REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/1
URBROJ: 2178/13-01-01-18-2
Podcrkavlje, 23. siječnja 2018.

ZAPISNIK
Sa 9. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 23. siječnja 2018.
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 načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike i predsjednike mjesnih odbora, službenice općine i ostale nazočne koji su se
odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
Odsutni:
1. Damir Miletić
1. Šimun Abramović
2. Vladimir Šimunović
2. Goran Andrić - opravdao
3. Tomislav Kovačević
4. Željko Glavačević
5. Željko Medić
6. Vinko Čavčić
7. Tomislav Delač
8. Tomislav Bičanić
9. Mato Kovačević
10. Mario Lovrić
11. Ana Majetić – stavlja mandat u
mirovanje
12. Antun Metić- novi vijećnik
Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena
pročelnica Ružica Janković, predsjednik mjesnog odbora Brodski Zdenci - Ivo Petrović.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obavještava nazočne da je gospođa Ana Majetić podnijela Zahtjev za
stavljanje svog mandata u mirovanje, a za njenog zamjenika predložen je gospodin Antun
Metić te predloženi mora položiti prisegu kao općinski vijećnik.
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Željko Medić: - zanima ga što je s titulom zamjenik/zamjenica predsjednika općinskog
vijeća.
Privremena pročelnica: - govori da može na sljedećoj sjednici 1/3 vijećnika ili komisija za
izbor i imenovanja predložiti točku dnevnog reda, ime i prezime osobe koja će obnašati
dužnost zamjenika predsjednika OV, te da današnje preuzimanje dužnosti nije preuzimanje
titule zamjenika predsjednika nego samo preuzimanje vijećničkog mandata.
Zapisničar: - predsjednik OV obraća se gospodinu Antunu Metiću i govori mu da nakon
što se pročita Prisega, mora reći: Prisežem. Predsjednik općinskog vijeće čita tekst Prisege.
Predsjednik OV : - “ Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine
Podcrkavlje i Republike Hrvatske, i da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća
pridržavati Ustava, Zakona i Statuta općine i da ću štititi Ustavni poredak Republike
Hrvatske.”
Antun Metić: - odgovara: Prisežem.
Svi prisutni: - zapljeskali su i čestitali gospodinu Antunu Metiću na preuzimanju
vijećničkog mandata.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 8. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, a obzirom da nitko nema primjedbi
na Zapisnik, predlaže glasovanje istog.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 8. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za
skidanje ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u
pozivu od točke 1. do točke 4.

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju socijalnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podcrkavlje
3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
4. Pitanja i prijedlozi
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa
11 glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad.1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju socijalnog vijeća
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te govori da je 2. točka dnevnog reda, članak
22 povezan s 1. točkom dnevnog reda: Odlukom o osnivanju i imenovanju socijalnog
vijeća, naime, Općina Podcrkavlje još od 1993. godine ima vijeće za socijalnu politiku
Općine Podcrkavlje, a obzirom se mora donijeti Odluka koja će biti slijedeća točka dnevnog
reda, potrebno je obnoviti i ustrojiti socijalno vijeće Općine Podcrkavlje. U socijalno vijeće
predloženo je 5 članova, od kojih su 2 člana zaposlenici ispred Općine, a to su Marija
Pandurić i Josip Lovaković te 3 člana iz različitih naselja Općine zbog disperzije uvida i
predlaganja socijalnih slučajeva. Nastavlja, da je uloga socijalnog vijeća evidentiranje
socijalnih slučajeva s područja Općine i kao takve ih predlože načelniku, gdje imenovani
mogu ostvariti određena socijalna prava koja ostvaruju temeljem socijalnog statusa. Govori
vijećnicima da mogu dati dodatne prijedloge za odabir članova komisije, netko tko bi htio
obnašati tu tužnost, tko ima želje i volje, a prijedlog u Odluci koju su vijećnici dobili u
materijalima može se korigirati. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
socijalnog vijeća. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju socijalnog vijeća, a Odluka o osnivanju i
imenovanju socijalnog vijeća u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 04/13.), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 9. sjednici, održanoj dana 23. siječnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA
Članak 1.
Osniva se Socijalno vijeće Općine Podcrkavlje ( u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).
Članak 2.
Socijalno vijeće obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom o socijalnoj skrbi, i to:
razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinog prava, te ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini
slučaj, donosi zaključak o ostvarivanju prava na pomoć, kao i visinu pomoći,
obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge, mišljena i prati stanje u svom području,
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obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi, kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje.
Članak 3.
Socijalno vijeće se sastoji od predsjednika i 4 člana.
U Socijalno vijeće imenuju se:
1. Marija Pandurić, Sv. Ružarije 44, Tomica, 35107 Podvinje – predsjednica,
2. Josip Lovaković, Brodska 51, Podcrkavlje, 35201 Podcrkavlje – član,
3. Vladimir Šimunović, Grabarje 44, 35201 Podcrkavlje – član,
4. Tomislav Kovačević, Donji Slatinik 9, 35201 Podcrkavlje – član,
5. Tomislav Delač, Sv. Ane 12, Brodski Zdenci, 35201 Podcrkavlje – član,
Članak 4.
Rad Socijalnog vijeća odvija se na sjednicama.
