REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/19
URBROJ: 2178/13-01-01-17-2
Podcrkavlje, 09. listopada 2017.

ZAPISNIK
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 09. listopada 2017.
godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika, službenicu općine, ostale nazočne koji su se odazvali opozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Šimun Abramović
3. Željko Glavačević
4. Tomislav Kovačević
5. Željko Medić
6. Vinko Čavčić
7. Tomislav Delač
8. Tomislav Bičanić
9. Mato Kovačević
10. Goran Andrić
11. Ana Majetić
12. Mario Lovrić

Odsutni:
1. Vladimir Šimunović - opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica –
Ružica Janković, predsjednik MO Glogovica – Tomislav Križanović, predsjednik MO
Dubovik – Mario Šimić, predsjednik MO Brodski Zdenci – Ivo Petrović.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
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Predsjednik OV: - obzirom da Zapisnik sa 5. Sjednice OV iz opravdanih razloga nije napisan
( sazvana izvanredna sjednica OV), prelazi se na usvajanje Dnevnog reda.
DNEVNI RED:

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine
2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Podcrkavlje u 2017. godini
5. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu kapitalnog projekta asfaltiranje
nerazvrstane ceste – Diljska ulica, Podcrkavlje
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
(rekonstrukcija javne rasvjete u Tomici)
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
(sanacija nerazvrstane ceste – Put za groblje Dubovik)
8. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Strategiju razvoja urbanog područja
Slavonskog Broda do 2020. godine
9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - predlaže nazočnima Izmjenu i nadopunu Dnevnog reda. Objašnjava da se
telefonski sazvala Izvanredna sjednica OV koja se održala dana 06. listopada 2017. na kojoj
se donijela Odluka o pozitivnom mišljenju na strategiju i razvoj urbanog područja Grada
Slavonskog Broda te bi točku 8. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Strategiju razvoja
urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. trebalo zamijeniti novim Prijedlogom
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju
mrtvačnice u Oriovčiću.
Glasovanje
Predsjednik OV: - pita tko je za Izmjenu i nadopunu Dnevnog reda te da točka 8. umjesto
Prijedloga Odluke o davanju mišljenja na Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog
Broda do 2020. bude Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za izgradnju mrtvačnice u Oriovčiću. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen dnevni red te da sa Izmjenama i dopuna glasi :
DNEVNI RED:

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine
2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Podcrkavlje u 2017. godini
5. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu kapitalnog projekta asfaltiranje
nerazvrstane ceste – Diljska ulica, Podcrkavlje
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
(rekonstrukcija javne rasvjete u Tomici)
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7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
(sanacija nerazvrstane ceste – Put za groblje Dubovik)
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
izgradnju mrtvačnice u Oriovčiću
9. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da su u materijalima dobili stanje na dan
30.06.2017., a on ( načelnik ) će samo ukratko objasniti najbitnije stvari te nastavlja da se za
prvih 6. mjeseci 2017. ukupno uprihodovalo 1.901.021,26 kn, a rashodovalo 2.136.927,81 kn
pa bi se obzirom na izneseno moglo reći da se nalazimo u minusu od 235.582,95 kn, no to nije
tako jer se iz 2016. godine prenijelo 1.126.927,82 kn te je stanje računa Općine Podcrkavlje
na dan 30.06.2017. 985.460,32 kn. Nastavlja da se radilo i potrošilo više sredstava nego što se
planiralo, a u drugoj polovici to će se iznivelirati te govori da ne bi ulazio u daljnje
objašnjavanje svih pozicija te ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita, ali
najbitnije je da je stanje računa pozitivno.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić : - pita što se to točno više napravilo za iznos od 235.582,95 kn.
Načelnik: - odgovara da se Proračun donosi za cijelu godinu te da se neki Projekt može
izrealizirati u prvoj polovici godine dok se drugi može realizirati u drugoj polovici godine te
da bi se sada trebalo ići po stavkama pojedinačno gdje se što potrošilo pa navodi primjer
lokalnih izbora gdje se potrošilo 200.000,00 kn, oni su se održavali u prvoj polovici, te da
imamo Proračun koji se puni svojom tokom. Pita gospođu Anu Majetić što ju konkretno
zanima.
Ana Majetić : - pita da li su se sva sredstva potrošila za lokalne izbore.
