknula je da smo zadovoljni ubiranjem osnovnih 
prihoda, dok će se u narednom periodu realizirati i sredstva od Fonda za izgradnju vrtića, 
a što će biti vidljivo u narednom izvješću.  
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, te je glasovanjem jednoglasno  usvojeno Izvješće o 
ostvarenim prihodima i rashodima primicima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine i nalazi se u privitku ovog zapisnika 
kao njegov sastavni dio.    
 

Točka 9. 
Gospodin Ivo Zelić ukratko je obrazložio Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske 
zalihe za IV-VI mjesec 2014. godine u kojem su naznačena utrošena sredstva  u iznosu od 
3.500,00 kn koja su usmjerena Sindikalnoj podružnici Valpovo, Udruzi računovođa 
Valpovšine, Udruzi paraplegičara, Klubu žena Pokupsko i UŠR „Smuđ“ Satnica.  
Potom je jednoglasno usvojeno Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za IV-
VI mjesec 2014. godine koje se nalazi u privitku ovog zapisnika.  
 

Točka 10. 
Gospodin Ivo Zelić obrazložio je Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 
01.01.-30.06.2014. godine i tom prilikom se osvrnuo na aktivnosti koje su poduzimane 
tijekom tog razdoblja u svrhu gospodarskog razvitka Općine, a koje su usklađene sa 
Proračunom Općine Petrijevci. 
Također je dao pregled na sva društvena događanja u navedenom periodu i zahvalio 
djelatnicima, vijećnicima i članovima udruga na uzajamnoj potpori i suradnji, a sve u svrhu 
kvalitetnijeg i boljeg života mještana Općine Petrijevci. 



Budući da drugih pitanja i prijedloga nije bilo pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je 
jednoglasno usvojeno  Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.-
30.06.2014. godine i nalazi se u privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 11. 
Gospođa Milka Furlan upoznala je nazočne vijećnike s potrebom donošenja Odluke o 
izmjeni odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i 
odvoza komunalnog otpada iz razloga  što se dosadašnje Društvo DRAIVA d.o.o. 
Petrijevci,  kasnije Mokrice 180/c Oroslavje pripojilo Društvu MULL-TRANS d.o.o., 
Pavleka Miškine 63, Varaždin. Prilikom spajanja sva prava i obveze Društva Draiva  
d.o.o. prelaze na Društvo MULL-TRANS d.o.o. koje se pismom namjere obvezalo 
preuzeti i nastaviti uredno izvršavati postojeće obveze, sukladno važećem koncesijskom 
ugovoru.  Odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada donesena je jednoglasno i nalazi se u 
privitku ovog zapisnika. 
 

Točka 12. 
Sukladno Zakonu o koncesijama i Odluci o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati 
dodjeljivanjem koncesije, a nakon obrazloženja gospođe Renate Pilgermayer, jednoglasno 
je donesen Godišnji plan davanja koncesija u 2015. godini prema kojem se dodjeljuje 
jedna koncesija za obavljanje skupljanja i odvoza komunalnog otpada i jedna koncesija za 
obavljanje prijevoza pokojnika. 
Koncesije se dodjeljuju od 01. siječnja 2016. godine na rok od 10 godina, budući da 
dosadašnji ugovori za navedene koncesije prestaju važiti 31. prosinca 2015. godine. 
Ovaj Godišnji plan davanja koncesija u 2015. godini dio je Središnjeg plana o 
koncesijama i dostavit će se na uvid Ministarstvu financija. 
Godišnji plan davanja koncesija u 2015. godini donesen je jednoglasno i nalazi se u 
privitku ovog zapisnika kao njegov sastavni dio.  
 

Točka 13. 
Pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja gospodina Ive Zelića, jednoglasno 
je donesena Odluka o  načinu obilježavanja blagdana i drugih značajnih datuma u 
organizaciji Općine Petrijevci kojom se planira obilježavanje blagdana, odnosno značajnih 
datuma za Općinu Petrijevci. 
U odnosu na dosadašnju Odluku na dan 1. svibnja briše se „malonogometni turnir ulica u 
organizaciji športskih udruga“ i 25. svibnja „budnica Puhačkog orkestra DVD-a Petrijevci 
ulicama Petrijevaca i Satnice“ a uvodi se   paljenje svijeća i polaganje vijenca kod križa na 
groblju u Petrijevcima  na dan 25. lipnja (Dan državnosti) i 8. listopada (Dan neovisnosti), 
a 30. studenog  (Dan spomena na hrvatske branitelje), paljenje svijeća i polaganje vijenaca 
kod križa na groblju u Petrijevcima i Satnici.   
Odluka o načinu obilježavanja blagdana i drugih značajnih datuma u organizaciji Općine 
Petrijevci nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 

Točka 14. 
Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Osječko-baranjske županije donijela je 
Zaključak o pokretanju postupka za imenovanje porotnika za mladež Općinskog suda u 
Osijeku s čijim sadržajem je nazočne upoznala gospođa Milka Furlan, a prema kojem 
Općinsko vijeće može predložiti osobe za suce porotnike za mladež iz reda profesora, 
učitelja i odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu 
s mladim osobama i koje moraju ispunjavati zakonom propisane uvjete.   
Odluku o konačnom izboru  će donijeti Županijska skupština. 