Predsjednik/ca Socijalnog vijeća saziva sjednice Socijalnog vijeća, predsjedava im, predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte
koje Socijalno vijeće donosi.
Sjednica Socijalnog vijeća se može održati ako je nazočna većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Socijalnog
vijeća.
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za socijalnu politiku općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije« broj 04/93.)
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

Predsjednik OV: - otvara 2. točku dnevnog reda.
Ad.2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - govori da je ova točka dnevnog reda bila glavni povod održavanja
večerašnje sjednice Općinskog vijeća i ono što je bio Zakonski rok do 31.01. 2018. donošenje ove Odluke, te je po njegovim saznanjima, Općina Podcrkavlje prva Općina na
području Brodsko-posavske županije koja bi donijela ovu Odluku. Tijekom sastanka u
Županiji na kojem je bio prisutan ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Čvorić,
razgovaralo se oko daljnjih aktivnosti za rješavanje problema komunalnog otpada, te govori
da su se novom Uredbom o gospodarenju komunalnog otpada mnoge stvari definirale, jer
Zakon iz 2013. godine imao je naznake u kojem će se smjeru ići i na koji način. Svaka
Vlada je mijenjala prioritete, na što bi se trebalo bazirati rješavanje zbrinjavanja
komunalnog otpada, a nova Vlada donijela je Uredbu gdje se mnoge stvari po kratkom
postupku moraju urediti i uskladiti da taj proces zaživi i na terenu. Nastavlja, da će biti
velikih odstupanja, a nova Uredba je najviše obuhvatila zakonski dio što sve treba i kako
treba biti, dok će Općina stvarnost na terenu obuhvatiti i uskladiti s koncesionarom. Sreća
je što su stanovnici Općine već počeli s odvajanjem i selektiranjem komunalnog otpada i taj
dio je donekle uređen, no ipak veliki problem će biti zbrinjavanje biorazgradivog
komunalnog otpada. Govori, da je u dva navrata imao sastanak s direktoricom komunalnog
poduzeća Jackob Becker d.o.o., gdje je direktorici predana Odluka o načinu pružanja
javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Podcrkavlje i traženo je očitovanje, no do ove sjednice u
Općinu nije dostavljena povratna informacija. Govori da je Odluka sastavljena i
prilagođena potrebama Općine Podcrkavlje. Nastavlja da je pretpostavka da direktorica
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komunalnog poduzeća Jackob Becker d.o.o. čeka i ostale Općine da dostave svoje Odluke,
ali bez obzira na to i dok se čeka odgovor, Općina treba krenuti s Odlukom, a bitne stavke
koje se mijenjaju ovom Odlukom su prikupljanje miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otpada. Nadalje, što se tiče prve bitne stavke: prikupljanja miješanog
komunalnog otpada od sada će svako domaćinstvo od Jackoba Beckera d.o.o. dobiti
čipiranu kantu koja će se vagati prilikom odvoza komunalnog miješanog otpada i tako će se
izračunati koliko je jedno domaćinstvo proizvelo, odnosno predalo otpada te vrste. Ono što
je bitno za Općinu je to da je Zakonski uzeta referentna 2015. godina, gdje je Općina
predala 280 tona miješanog komunalnog otpada, a do 2020. godine mora smanjiti tu
količinu za 50%, tj. na 140 tona jer se preko spomenutih 140 tona plaćaju penali, a od ove
godine Republika Hrvatska počinje plaćati penale. Nastavlja, postupak plaćanja penala
snižavat će se kroz godine, tako se ove 2018. godine količina miješanog komunalnog otpada
mora smanjiti za 20%, 2019. godine 35% i 2020. godine doći na 50% manje proizvedenog
miješanog komunalnog otpada, a ako Općina to ne uspije postići penale će plaćati iz
vlastitog džepa. Ono što je bitno za pojedinca vezano za miješani komunalni otpad je fiksna
naknada, što znači da će domaćinstvo određeni dio novca morati platiti iznijeli kantu ili ne,
a cijena komunalne usluge značajno će se povećati, a što se tiče sadržaja koji se nalazi u
kanti, ako komunalni radnici primijete nešto što ne pripada miješanom komunalnom
otpadu tijekom prikupljanja otpada ili neće uzimati kantu ili će naplaćivati kazne i u svemu
tome će biti razno raznih postupanja te će Općina biti natjerana da se ta priča oko
miješanog komunalnog otpada uredi. Nastavlja, što se tiče druge bitne stvari:
biorazgradivog komunalnog otpada, tu donekle Općina ima sreću jer je seoska sredina pa
svako domaćinstvo ima vlastiti kućni kompost, đubrište ili gnojnicu, ovisno kako ih se zove,
a domaćinstva odnosno korisnici, ako se budu složili, potpisat će Izjavu koja je u ovoj
Odluci već formirana, gdje će se domaćinstva obavezati da će svoj biorazgradivi komunalni
otpad sami zbrinuti u vlastitoj okućnici ili dvorištu pa time ovaj dio oko biorazgradivog
komunalnog otpada ne bi toliko teretio samu Općinu i firmu Jackob Becker d.o.o., a
ukoliko netko bude inzistirao na prikupljanju i ove vrste otpada, Općina će morati provesti
prikupljanje tog biorazgradivog komunalnog otpada, ali onda nastaje problem što učiniti s
tim otpadom, jer to poskupljuje priču iz razloga što se takav otpad mora prikupljati
minimalno svakih 7 dana jer ne smije stajati u kanti duži period, a na području Brodskoposavske županije nema kompostane, odnosno mjesta gdje bi se taj biorazgradivi otpad
odvozio, odlagao i zbrinuo. Govori, da je Općina prisiljena ustrojiti i napraviti ovakvu
Odluku, a nema se rješenja za provedbu iste. Nastavlja, problem se javlja i kod prikupljanja
selektivnog otpada gdje je Općina podijelila plave kante namijenjene za staklo na
inzistiranje firme Jackob Becker d.o.o. radi same težine stakla, a PVC i papir se prikuplja u
vreće, a u Odluci je ostavljena mogućnost za rješavanje navedenih problema. Žitelji Općine
će od sada morati rješavati i metal, a najveći problem se javlja, gdje nema rješenja, tetrapak
ambalaža koja po svom sastavu ne smije ići u miješani komunalni otpad, a nije nigdje
predviđeno njeno zbrinjavanje. Nastavlja, da su obrazložene crte i naznake što je sve sažeto
u Odluci, o čemu se radi te što čeka Općinu u budućnosti po pitanju komunalnog otpada.