Načelnik: - odgovara da nije tako te navodi primjer rada predstavničkog i izvršnog tijela gdje
je planirano 720.000,00 kn, a potrošeno je 387.404,29 kn te jedinstvenog upravnog odjela
gdje se planiralo 10.545.800,00 kn, a potrošilo se 1.749.523,52 kn. Nastavlja, da će se
najbolje vidjeti na kraju godine što se sve isplaniralo, a što potrošilo te govori da stanje na
današnji dan, 09. listopada 2017. iznosi 1.090.141,58 kn te da stanje računa Općine nije
nikada bilo upitno, isplata plaće ili plaćanje dobavljača.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, te pita tko je za to da se
usvoji Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine. Nakon glasovanja konstatira da je Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA, a Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - pozdravlja sve prisutne te govori da je konačno na red došla
Odluka o komunalnom redu na kojoj se inzistiralo godinama. Govori da je Odluka preopširna,
ima 141 članak te kada bi se sve obrazlagalo u detalje predugo bi trajalo te govori da će samo
ukratko reći na što se odnosi komunalni red. Nastavlja, da obzirom Općina Podcrkavlje ima
zaposlenog komunalnog redara, Marija Pandurić, zaposlena na tome mjestu, dobivala je dosta
prijava no nije imala po čemu postupati tj. poduzimati određene mjere, a u ovoj Odluci
predviđeno je izricanje opomene, kazne na licu mjesta, mandatne kazne, a ako se kroz
navedeno ne uspije ide prekršajni prijedlog te na kraju pokretanje prekršajnog postupka pred
sudom ( navedena postupanja su etape kako se nekoga može dovesti u red ). Nadalje,
komunalni red odnosi se na obvezu čišćenja snijega pred kućama, uništenja ambrozije na
obradivim poljoprivrednim zemljištima, septičkih jama, građevina koje su derutne i
ugrožavaju druge, skupljanje komunalnog otpada koji je reguliran koncesijom sa tvrtkom
Jakob Becker d.o.o., te na ono na što je načelnik najviše primjedbi dobivao, a odnosi se na
glomazni otpad kada ljudi npr. kuće ruše, a nemaju gdje odvoziti otpad te je Općina dužna
osigurati deponiju spomenutog otpada ili nabaviti strojeve koji će to prerađivati. Nastavlja,
uklanjanje snijega i leda obvezuje Općinu po Zakonu, te je dužna održavati nerazvrstane ceste
koje nisu obuhvaćene od strane ŽUC – a ili Cestara, a imamo svoj radni stroj – bager, te smo
se opremili i traktorom i ralicom za čišćenje snijega pa se nada da će to sve funkcionirati.
Dalje, govori privremena pročelnica, da će komunalni redar moći postupati po ovoj Odluci, a
građani će imati osnovu za prijavu susjeda ako im nešto smeta. Odlukom o komunalnom redu
obuhvaćeno je i ljepljenje plakata po autobusnim stanicama ( onaj tko zalijepi plakat dužan ga
je i skinuti ). Govori da je Odlukom sve uređeno, održavanje javnih površina, što je također
zanimljivo jer ljudi si svojataju prostor ispred kuće kao svoj, što u biti na neki način i jest
tako, ali isto tako kako ljudi koriste javnu površinu ispred kuće tako su je dužni i održavati, a
isto tako i prekopavanje javne površine mora se dovesti u prvobitno stanje što dosada nije bilo
tako. Završava sa izlaganjem te pita ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
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Ana Majetić : - govori da je dolaskom na sjednicu OV zamijetila na cesti blato koje je traktor
iznio sa poljoprivrednog zemljišta te pita da li je rješavanje takve situacije također regulirano
Odlukom o komunalnom redu.
Privremena pročelnica : - odgovara da je predviđeno te da je onaj tko je blato iznio na cestu
mora ga iza sebe i počistiti, a ako netko vidi nekoga da je spomenuto izvezao može ga se
prijaviti, a ako se ne postupi po nalogu komunalnog redara može se zatražiti i intervencija
policije.
Željko Medić : - pozdravlja sve prisutne, te pita ako je tek sada Odluka priređena kako bi
komunalni redar mogao po njoj postupati, zbog čega smo ga imali 2 godine zaposlenoga ako
nije znao kako treba raditi, a drugo pitanje mu je zašto komunalni redar nije dostupan
građanima i zašto nema uredovno radno vrijeme za stranke.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću da bi na prvo pitanje mogao
odgovoriti načelnik, a ono što ona može reći je to da se u Općini obavlja svekoliki i preširoki
opseg posla koji ne spada u točno određeni dio radnog mjesta, što znači da naš komunalni
redar u Općini obavlja administrativne poslove, a zaposlena je na kao komunalni redar, a
uostalom nije ni mogla postupati jer nije imala po čemu jer Odluke nije bilo. Nadalje, ono što
je sada bitno je to da se svakoga može prijaviti komunalnom redaru koji će sada izići na teren,
obrazac prijave nalazi se na internetskoj stranici Općine Podcrkavlje, ali opet će postojati
problem ako se anonimno bude prijavljivalo.
Željko Medić : - odgovara privremenoj pročelnici da bi zato trebao postojati komunalni redar
koji će odgovornost preuzeti na sebe.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću, da komunalni redar ne može
hodati po noći.
Načelnik : - daje primjer, ako netko pošalje prijavu za nekoga da ispušta septičku jamu i
komunalni redar iziđe na teren, te vidi da je i onaj tko je susjeda prijavio isto to radi, što onda
sa time ? Ići u nedogled ili?