Nakon obrazloženja, jednoglasno je donesen zaključak da Općinsko vijeće Općine 
Petrijevci nema prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 
Osijeku.  Isti se nalazi u privitku ovog zapisnika.  
 

Točka 15. 
Nakon obrazloženja Zaključka o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika za 
mladež Županijskog suda u Osijeku koje je dala gospođa Milka Furlan, jednoglasno je 
donesen zaključak da Općinsko vijeće Općine Petrijevci nema prijedlog za imenovanje 
sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku. Isti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika. 

Točka 16. 
Gospodin Ivan Vrbanić, predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja Općine 
Petrijevci, upoznao je nazočne sa zaključkom donesenim na sastanku sa predstavnicima 
stranka u Općini Petrijevci, a vezano za ukidanje mjesne samouprave. Budući da je 
mandat Vijeća Mjesnog odbora Petrijevci i Satnica istekao tijekom mjeseca lipnja, a 
dosadašnji rezultati njihova rada su bili neznatni, predloženo je da se ukine mjesna 
samouprava i Općinskom vijeću predloži donošenje Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Općine Petrijevci.   
Vijećnici su podržali prijedlog i jednoglasno donijeli Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Općine Petrijevci koja se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov 
sastavni dio.     

Točka 17. 
Pod točkom različito vijećnike je o provedenim aktivnostima od prošle sjednice 
Općinskog vijeća informirao načelnik Općine koji je tom pilikom rekao sljedeće: 
- da je 25. lipnja obilježen Dan državnosti,   
- da 28. lipnja izvršeno tretiranje komaraca, 
- da je sa Ministarstvom za regionalni razvoj i EU fondove potpisan ugovor na 

577.000,00 kn koji će biti utrošeni za izvođenje radova na zgradi vrtića u Petrijevcima,   
- također je podnesen zahtjev Fondu za sufinanciranje energetske učinkovitosti, 
- uređena je ljetna pozornica u Petrijevcima, 
- Općina je sudjelovala u financiranju troškova prilikom održavanja memorijalnog 

turnira „Josip Andrišić Šiško“ u Satnici i natjecanja UŠR „Smuđ“ Satnica, 
- da je u centru Petrijevaca postavljen besplatni Internet za čiji je trošak u iznosu od 

11.200,00 kn  pola sredstava osiguralo Ministarstvo turizma, a drugu polovicu Općina 
Petrijevci.  

- da su uređene površine na kojima su postavljani zeleni otoci, 
- da se trenutno radi na pripremi manifestacije „Bruljenje“ koje se planira i ove godine 

održati 3. i 4. listopada u Satnici, 
- da je u nedjelju, 14. rujna, uspješno organizirana proslava 130 godina Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva u Petrijevcima pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci, 
- da je u pregovorima sa Panturistom d.d. Osijek u vezi sufinanciranja mjesečnih karti 

za učenike i studente o čemu će ih podrobnije izvijestiti na narednoj sjednici 
Općinskog vijeća, 

- odgovorio je na upit vijećnice Jasne Stojaković vezano za problem gospođe Zlatice 
Budetić da će se planirano zelenilo posaditi tijekom mjeseca listopada ili studenog, 

- Na upit vijećnika Ivice Walza vezano za rješavanje spora u KUU-i „N.Š.Zrinski“   
pojasnio je probleme koji su nastali i načine na koji su se pokušavali riješiti, te 
izvijestio da je udruga nastavila s radom i da se planira u dogovoru sa ravnateljicom 
Osnovne škole organizirati tamburaška škola i rad s mladima,   

U nastavku sjednice, gospodin Ivan Vrbanić izvijestio je nazočne da je tijekom dana 
zaprimljena obavijest  da je tijekom mjeseca rujna na području Općine Petrijevci registriran 



KUD „Neven“ Petrijevci , sa sjedištem u Kolodvorskoj 15, Petrijevci, te isti traži od Općine 
Petrijevci da mu osigura sredstva u Proračunu i  prostor za rad. 
 
Na kraju je vijećnik Ivan Novak ukazao na problem „Gaića“ gdje se učestalo zadržava velika 
količina vode koja uništava vrtne usjeve, te zamolio da se uputi službeni upit prema 
Hrvatskim vodama kako bi se iznašlo odgovarajuće rješenje. 
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 21,55 sati .    
 
 
 

      Zapisničar:      Predsjednik:        
     Ana Egredžija                                      Ivan Vrbanić      