Govori nazočnima da je prisustvovao sastanku koji je održan danas u 23. siječnja 2018. u
15:00 sati u Županiji s Ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Čvorićem, a tema
je bila mogućnost sufinanciranja projekata u gospodarenju komunalnim otpadom za ovu
godinu, a kada se donosio Plan gospodarenja otpadom na jednoj od sjednica OV rečeno je
da se nitko neće moći javiti na natječaje ako nema donesen Plan gospodarenja otpadom, a
do sada se u Ministarstvo javila samo jedna jedinica lokalne samouprave sa područja
Županije koja je prijavila da ima gotov Plan. Nastavlja, Općina Podcrkavlje ima Plan
gospodarenja otpadom, a sutra će se ući u aplikaciju gdje se to treba učitati i prijaviti pa će
Općina imati riješeno pitanje javljanja Ministarstvu i prijavljivanje Plana gospodarenja
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otpadom. Govori da bi se ova Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podcrkavlje trebala usvojiti večeras jer i ona isto ide na znanje u Ministarstvo i to su ta dva
elementa po kojima se Općina automatski može prijaviti i kandidirati na natječaje vezano
za gospodarenje otpadom. Nastavlja, prva tema na Županijskom sastanku bila je reciklažno
dvorište koje su morale imati sve Općine s više od 1500 stanovnika, a uvidjelo se da to nije
financijski opravdano jer je preskupo, sama investicija ne toliko jer su se dobivala
određena sredstva od Ministarstva i Europskih fondova od čega bi se napravilo reciklažno
dvorište, ali se javio problem gdje je bilo potrebno zaposliti osobu koja bi to sve vodila, koja
bi tamo stalno bila i sve evidentirala i tu se javlja jako puno papirnatog posla, a sam
financijski efekt reciklažnog dvorišta bi izostao za Općinu, a zbog toga će Ministarstvo ići s
prijedlogom da Općine s više od 3000 stanovnika moraju imati reciklažna dvorišta, što bi
značilo da veći dio Općina ne bi imao obvezu praviti recilažno dvorište. Firma Jackob
Becker d.o.o. ima vlastito reciklažno dvorište, pa je Općina Podcrkavlje predložila da
potpišu sporazum gdje bi žitelji s područja Općine Podcrkavlje, a koji bi imali potrebe za
zbrinjavanjem veće količine posebnog otpada, mogli doći i predati otpad, iako ovo nije
najbolje i najsretnije rješenje, ali će tako Općina taj dio problema riješiti, no sve ovisi kako
će to u stvarnosti funkcionirati. Nastavlja, druga stvar je bila Javni poziv odnosno Natječaj
za spremnike, što je Općina planirala i na što će se kandidirati, a Natječaj će biti otvoren
već ovoga tjedna, a treba odlučiti koliko je potrebno novih spremnika i kontejnera i za koju
vrstu otpada, sufinanciranje je maksimalno 85%, što znači da 15% sufinancira Općina, a
za 600 kanti bi taj iznos bio oko 200.000,00 kuna koji bi Općina morala izdvojiti, a obzirom
se planira uzimati više kanti ta vrijednost bi bila do 500.000,00 kuna i time bi bilo
pokriveno selektivno odvajanje otpada. Nadalje, treća stvar koja će se financirati, a u fazi je
tih projekata je edukativno-informativna aktivnost gdje je postavljen uvjet za javljanje na
Natječaj, a to je da se na natječaj mogu javiti naselja ili Općine koje imaju više od 10.000
stanovnika, što znači da se Općina Podcrkavlje mora udružiti sa Općinama Sibinjom,
Stupnikom ili Bebrinom, a to uključuje i onaj najvažniji dio gdje Općina i Jackob Becker
d.o.o. trebaju svakog korisnika uputiti i odrediti mu na koji način raditi selekciju otpada,
što sve smije ići u miješani komunalni otpad, što ide u selektivni komunalni otpad te da se
biorazgradivi otpad „makne“ iz cijele ove priče. Govori da je na Općini Podcrkavlje
povezivanje sa susjednim Općinama te da se povuku sredstva i po tom pitanju, a udio
sufinanciranja iznosi 85%, odnosno od strane Fonda za sve projekte sufinanciranja.