Željko Medić : - pita, zašto onda imamo zaposlenog komunalnog redara koji nam po svemu
tome ni ne treba.
Načelnik : - odgovara, da je situacija takva kakva je i ako se krene prijavljivati prijaviti će se
svi.
Privremena pročelnica : - govori da je načelnik dao dobar primjer što se tiče prijavljivanja
što je i provjerljivo.
Željko Medić : - odgovara da nije to pitao.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću da pitanje zaposlenja nekoga
spada u točku Pitanja i prijedlozi, a ne u točku Odluke o komunalnom redu.
Načelnik : - pita, zašto se ne bi ispred Mjesnih odbora podnosile prijave komunalnom redaru.
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Željko Medić : - govori da je komunalni redar zauzet drugim poslovima u Općini te da ne
može raditi posao zbog kojeg je i zaposlen.
Načelnik : - odgovara, da ako se komunalnom redaru pošalje prijava bez daljnjeg će po tome
postupati.
Željko Medić : - govori da se komunalnog redara oslobodi posla u Općini kako bi mogla
obavljati svoj posao jer ne može dva posla raditi.
Načelnik : - odgovara, da se može raditi koliko se može, te da će ako komunalni redar bude
morao na teren, morati trpjeti druge stvari zbog toga, ali nažalost, situacija je takva kakva je.
Ana Majetić : - govori, da se Odluka do sada nije ni imala te da se nije ni moglo postupati, a i
ubuduće pitanje je koliko će prijava biti, da li jedna u 6 mjeseci ili 151.
Željko Medić : - govori da komunalni redar ne bi trebao na teren ići samo po prijavi već bi
trebao obilaziti Općinu, vidjeti što se vani događa te imati radno vrijeme kao komunalni redar.
Načelnik : - odgovara da ima radno vrijeme kao komunalni redar.
Željko Medić : - pita kako, ako cijelo vrijeme sjedi u Općini i ne zna što se vani događa.
Goran Andrić : - odgovara gospodinu Željku Mediću, da ne može komunalni redar hodati po
šumi i tražiti gdje je tko što bacio.
Željko Medić : - govori da komunalni redar može obići teren te dva puta godišnje OV
podnijeti Izvješće o svom radu.
Privremena pročelnica : - govori da načelnik ima ideju postavljanja kamera na odlagališta
smeća te postavljanje tabli „ zabranjeno odlaganje otpada „.
Načelnik : - govori da smeće na sve seoske deponije uglavnom donose/ dovoze domaći –
seljani.
Predsjednik OV: - govori da je posao komunalnog redara takav kakav je i ona ga u Općini
treba obavljati, ali neka podnese i Izvješće o svom radu.
Načelnik : - govori da u Glogovici postoji konkretan problem, gdje gospodin iz Slavonskog
Broda dovozi smeće te ako ga se opet primijeti neka ga prijave u Općinu komunalnom redaru
koji će ga dočekati na terenu.
Komunalni redar : - govori da je gospodina već zvala i upozorila ga.
Željko Medić : - odgovara, da mu to sada nije tema.
Načelnik : - pita gospodina Željka Medića, na što on onda aludira.
Željko Medić : - ponavlja, neka komunalni redar radi svoj posao te neka ga se oslobodi rada
u Općinskog upravi kako bi mogao imati vremena za komunalno redarstvo.
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Mario Lovrić : - pita gospodina Željka Medića, što bi sad trebalo, zaposliti još jednu osobu u
Općini koja će radi administrativne poslove umjesto komunalnog redara koji sad to radi, te
mu govori da postoji Plan sanacije divljih odlagališta koji je donesen još prije 4 godine te da
se zna za svako odlaganje otpada te neka komunalni redar ide na teren po prijavi.
Načelnik : - govori da je to najdjelotvornije.
Vinko Čavčić : - govori da zaposlenje komunalnog redara nije šetanje po selima.
Predsjednik OV: - govori da se otišlo predaleko od točke koja je na Dnevnom redu te pita
javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o komunalnom redu. Nakon
glasovanja konstatira da je Prijedlog Odluke o komunalnom redu usvojen jednoglasno sa 12
glasova ZA, a Odluke o komunalnom redu sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - objašnjava da nas na ovu Odluku koja bi se trebala donijeti
obvezuje novi Zakon o lokalnim porezima donesen 2016., te nastavlja da su svi upoznati sa
medija o famoznim porezom na nekretnine za koji još nije stupila na snagu Izmjena i dopuna
Zakona, ali je premijer obećao da porez na nekretnine ne ide, no svejedno se treba donijeti
ova Odluka o lokalnim porezima koja za razliku od Odluke iz 2001. godine izbacuje porez na
tvrtku, ali ostaje prirezu porez na dohodak, porez na potrošnju te porez na kuće za odmor.