Nadalje, četvrta stvar su sortirnice, ali taj dio se najviše dotiče koncesionara koji je dužan
zbrinuti selektivno prikupljeni otpad, a kao obvezno navedeni su grad Slavonski Brod i
Grad Nova Gradiška, mjesta gdje će biti sortirnice, a jedino za istočni dio Županije
predloženi su Vrpolje ili Kopanica ako im je predaleko dovoziti za Slavonski Brod. Nadalje,
peta stvar je kompostana ili bioplinska postrojenja gdje bi se dio s biorazgradivim otpadom
na taj način riješio, ali to je priča za neka buduća vremena jer Općina mora prvo riješiti
Prostorni plan da bi se o takvim objektima i dokumentaciji za takve objekte razmišljalo i
krenulo u njihovu realizaciju. Govori, da kompostana nije loša ideja, jer iz iskustva s puta u
Prelogu za kompostanu su zadivljujuća, što se sve može napraviti, gdje je zaposleno od 3-5
ljudi i imaju profiti od cijele te priče iako se raspolaže s Europskim novcem. Nadalje, šesta
stvar su planovi Ministarstva za svibanj ove godine gdje će otvoriti Natječaje za nabavku
komunalnih vozila u što ubrajamo i mobilno reciklažno dvorište, a to se izravno dotiče i
Općine jer je ovom Uredbom, a i Odlukom propisano da u svako naselje mora svaka 3
mjeseca, 1 dan doći mobilno reciklažno dvorište te da se ta vrsta otpada prikupi i zbrine.
Govori, da je Ministar Čvorić naglasio da ako bude potrebna bilo kakva pomoć Općini oni
stoje na raspolaganju jer je i Ministarstvu u interesu da se što više sredstava povuče i da se
što prije ustroji ova Uredba, jer posljedica cijele ove priče je ta što država već plaća penale
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nezbrinutog otpada što se ne odlaže na Zakonom propisan način. Govori, da Općina
Podcrkavlje ima mnogo problema od divljih deponija do kućanstava koji ne izvoze kante,
niti ih imaju, niti žele sudjelovati u ovoj problematici, ali polako se ova problematika dovodi
u red, ali na žalost on smatra da će tek kad netko dobije kaznu i bude prisiljen, tek tada će
svi postupati sukladno svim Zakonima i propisima, a onda Općina to sve može podići na
viši nivo. Nakon svog obrazlaganja i iznošenja informacija sa sastanka u Županiji pita ima
tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - pozdravlja sve prisutne i postavlja pitanja zamjeniku načelnika Vladi
Tadijanoviću. Kao prvo, zanima ga izlaganje gdje je izneseno da će kante biti čipirane i po
težini će se plaćati otpad, a spomenut je i fiksni dio za plaćanje što stvara jednu nelogičnost.
Kao drugo, zanima ga dio gdje je naglasio da je sam radio ovu Odluku, te zašto se nije
posavjetovao sa stručnjakom obzirom je tema jako bitna. Smatra da ništa nije usklađeno
obzirom još neka domaćinstva nemaju kante, a po tom pitanju se ništa ne poduzima i sada
se ide korak dalje, a nisu se riješile primarne stvari.
Zamjenik načelnika: - odgovara na postavljena pitanja gospodina Željka Medića i
obrazlaže prvo pitanje, što se tiče cijene ona je Zakonski dio, tako je direktorica Jackoba
Beckera d.o.o. iznijela, a sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio su troškovi
odvoza komunalnog otpada, predavala kućanstva kantu ili ne, to se mora platiti i to svako
domaćinstvo bez obzira ima li kantu ili ne. Nastavlja, da oko ovoga pitanja ima dosta
problema, jer postoje domaćinstva koja su se izjasnila Jackobu Beckeru d.o.o. da njima
kanta ne treba i nisu terećeni za plaćanje, iako se zna da nema domaćinstva koja ne
proizvode otpad te je takvo poslovanje nezakonito, a ovom Odlukom se uspostavilo tako da
će svako domaćinstvo dobiti račun bez obzira imali kantu ili ne i morat će plaćati fiksni dio.
Govori, varijabilni dio se odnosi na vaganje proizvedenog otpada, iako je taj dio po
njegovom mišljenju nepošten pa će otići u Jackob Becker d.o.o. i s njima razmotriti
prijedlog da se podigne fiksni dio koji svi plaćaju, a varijabilni dio smanji i da bude
simbolična svota iznosa za sve one koji uredno i po propisu rješavaju svoj otpad. Obzirom je
ova tema problematika te novina u Općini, a kako će to sve funkcionirati u stvarnosti mora
se čekati da se krene u realizaciju ove Odluke.
Željko Medić: - smatra da će to biti problem starijim domaćinstvima gdje jedna baka ne
može proizvesti puno otpada te da nije pošteno da on kao čovjek s obitelji i primjer jedna
baka plaćaju isti iznos novca za odvoz smeća.
Zamjenik načelnika: - razumije stajalište gospodina Medića te kaže da je problem što se ne
mogu svačije potrebe zadovoljiti, a Zakon je tako propisao.
Ana Majetić: - postavlja pitanje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću,
zanima ju ima li Općina projekciju cijena za krajnje potrošače Općine Podcrkavlje koje
zanima koliko će to njih koštati i smatra da za korisni otpad kao što su papir, plastika i
sekundarne sirovine koje Jackob Becker d.o.o. pokupi od građana i prodaju trebaju
umanjiti iznos odvoza smeća.
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Zamjenik načelnika: - govori da Jackob Becker d.o.o. još nema takav vid projekcije te
trebaju izaći s prijedlogom cijena, a načelnik prihvaća, ne prihvaća ili daje svoj neki
prijedlog po toj temi.
Privremena pročelnica: - objašnjava nazočnima da je ova situacija ista kao i s Vodovodom
d.o.o. koji su dali svoj prijedlog cijena, a vijećnici na vijeću dali ili ne dali suglasnost,
prijedlog Vodovoda d.o.o. će ići kao takav jer je Vodovod d.o.o. jedini distributer i ima
monopol.
Ana Majetić: - konstatira da Hrvatska Vlada s ovim problemom kasni 5 godina i da se za
ovu temu trebalo pripremiti prije dvije godine, ali sada kada je država dobila po džepu svi
su se aktivirali i smatra da je to sve pet do dvanaest.
Predsjednik OV: - opominje nazočne da se ova tema počela raširivati i pita ima li još tko
kakvih pitanja po ovoj temi.
Željko Medić: - napominje da je postavio dva pitanja i ponavlja zašto zamjenik načelnika
nije uzeo stručnu osobu da napravi ovu Odluku.
Zamjenik načelnika: - govori da što se tiče same Odluke pročitao je 5-6 Odluka drugih
Općina i Novi informator koji je usklađen sa Zakonom pa tu stručna osoba ne bi puno
pomogla, a u ovu Odluku je uvršteno da se miješani komunalni otpad odvozi svakih 14
dana, što u drugim Odlukama stoji svakih 7 ili 2 dana jer je ova stavka individualna, a tako
i stavka prikupljanja glomaznog otpada, stavljeno je da na području Općine Podcrkavlje ide
2 puta godišnje što je kod nekih definirano drugačije. Nastavlja, da su pregledane druge
Odluke i iz njih izvučeno najbitnije za samu Općinu Podcrkavlje te ono što bi bilo najbolje
za njene građane, a Odluka je u skladu sa Zakonom, a za detalje je ostavljen prostor jer su
oni individualni i ovise o stvarnoj situaciji stanja i potreba na terenu. Nastavlja da mu je
žao što iz tvrtke Jackob Becker d.o.o. nije dobio povratnu informaciju jer se htjelo s
njihovim konceptom uskladiti ova Odluka i vidjeti imaju li oni kakav prijedlog ili bolje
rješenje. Nastavlja da ako dođe do toga da se nešto u ovoj Odluci mora mijenjati, nekakav
stavak ili članak to će se i izmijeniti, ali sve ovisi kako će to zapravo funkcionirati dok to
sve ne krene i ne zaživi.
Predsjednik OV: - napominje da je ovo Odluka OV i neki stavovi Odluke se mogu
mijenjati, a Odluku bi večeras trebalo donijeti kako bi se Općina mogla javiti na Natječaj, a
ako bude potrebe za nekim izmjenama to će se napraviti u skladu sa Zakonom.
Željko Medić: - govori da se ne zna cijena usluge koju bi plaćali žitelji Općine, a u
Europskoj uniji već je određena cijena po kilogramu otpada.
Predsjednik OV: - govori gospodinu Željku Mediću da će cijenu odrediti vijećnici, a o njoj
će se raspravljati kada vijećnici budu imali prijedlog, a ako Jackob Becker d.o.o. bude
preskup unajmit će se drugi koncesionar.
Ana Majetić: - napominje da treba poraditi na edukaciji građana vezano za ovu temu.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je sa 10 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM glasom usvojen Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Podcrkavlje, a Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad.3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne i govori da su vijećnici u materijalima
dobili ovaj Prijedlog Odluke pa ističe da Općina Podcrkavlje iz 2010. godine ima donesenu
Odluku o agrotehničkim mjerama, ali nakon revizije poljoprivrednog zemljišta i novog
Zakona o poljoprivrednom zemljištu naloženo je da Općina mora donijeti novu Odluku
temeljem Zakona koja dobrim dijelom sadrži iste odredbe kao i Odluka o komunalnom
redu. Odluka sadrži ono što se vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta moraju
pridržavati, a smatra da se građani Općine uvelike pridržavaju navedenih stavki, no ipak su
navedeni termini kad se što smije ili ne smije raditi te kazne ako se toga ne pridržavaju.
Objašnjava da svi koji pišu poticaje pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi znaju da se
tamo potpisuje Izjava da se ne smiju paliti strništa nakon žetvene sezone; moraju održavati
međe uz svoje zemljište koje graniči s nerazvrstanom cestom ili javom površinom; ne smije
drveće zaklanjati vozilima promet; propisane širine međa, što iznosi pola metra; ako
poljoprivredno zemljište graniči s nerazvrstanom cestom što su najčešće poljski putovi koji
vode do oranica ne smije se uzurpirati taj put tako, što bi se svaki puta malo zaoralo i tako
širila vlastita površina; korovi se moraju spaljivati; ambrozija uništavati; propisana su
mehanička i kemijska uništavanja za koje su svi položili ispit. Nastavlja da, ukoliko se
korov ili otpad od orezivanja voćnjaka i vinograda ipak mora spaliti to se mora obaviti na
vlastitoj oranici ili voćnjaku, a prije toga se mora obavijestiti Dobrovoljno vatrogasno
društvo Općine Podcrkavlje jer iz prijašnjih iskustava zna se da su se požari nekontrolirano
širili i bilo je potrebe za hitnom intervencijom DVD-a, a zabilježen je i smrtni slučaj.