Nastavlja, da se trebala ukinuti komunalna naknada, pa bi se samim time izostavio porez na
kuće za odmor koji bi bio obuhvaćen porezom na nekretnine, no kao što je već spomenuto
porez na nekretnine ne ide, a samim time ostaje i porez na kuće za odmor te komunalna
naknada. Objašnjava da je Općina imala Odluku o lokalnim porezima, te da je sve ovo
usklađenje sa Zakonom, te da svatko zna da je prirez porezu na dohodak u našoj Općini 5 %
koji je jedan od najmanjih po broju stanovnika. Kod poreza na potrošnju misli se na prodaju
alkoholnih pića, ali obzirom da mi nemamo kafića gdje bi se ostvarivala velika dobit taj porez
iznosi 3 %, a za porez na kuće za odmor tj. vikendice iznosi 10 po m2, a poslove obračuna
toga poreza za nas vodi i naplaćuje Porezna uprava koja izdaje i Rješenja te šalje obveznicima
uplatnice i od toga što ubere uzima sebi 5 % od naplaćenog na temelju potpisanog
Sporazuma. Završava obrazlaganje te govori da ova Odluka o lokalnim porezima ide na
objavu u Narodne Novine te ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Bičanić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Bičanić : - pita odnosi li se porez na kuće za odmor samo na masivno sagrađene
vikendice ili i na drvene vikendice, nadstrešnice, sjenice i slično.
Privremena pročelnica : - objašnjava da su vikendice objekti koji su trebali imati akt o
građenju tj. Građevinsku dozvolu, a ako ga nisu imali kroz postupak legalizacije trebali su
legalizirati, te govori da se porez na kuće za odmor ne odnosi na brvnare, stračare , ali kuća za
odmor može biti i drvene konstrukcije kao što drvenu kuću ima gospodin na ulazu u naselju
Glogovica.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine
Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova usvojena Odluka o
lokalnim porezima Općine Podcrkavlje, a Odluka o lokalnim porezima sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad. 4. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Podcrkavlje u 2017. godini

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - govori da su u materijalima dobili Prijedlog izmjene i dopune
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2017. godini, ali i Odluku o raspoređivanju sredstava
za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u
2017. godini koja je donesena uz Proračun za 2017. godinu. Izmjene i dopune Odluke odnose
se na promjenu u sastavu političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje obzirom
su bili izbori pa se sastav političkih stranaka promijenio. Proteklih godina donesena je Odluka
da se za redoviti rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje isplaćivalo
političkim strankama 1.000,00 kn po vijećniku odnosno 1.100,00 kn po vijećnici, ali to se uz
dogovor sa načelnikom može mijenjati, povećati ili smanjiti. Ako se usvoje ove Izmjene i
dopune Odluke, političkim strankama će ići na Obavijest te će im se na kraju godine isplatiti
za preostalih 6. mj. 1.000,00 kn po vijećniku odnosno 1.100,00 kn po vijećnici zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje. Napominje, da je donesena Odluka po kojoj političke
stranke moraju godišnje uplatiti 100,00 kn za svoje oglašavanje tj. ljepljenje plakata, te ih
upozorava da to uplate kako zbog njih samih tako i Općine.
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Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju
sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Podcrkavlje u 2017. godini. Nakon glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 12 glasova ZA
usvojene Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2017. godini, a Izmjene i
dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2017. godini sastavni su dio ovoga zapisnika.

Ad. 5. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu kapitalnog projekta
asfaltiranje nerazvrstane ceste – Diljska ulica, Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - govori da su u materijalima dobili Odluku o izdavanju suglasnosti
za provedbu kapitalnog projekta asfaltiranje nerazvrstane ceste – Diljska ulica, Podcrkavlje,
kao i Zapisnik o pregledu i ocjeni Ponuda te da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti Odluku o
izdavanju suglasnosti za provedbu kapitalnog projekta asfaltiranje nerazvrstane ceste –
Diljska ulica, Podcrkavlje jer je ovo Projekt koji po svojoj vrijednosti prelazi 1.000.000,00 kn,
a načelnik kao izvršno tijelo nema ovlast sam raspolagati tolikim iznosom bez obzira što je to
predviđeno u Općinskom proračunu. Nastavlja, da je provedena javna nabava male
vrijednosti, da je objavljeno u oglasniku javne nabave te da su stigle dvije ponude u rokovima
od kojih je povoljnija bila tvrtka CESTAR D.O.O. iz Gornje Vrbe i sada bi načelnik trebao
donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i objaviti ju, no međutim bez ove
suglasnosti Općinskog vijeća on to ne može te ne može potpisati Ugovor sa izvođačem kako
bi se išlo u realizaciju Projekta.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik Općine te mu predsjednik
OV daje riječ.