Govori, da je strogo kažnjivo i zabranjeno svako paljenje u periodu od 1. lipnja do kraja
listopada, a ako se primijeti bilo kakva aktivnost po tom pitanju građani su dužni
intervenirati i o tome obavijestiti komunalnog redara koji će napisati kaznu. Nastavlja, da
je ova Odluka većini poznata, sada je ona samo stavljena na papir i definirane su kazne, a
Jedinicu lokalne samouprave ova Odluka obvezuje da ima poljoprivrednog redara, ali u
nemogućnosti toga zamjenjuje ga komunalni redar, osoba koja je ovlaštena izreći

10
opomenu, mandatnu ili prekršaju kaznu. Nastavlja, u medijima se dosta govori o tome da
ako osoba ne bude održavala svoje zemljište bit će raspisan porez ili kazna za neobrađeno
obradivo poljoprivredno zemljište. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11
glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, a Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu sastavni
je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad. 4. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić: - smatra da sve ono što se uložilo u Općinu to treba i održavati, pa tako ističe
i nedostatak nekih poklopaca na šahtovima; ograde na mostovima koji su u lošem stanju
jer ih je počela hvatati hrđa; pješačke staze treba sanirati, a posebno ističe dio pješačke
staze u družini od 3,5 metra na ulazu u Rastušju koja je propala; na pješačkim stazama na
određenim dionicama ima puno blata pa bi se to trebalo skloniti; kanalice pored pješačkih
staza za odvod vode su također pune blata, pa bi se i to trebalo očistiti: čekaonice su
razbijene; a posebno ju zanima kako će se riješiti problem sa psima koje vlasnici puštaju da
lutaju selima i tako stvaraju problem pješacima u njihovom kretanju, a posebno djeci koja
idu pješke.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne i odgovara na pitanja postavljena od strane gospođe
Ane Majetić, što se tiče problematike uz cestu D53 šahtovi, oni su u ingerenciji Hrvatskih
cesta kojima je poslan dopis, ali i njima se javlja problem, a to je da kad oni postave šahtove
ljudi ih pokradu pa ne znaju kako taj problem riješiti, no nije problem ponovno poslati
dopis ili razgovarati s njima i na obostrano zadovoljstvo doći do nekih trajnijih rješenja.
Govori da su i čekaonice i mostovi također u ingerenciji Hrvatskih cesta, a iako su mostovi
farbani prije par godina nije mu jasno zašto su tako brzo zahrđali. Govori da su pješačke
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staze u ingerenciji Općine i u Proračunu je predviđeno 10.000,00 -15.000,00 kuna za
sanaciju kritičnih mjesta, a za taj posao će se kontaktirati firma, a što se tiče rigolica pored
pješačkih staza one su dijelom u ingerenciji Općine, a dijelom Hrvatskih cesta, a njih
održava PZC i obzirom nisu dugo čistili Općina će poslati javne radove da obave taj dio
posla. Nastavlja, što se tiče pasa na ulici stvoren je veliki problem i ne zna točno što bi se
moglo napraviti po tom pitanju te iako se već u više navrata zvao šinteraj, oni neće izići na
teren jer Općina nema sklopljen Ugovor s njima, a Ugovor bi trebalo potpisati sa
Komunalcem jer oni jedini na našem području imaju šinteraj što poprilično košta.
Objašnjava da bi svaki pas morao biti čipiran da bi se mogao utvrditi vlasnik, a ako pas nije
čipiran onda bi trebao ići u utočište za pse na neko vrijeme i trebalo bi se čekati njegovo
udomljavanje, a to sve plaća Općina. Općina traži rješenje ovome problemu, a jedno od
rješenja bi moglo biti da se Općina udruži s još nekim Općinama i da zajednički naprave
azil za pse što opet iziskuje radnika koji je za to osposobljen.
Ana Majetić: - konstatira da nije ugodno djeci koja moraju prelaziti s jedne strane ceste na
drugu preko prometne dionice D53 da bi se maknuli od psa, a djeca kao djeca u strahu od
psa možda neće vidjeti auto i stvorit će se još veći problem.
Načelnik: - govori, da ono što bi Općina mogla napraviti je obići svako domaćinstvo i
pregledati jesu li psi čipirani, a taj posao bi bio u ingerenciji komunalnog redara. Govori,
da je bio slučaj u Kindrovu gdje je gospođi došao pas kojem se nakon pregleda ustanovilo
da nije čipiran, ali sreća je ta što je gospođa u međuvremenu stupila s nekom udrugom u
Zagrebu u kontakt i pas je brzo udomljen, a da to nije bio slučaj Općina bi morala psa
staviti u šinteraj na neko vrijeme, a kasnije u azil za životinje dok mu se ne bi našao vlasnik
i naravno za cijeli boravak psa u šinteraju i azilu Općina bi morala snositi troškove hrane.
Govori da će Općina stupiti u kontakt s Komunalcem i zatražiti ponudu po tom pitanju,
vidjeti postoji li mogućnost potpisivanja Ugovora obzirom je Općina na selu i žele li oni
uopće izvan grada djelovati po tom pitanju te koliko bi to sve „koštalo“ Općinu, a ako to ne
bude dalo neko rješenje na Općini ostaje da napravi azil za pse, zaposli se adekvatna
osobna na to radno mjesto koja će hvatati pse i obavljati daljnji posao po tom pitanju.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki. Javio se gospodin Željko
Medić te mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - prvo pitanje postavlja načelniku Općine vezano za završetak ceste prema
novoj školi jer je prolongirano za dulje vrijeme te hoće li Općina naplatiti penale izvođaču
radova. Drugo pitanje postavlja zamjeniku načelnika i govori da je 15.11. 2017. poslao
pisani dopis na Općinu vezano za rješavanje smeća na ulazu u selo Glogovica kod kućnog
broja 2 pa još nije dobio nikakav odgovor te ga zanima da li je praksa Općine da ne
odgovara na dopise svojih građana i vijećnika, jer smatra da je ovo gorući problem i da bi
se trebalo početi nešto rješavati po tom pitanju.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Medića i obrazlaže da nadzor zbog
vremenskih uvjeta nije dozvolio asfaltiranje spomenute ceste i moraju se čekati bolji
vremenski uvjeti te zbog opravdanih razloga Općina nema osnove naplatiti penale.
Zamjenik načelnika: - nadovezuje se na načelnikov odgovor i objašnjava da je i izvođaču
radova u interesu da završi ovaj posao, te odgovara na postavljeno pitanje upućeno njemu
kao zamjeniku načelnika vezano za smeće i obrazlaže da u Općini postoji jako puno
gorućih pitanja te da ova tema nije njegova domena i da je pitanje uputio pogrešnoj osobi,
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no, pretpostavljajući da gospodina Medića najviše muči smeće koje gomila Ljudevit Laškaj
(Ruda) to je problem koji je dočekao Tomislava (načelnika) i njega (zamjenika načelnika)
još u vrijeme preuzimanja mandata i s tim problemom se nose, rješavaju ga onako kako
najbolje znaju i mogu. Nažalost, taj problem i spora rješenja ne zadovoljavaju mještane sela
Glogovica, pa ni samu Općinu, ali kroz par godina otkako se upoznalo s ovim problemom
vide se pomaci na bolje. Nastavlja da je Ljudevit Laškaj (Ruda ) čovjek koji ima psihički
problem i teško se dolazi do toga da on shvati što mu se želi reći, a stvar je i u tome koliko je
on spreman surađivati. Govori da je Ljudevit Laškaj (Ruda) bio zaposlen 6 mjeseci kroz
javne radove u Općini i svaki dan se s njim razgovaralo i utjecalo na njega, no mora se
pomiriti s činjenicom da je on drugačiji od nas i pomoći mu koliko možemo jer
kažnjavanjem možemo samo naštetiti Općini. Nažalost, kako trajno riješiti ovaj problem još
se ne zna, a najveći problem su njegova djeca koju će mu socijalna skrb s vremenom
oduzeti, ali to nije u interesu Općine, pa govori gospodinu Željku Mediću da predloži neko
trajno rješenje.
Željko Medić: - spominje što se sve nalazi oko kuće spomenutoga Ljudevita Laškaja te
predlaže da Općina naruči odvoz glomaznog otpada i to sve riješi ili uz pomoć javnih
radova i općinskog traktora. Sporna čestica na koju se odlaže smeće u vlasništvu je Općine.
Načelnik: - pita gospodina Željka Medića da li je u njegovom interesu da Općina razreže
kaznu Ljudevitu Laškaju.
Željko Medić: - govori da ne želi da mu se piše kazna, nego da se riješi problem smeća
pokraj i oko kuće Ljudevita Laškaja, a samo smeće, tvrdi, nalazi se i na cesti.
Komunalni redar: - napominje da je na poziv vijećnika, gospodina Željka Medića izašla na
teren na spornu česticu i objašnjava da u tom trenutku nije zatekla smeće na cesti, već je
sve: željezo, cijevi i stupovi koje spominje gospodin Željko Medić, a koje je navukao
spomenuti Ljudevit Laškaj (Ruda), bilo iznad njegove kuće na brdašcu.
Načelnik: - govori da neće biti problem naručiti Jackob Becker d.o.o. da dođu na sporno
imanje s kamionom i počiste nered, a isto će platiti Općina. Govori, da je svjestan toga
problema, nije problem sada odvesti smeće, ali Ljudevit Laškaj (Ruda) će za mjesec dana
opet navući smeća, pa ne vidi u trenutnom odvozu smeća trajno rješenje. Objašnjava, da se
s Ljudevitom Laškajem (Rudom) treba razgovarati i pomoći mu da shvati što s tim
dovlačenjem smeća radi, a ujedno šteti sebi i drugima oko sebe. Napominje, gospodinu
Željku Mediću da se i on (Željko Medić) može aktivirati po tom pitanju pa otići do Ljudevita
Laškaja (Rude) i ponuditi mu pomoć i razgovarati s njim, osvijestiti ga, obzirom žive 100
metara jedan od drugoga.