Načelnik : - govori da se ovdje radi o Projektu, cesti do nove škole, pješačkoj stazi,
kompletno bi se radio izlaz na cestu D53 koji sada ne zadovoljava kriterije ( autobus ne može
skrenuti ). Objašnjava da je ovaj Projekt prijeko potreban, a čekao se godinama te je konačno
došao u realizaciju te sugerira vijećnicima da donesu ovu Odluku kako bi se Projekt
izrealizirao. Objašnjava da je rok izvođenja radova 30 dana, a početak izvođenja radova ovisi
o proteku određenih rokova, a ako se donese ova Odluka najraniji datum za potpisivanje
Ugovora sa izvođačem je 26. studeni 2017.
Ana Majetić : - govori da je rok od 2,5 godine za jamstvo prekratak.
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Privremena pročelnica : - odgovara da je taj rok stavljen u Poziv za dostavu Ponuda te da su
rokovi za velike investicije takvi.
Načelnik : - govori da će se imenovati nadzor, biti u kontaktu sa izvođačem i potruditi se da
se prema Projektu sve odradi kako treba.
Ana Majetić : - pita kolika je duljina ceste.
Načelnik : - odgovara da je duljina ceste 310 m.
Ana Majetić : - pita da li je to konačna cijena i da li se išlo u pregovaranje oko cijene.
Privremena pročelnica : - odgovara da ovdje nema pregovaranja oko cijene, da je provedena
javna nabava.
Načelnik : - govori da se plaćaju stvarni troškovi.
Ana Majetić : - pita, znači li to da troškovi mogu biti i veći od ovoga iznosa.
Privremena pročelnica : - odgovara da mogu, ali samo do 5 % nepredviđenih prihvatljivih
troškova koji moraju biti jako dokazivi te moraju biti doneseni u suglasnosti s Općinom i
nadzorom.
Mato Kovačević : - pita za dimenzije ( širinu ceste )
Načelnik : - do sada je širina ceste bila 3 m, a sada bi po projektu bila 6 m pa bi se time
zadovoljili standardi.
Željko Medić : - pita hoće li tko financijski pomoći Projekt.
Načelnik : - odgovara da se nada da će nam Županija pomoći, ali pitanje je kakvo je stanje i s
njihovim Proračunom.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu
kapitalnog projekta asfaltiranje nerazvrstane ceste – Diljska ulica, Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojena Odluka o izdavanju
suglasnosti za provedbu kapitalnog projekta asfaltiranje nerazvrstane ceste – Diljska ulica,
Podcrkavlje, a Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu kapitalnog projekta asfaltiranje
nerazvrstane ceste – Diljska ulica, Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
(rekonstrukcija javne rasvjete u Tomici)

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika : - pozdravlja sve prisutne te govori da će se u idućim točkama Dnevnog
reda iznijeti Projekti koji su došli do faze realizacije, a vremena je sve manje te se nada da će
se sve u rokovima porješavati i uspješno završiti ovu godinu. Nastavlja da su za ovu točku
Dnevnog reda u materijalima dobili Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja, kao i Odluku Općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Tomica ( I. faza ) gdje se vidi da su od
tri tvrtke koje su dostavile Ponudu, najpovoljnija bila tvrtka Elektroinstalaterski obrt, vl.
Safunđić Ivan, Krajačići 17, 35252 Sibinj sa ukupnim iznosom od 167.251,88 kn. Objašnjava
da bi se rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Tomica odnosila na zamjenu rasvjetnih tijela
sa novim LED rasvjetnim tijelima koje su istoga tipa kakve su ugrađene u naseljima Kindrovo
i Donji Slatinik, te popuna sa 6 rasvjetnih stupova. Nastavlja da je po Projektu to I. faza
rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Tomica.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić : - pita u kojem dijelu Tomice je predviđena I. faza rekonstrukcije javne
rasvjete.
Zamjenik načelnika : - odgovara da kompletno ide Trnovačka ulica te dio od Crkve prema
igralištu – Ul.Sv. Ružarije.
Ana Majetić : - pita što je obuhvaćeno II. fazom.
Zamjenik načelnika : - odgovara da je II. fazom rekonstrukcije javne rasvjete u naselju
Tomica obuhvaćena Ul. Hrvatskih branitelja i Vinogradska ulica, a u glavnom dijelu ulice Sv.
Ružarije trebala bi se izgraditi nova javna rasvjeta.
Ana Majetić : - pita hoće li to biti III. Faza.