Predsjednik OV: - napominje da je rasprava otišla preširoko i da daljnji razgovori nisu za
sjednicu. Pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki. Javio se načelnik te mu predsjednik
OV daje riječ.
Načelnik: - obavještava prisutne vijećnike da Općina radi izmjenu Statuta jer je dužna
uskladiti Statut sa Zakonom, a u Statutu postoje nove opcije i mogućnosti dodavanja novih
stavki ili izbacivanja starih, ali sve mora biti u skladu sa Zakonom. Govori da je njegov
konkretan prijedlog vezan za ukidanje mjesnih odbora, jer ih po Zakonu Općine ne moraju
imati te govori da većina mjesnih odbora na području Općine nema nikakvih djelovanja pa
predlaže da se neki mjesni odbori raspuste ili da se spoji više mjesnih odbora i djeluju kao
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jedan, čisto da svako selo ima svog predstavnika. Nastavlja, s obzirom se niti jedan mjesni
odbor ne sastaje redovno svaka 3 mjeseca svi bi se mogli raspustiti, a tko je zainteresiran za
rad u zajednici on je već aktivan kroz vatrogasce, klubove, KUD, crkvu ili je vijećnik, a kroz
današnju tehnologiju (Internet i face stranica Općine) mještani Općine mogu doći do
informacija ili predlagati čime se gubi smisao mjesnih odbora. Radnih akcija na žalost
nema kao što ih je prije znalo biti, a voditi mjesne odbore samo na papiru i potrošiti znatnu
sumu sredstava za provedbu izbora nema smisla jer skoro svako selo ima svoga
predstavnika u vijeću.
Mario Lovrić: - pita može li Općina donijeti Uredbu u kojoj se može birati zbog građana,
kao što je nekad bilo.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na načelnikovo izlaganje i govori da
transparentnost i mogućnost sudjelovanja građana u demokraciji Jedinica lokalne
samouprave mora postojati, a kroz Statut bi se provuklo koji je drugi oblik ako Općina
nema mjesne odbore. Prošle godine su privremena pročelnica (Ružica Janković) i
komunalni redar (Marija Pandurić) bile na seminaru u Zagrebu gdje su tema bila lokalni
izbori, jer će ove godine biti izbori za mjesne odbore u petom mjesecu, te su iznenađene
koliki je broj mjesnih odbora i gradskih četvrti raspušteno u Jedinicama lokalnih
samouprava, no ipak, omogućeno je kroz Statut da zbor građana određena pitanja može
predlagati vijeću, sudjelovati i donositi svoje planove rada i slično, ali nemaju provedbu
izbora, mandate od 4 godine i slično.
Načelnik: - govori da će se na idućoj sjednici predložiti donošenje novog Statuta, ali prije
toga će biti jedan neformalni sastanak na kojem bi trebalo biti kompletno vijeće da se
razmisli i razgovara o ovoj temi koja čeka Općinu.
Privremena pročelnica: - napominje da su neka sela spojena, kao što su Kindrovo i Crni
Potok, te Dubovik i Matković Mala pa oni čine po jedan mjesni odbor koji su ujedno i
biračka mjesta za održavanje svih drugih izbora, a što će se dogoditi ako drugačije
formiramo stvari, na primjer ujedinimo 3-4 sela, što znači da će to biti jedno biračko
mjesto, pa se postavlja pitanje koliko će ljudi iz Glogovice dolaziti u Donji Slatinik i
obrnuto. Govori da će sela ostati sama za sebe, mjesnih odbora neće biti, svako selo je jedno
biračko mjesto, birački odbori su bili vezani uz mjesne odbore i oni kao takvi ostaju pa će
Općina tako i imenovati biračka mjesta.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki. Javio se gospodin Tomislav
Kovačević te mu predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Kovačević: - pita što je s grobljem u Donjem Slatiniku.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Tomislava Kovačevića i izvještava
da je Općina bila u pregovorima s Blažom Vučinićem i saznalo se da postoji mogućnost da
se na groblju napravi mrtvačnica, ali to je područje u depresiji i šumovito je pa se
razgovaralo s gospodinom Vučinićem da proda nekih 250 kvadrata svoje zemlje. Govori da
je cijena poljoprivrednog zemljišta 1,80 kuna, a gospodinu Vučiniću je ponuđeno
maksimalnih 20 kuna po kvadratu pa bi dobio 4.800,00 kuna za 240 kvadrata, ali gospodin
Vučinić je tražio 10.000,00 kuna, na kraju se razgovaralo i o 7.500,00 kuna te je na toj
cijeni i ostalo na što on nije pristao pa će se ići u realizaciju pravljenja mrtvačnice na
groblju. Nastavlja, da cijela ova tema može ići na OV, ali zbog revizije bi najbolje bilo
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praviti mrtvačnicu na groblju iako je to jako skupa investicija, jer se ne smije nikome
pogodovati, ali izvest će se geodet i snimiti međe, izvest će se mjernik koji će izmjeriti
parcelu groblja jer dobar dio je zarastao, iskrčit će se, nasuti gdje treba te napraviti što se
bude moglo napraviti. Govori da mještani moraju biti svjesni da se mrtvačnica pravi radi
njih, a ne radi Općine, jer ovim projektom i njenom realizacijom Općina će imati troškove
održavanja.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu te 9. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:20 sati.
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