Zamjenik načelnika : - odgovara joj da bi se kod izgradnje nove javne rasvjete trebala
ishoditi građevinska dozvola te da je izgradnja javne rasvjete teži put od rekonstrukcije javne
rasvjete. Govori da su se sredstva za rekonstrukciju javne rasvjete dobila od Ministarstva
regionalnog razvoja i Fondova EU nakon prijave na Natječaj.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja (rekonstrukcija javne rasvjete u Tomici). Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju Odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (rekonstrukcija javne rasvjete u Tomici), a Zaključak o
prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (rekonstrukcija javne rasvjete u
Tomici) sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
(sanacija nerazvrstane ceste – Put za groblje Dubovik)

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika : - govori da su i za ovu točku dnevnog reda u materijalima dobili
Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao i Odluku Općinskog
načelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju nerazvrstane ceste – Put za groblju
Dubovik gdje se vidi da je od dvije pristigle Ponude povoljnija bila Ponuda CESTAR d.o.o.,
Gospodarska 7, 35207 Gornja Vrba u ukupnom iznosu od 136.729,15 kn. Objašnjava da su se
sredstva u iznosu od 90.000,00 kn dobila od Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja
dok bi naša obveza bila 30% sredstava, a sanacija bi se odnosila na 151 m ceste što znači oko
1/ ukupne spomenute ceste te se nada da će se i taj dio uspjeti riješiti kroz Fondove.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se Željko Medić te mu predsjednik OV
daje riječ.
Željko Medić : - pita za dužinu ceste.
Zamjenik načelnika : - odgovara da je dužina ceste 151 m, a širina 3 m sa uređenim
kanalima, sve prema Projektnoj dokumentaciji.
Načelnik : - govori da on sam nije zadovoljan što je na Natječaju prošla baš ta cesta jer ima
puno važnijih cesta koje bi se trebale asfaltirati, npr. u Tomici i Brodskim Zdencima gdje ljudi
žive. Objašnjava da se trebalo ići na Ruralni razvoj, napravila se kompletna dokumentacija, a
na kraju se ispostavilo da se može prijaviti samo jedna cesta pa bi se sada trebalo sve
preprojektirati kako bi se išlo u rekonstrukciju, pa ne trebalo ishoditi građevinsku dozvolu.
Napominje, da treba voditi računa o prioritetima te je po njegovom mišljenju u ovom slučaju
prioritet nerazvrstane ceste u naseljima gdje ljudi žive, a ne nerazvrstana cesta prema groblju.
Mato Kovačević : - pita kada će se krenuti u realizaciju Projekta.
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Zamjenik načelnika : - odgovara da bi se u realizaciju krenulo odmah nakon donošenja
Odluke, tj. nakon donošenja Odluke potpisao bi se Ugovor sa izvođačem radova i on je dužan
u roku od 30 dana završiti.
Privremena pročelnica : - govori da je danas od Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja stigla kontrola sa upitom idemo li u realizaciju Projekta ili odustajemo te da moramo
dostaviti potpisani Ugovor sa izvođačem radova.
Zamjenik načelnika : - govori da se do 13. listopada 2017. mora dostaviti Ugovor sa
izvođačem radova, a do 15. studenog 2017. se mora dovršiti Projekt.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja (sanacija nerazvrstane ceste – Put za groblje Dubovik). Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (sanacija nerazvrstane ceste – Put za groblje
Dubovik), a Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (sanacija
nerazvrstane ceste – Put za groblje Dubovik) sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za izgradnju mrtvačnice u Oriovčiću
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika : - govori da je i ovo Projekt koji je prošao na Natječaju u Ministarstvu
regionalnog razvoja i Fondova EU. Kada se prijavljivala na Natječaj rekonstrukcija javne
rasvjete u naselju Tomica prijavila se izgradnja mrtvačnice u naselju Oriovčić, a Općinski
prioritet bila je izgradnja mrtvačnice no tada je na Natječaju prošla rekonstrukcija javne
rasvjete. Nedavno, vjerojatno stjecanjem okolnosti jer ostale Općine nisu potpisale Ugovore
ostalo je sredstava pa su pozvali da se dođe potpisati sa spomenutim Ministarstvom Ugovor o
izgradnji mrtvačnice u Oriovčiću. Objašnjava da se sve brzo odigralo, da se nije znalo da li da
se opušta u projekt, ali nakon razgovora da se sami upuštamo u izgradnju puno bi nas to izašlo
obzirom na proračunska sredstva Općine, ipak je načelnik Općine otišao u Zagreb i potpisao
Ugovor. Govori da se u kratkom vremenu provela jednostavna nabava i od dvije tvrtke koje
su dostavile ponudu povoljnija je bila IVEZIĆ GRADNJA, Građevinski obrt, vl. Goran
Ivezić, Hrvatskih branitelja 42, Tomica sa ukupnim iznosom od 266.839,64 kn. Govori da su
za stol ( načelnik i on ) sjeli sa izvođačem radova, nadzorom i reklo se da se mora uhvatiti
ozbiljnog posla i u mjesec dana to izrealizirati te se nada da će nas i vrijeme poslužiti.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Kovačević te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Kovačević : - pita kada će se riješiti put do groblja u Donjem Slatiniku.
Predsjednik OV: - odgovara gospodinu Tomislavu Kovačeviću da je to pitanje za točku
Pitanja i prijedlozi.
Željko Medić : - pita da li će kod izgradnje mrtvačnice u Oriovčiću biti „ KLJUČ U RUKE „.
Zamjenik načelnika : - odgovara potvrdno.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju mrtvačnice u Oriovčiću. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju mrtvačnice u Oriovčiću, a Zaključak o prihvaćanju
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju mrtvačnice u Oriovčiću sastavni je
dio ovoga Zapisnika.
Ad. 9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Kovačević te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Kovačević : - pita kada će se u Donjem Slatiniku riješiti put do groblja i
mrtvačnica.
Načelnik : - odgovara, da što se tiče puta do groblja, da se za tu cestu također priredila
Projektna dokumentacija te se trebalo ići na Mjere ruralnog razvoja no promijenjen je
Pravilnik i samo se jedna cesta mogla kandidirati, a da ju Općina sama radi, samo bi ju mogla
malo nasuti, a to nije rješenje te smatra da bi se trebali pričekati Natječaji koji će sigurno biti
raspisani. Nadalje, što se tiče mrtvačnice, govori da i sam gospodin zna da je problem zemlja
ljudi koji ju ne žele prodati. Nastavlja, razgovarao je nedavno i sa gospodinom Josipom
Vučinićem koji želi da mu se kupi drugi komad zemlje za taj njegov, pa će se vidjeti što se
može učiniti.
Tomislav Kovačević : - govori da gospodin Ivica Kovačević daje svoj komad zemlje pod
šumom.
Načelnik : - odgovara da je tamo velika depresija i kad bi Općina sama to ravnala, čistila i
priređivala taj teren puno bi nas koštalo.
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Tomislav Kovačević : - govori da se nešto mora poduzeti.
Načelnik : - govori da bi najidealnije bilo kada bi se zemlja mogla otkupiti, da se to što prije
riješi kako bi se moglo priređivati za Natječaje te apelira i na gospodina Tomislava
Kovačevića da razgovara i sa mještanima naselja Donji Slatinik.
Tomislav Kovačević : - poziva sve prisutne vijećnike, predsjednike mjesnih odbora,
načelnika, zamjenika načelnika kao i djelatnice Općine Podcrkavlje da dođu u nedjelju 15.
listopada 2017. u Donji Slatinik na Svetu Misu i posvetu Crkve, a nakon toga na prigodan
ručak koji će se održati u mjesnom domu u Donjem Slatiniku.
Tomislav Bičanić : - pita za problem koji se događa kad kiša pada kod Kladarića preko puta
benzinske crpke u Podcrkavlju, te moli da se obrati ispred Općine Podcrkavlje Hrvatskim
cestama kako bi problem riješile.
Načelnik : - odgovara da je to gorući problem te da je bilo nekoliko pokušaja da se to riješi,
ali nažalost bezuspješno. Objašnjava da su dolazili i mjernici iz Hrvatskih voda i mislili su
prekopati kanal kod Mladena Lazića, ali stvorila bi se velika depresija, a kada bi se prekopao
kanal išla bi voda iz Dubovičca jer je čajera niža pa se traži drugo rješenje te kaže da će
mjernici doći i kod Nikole Kladarića da isto snime.
Ana Majetić : - pita za sanaciju pješačkih staza jer je na ulazu u Rastušje došlo do propadanja
staze.
Načelnik : - govori da je to općinska obveza, prije su pješačke staze gradile Hrvatske ceste,
ali to više ne rade, iako su kod gospodina Vinka Čavčića jedan dio sanirale.
Ana Majetić : - pita za Projekat Zaželi.
Načelnik : - odgovara joj da je u Projekt u fazi čekanja, da se s Općinske strane što se tiče
dokumentacije sve uredno odradilo i prijavilo na Natječaj te da se prošao prvi krug revizije.
Ima informaciju da je Vukovarsko-srijemska županija prva koja je potpisala Ugovor, a da bi
do kraja godine i sve druge jedinice lokalne uprave trebale također potpisati Ugovor.
Ana Majetić : - pita tko nam ažurira web stranicu Općine.
Zamjenik načelnika : - tvrtka Castor.
Ana Majetić : - moli da se ažurira sastav općinskog vijeća jer još uvijek stoji stari saziv.
Zamjenik načelnika : - odgovara da će se to rješiti.
Ana Majetić : - govori da joj se stranica inače sviđa, da je ok, da informira uredno o
trenutnim situacijama u Općini.
Šimun Abramović : - pozdravlja sve prisutne te govori da ima dva pitanja : prvo ga zanima
hoće li biti naknada za sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, a drugo, da li sva naselja
mogu dobiti oglasne ploče kakva imaju i pred Općinom.
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Načelnik : - odgovara, što se tiče oglasnih ploča nije problem jer u nekim naseljima već su
postavljenje, ali ako se ipak misli na oglasnu ploču kao što je pred Općinom i koja je u staklu
to je već problem jer su one relativne skupe, a što se tiče sufinanciranja udžbenika za učenike
osnovne škole nema ništa protiv, ali će se morati pričekati donošenje Proračuna. Kao što već
svi znaju Proračun Općine donosi se u 12 mj., te on sam kao vijećnik može to predložiti
odnosno sudjelovati u donošenju i predlaganju Proračuna. Okvirno, nastavlja načelnik već
zna koliko bi sufinanciranje udžbenika iznosilo ako bi se davalo kao i prošle godine 350,00 kn
po školarcu, tako da on sam protiv toga nema ništa. Nastavlja, nakon svih prethodnih točaka
te realizacije Projekata vidi se što nas sve čeka, te kaže da će morati održati sastanak sa
vijećnicima jer će se Općina morati zadužiti kako bi se to sve isfinanciralo jer naime, govori
načelnik, sredstva će se od Natječaja dobiti, ali mi ih trebamo prvo sami platiti. Nadalje, do
15. studenoga 2017. godine dobiti će se Nacrt prijedloga Proračuna, pa zamoljava vijećnike
da sudjeluju u kreiranju, izraze svoje želje i slično.
Mato Kovačević : - pita u kojoj je fazi izgradnja vodoopskrbne mreže za naselja koja ju
nemaju, te napominje da se to pitanje vrti već 10 godina, a ništa se ne rješava.
Načelnik : - govori da je to dobro pitanje koje bi se trebalo proslijediti TD Vodovod, te
nastavlja da se taj problem trebao riješiti kroz Projekt BROD 2, a obuhvaćao bi cijeli prsten
oko Slavonskog Broda, no međutim iz nekih razloga, po posljednjim informacijama koje on (
načelnik ) ima je da vodovodna mreža na području Općine Podcrkavlje ispada iz toga Projekta
jer ukupan iznos spomenutog prelazi 50.000.000,00 EUR- a te se nema gdje rezati nego baš
na nama. Govori, da postoji druga mogućnost, a to je da se TD Vodovod javi na Mjeru
ruralnog razvoja te da se svake godine povuče do 1.000.000,00 EUR – a za svako naselje.
Nadalje, s druge strane govori se da sva sela do 2021. godine moraju dobiti pitku vodu, pa sad
je pitanje kako to riješiti. Napominje, da je Projektna dokumentacija priređena još prije 4
godine te da se svake godine jedno selo riješilo moglo se završiti. Govori da bi Projektom
BROD 2 bila obuhvaćena kanalizacija do nove škole u Podcrkavlju. Nažalost, govori načelnik
u svezi vodoopskrbne mreže situacija je takva kakva je te govori da će uputiti dopis u TD
Vodovod, a možda i Hrvatske vode.
Mario Lovrić : - predlaže da se Županijskoj upravi za ceste pismeno pošalje zahtjev da
postave zaštitnu ogradu u Brodskim Zdencima gdje je tragično preminuo Goran Žajlik, jer to
nažalost nije prvi slučaj slijetanja automobila u kanal, samo što do sada nije imao smrtne
posljedice.
Načelnik : - odgovara da je takav zahtjev već poslan ispred MO Brodski Zdenci te da nema
problema, poslati će se dopis.
Željko Medić : - govori, da se početkom 8. mjeseca 2017. godine u vijećnici Općine
Podcrkavlje održao sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva
poljoprivrede, lovni inspektor, zamjenik načelnika Općine te poljoprivrednici koji su
pretrpjeli štetu na usjevima kukuruza od divljači, pa ga zanima što je Općina poduzela po
pitanju da dobije povratnu informaciju, da se riješi problem te da se pošalje dopis u
Ministarstvo ako već nije.
Zamjenik načelnika : - odgovara gospodinu Željku Mediću da je u Općinu samo stigao
Zaključak u kojem piše što su naredili LU „ DILJ „ Podcrkavlje, te napominje da Općina nije
inicijator sastanka.

17
Željko Medić : - govori da je on sam dobio e-mail od gospodina Kolarića kako
poljoprivrednici nisu zainteresirana strana da dobije povratnu informaciju pa moli Općinsku
upravu da pošalje upit u Ministarstvo.
Zamjenik načelnika : - govori gospodinu Željku Mediću da ono što on sam ( zamjenik )
može neslužbeno reći je to da ima neslužbenu informaciju kako lovci nisu odstrelili kvotu
koju su trebali.
Željko Medić : - govori da ga ne zanimaju neslužbene informacije.
Šimun Abramović : - pita što je Općina poduzela u svezi dužnika komunalne naknade.
Načelnik : - odgovara, da onaj tko je dužan komunalnu naknadu ne može ostvariti apsolutno
nikakva prava od Općine – nema pravo na rodiljnu naknadu, jednokratnu novčanu pomoć
studentima i slično. Dakle, ako žele ostvariti svoja prava prvo moraju podmiriti svoje obveze.
Ana Majetić : - pita da li su slana upozorenja dužnicima.
Zamjenik načelnika : - govori da se svake godine dužnicima uz uplatnice šalju i Opomene
pred prisilnu naplatu.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko javio zatvara raspravu te 6.
Sjednicu OV privodi kraju.
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