ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 12. ožujka 2019. godine u
prostorijama Općine Viljevo.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete pisanim
pozivom, KLASA: 021-05/19-01/2, URBROJ: 2115/05-01-19-1, od 7. ožujka 2019. godine.
Započeto u 19.05 sati.
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Marta Senković, Ivica Šoš,
Biljana Vidaković, Željko Viljevac, Ilija Galić i Dalibor Dakić.
Odsutni vijećnici: Davorin Fekete i Ivan Kovačević.
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik
općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll –
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar, Tihomir Hajduković – voditelj poslova
poljoprivrede, gospodarstva komunalnih i društvenih djelatnosti i Daliborka Đurišić –
predstavnica Radia Donji Miholjac.
Predsjednica Monika Fekete otvara 16. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke dnevnog reda kao u
sazivu.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viljevo
za 2018. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Donošenje Odluke o sufinanciranju cijene priključka
na vodoopskrbni sustav
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Izvješće o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području
Općine Viljevo za 2018. godinu
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
6. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Viljevo za 2018. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković

8. Izvješće o izvršenju Programa Građenja komunalne infrastrukture
Općine Viljevo za 2018. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
9. Donošenje plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće
ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Viljevo u 2019.
godini
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
10. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Predsjednica, Monika Fekete sama predlaže izmjenu dnevnog reda tako da se dnevni red
dopuni s točkom koja glasi „Donošenje Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt
izgradnje mrtvačnice u naselju Ivanovo“ te da se ova točka dnevnog reda ubaci ispred točke
koja se odnosi na pitanja i prijedloge vijećnika.
Postavlja pitanje ima li još netko prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda.
Budući kako se više nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje isti na
glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen slijedeći
izmijenjen i dopunjen:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viljevo
za 2018. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Donošenje Odluke o sufinanciranju cijene priključka
na vodoopskrbni sustav
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Izvješće o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području
Općine Viljevo za 2018. godinu
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
6. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Viljevo za 2018. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
8. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
Općine Viljevo za 2018. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
9. Donošenje plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće

ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Viljevo u 2019.
godini
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković
10. Donošenje Odluke o suglasnosti o provedbi ulaganja u projekt
izgradnje mrtvačnice u naselju Ivanovo
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević
11. Pitanja i prijedlozi vijećnika
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA:
AD/1. Predsjednica Monika Fekete otvara 1. točku dnevnog reda, postavlja pitanje ima li
kakvih izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 15. sjednice. Konstatira kako nema te istu
stavlja na glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 15.
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću –
općinskom načelniku, kako bi upoznao vijećnike s Godišnjim izvještajem o izvršenju
Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu. Ukupni prihodi i primitci u 2018. godini iznosili su
8.658.139,00 kuna dok su ukupni rashodi bili 7.926.313,00 kuna. Za razdoblje 1. 1. 2018.
godine do 31. 12. 2018. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 731.826,00
kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina bio je 1.244.575,00 te je
ukupno s 31. 12. 2018. godine višak prihoda i primitaka za pokriće rashoda i izdataka
budućeg razdoblja iznosio 1.976.401,00 kunu. Dominik Knežević također ističe kako na dan
31. 12. 2018. godine Općina Viljevo nije imala dugovanja, niti sudskih sporova, niti obveza
po kreditima a stanje žiro-računa na isti datum je iznosilo 1.976.452,71. Također navodi kako
je u Općini Viljevo s 31. 12. 2018. godine bilo zaposleno 7 osoba, općinski načelnik,
zamjenik općinskog načelnika, 4 službenika na neodređeno vrijeme, jedna službenica na
određeno vrijeme te 10 žena kroz provođenje Programa „Zaželi“ koje su zaposlene na
određeno vrijeme u trajanju od dvije godine.
Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike da će on detaljnije pojasniti ako ima kakvih pitanja te
da su sva izvješća predana u zakonskom roku nadležnim tijelima te da se ista trebaju
dostaviti Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.
Predsjednica daje ovu točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo te daje 2. točku
dnevnog reda na glasanje. Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 1. 1. 2018. -31. 12. 2018.
godine.
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ Meliti Grüll, koja izvješćuje
vijećnike kako je razlog donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima zakonska obveza
radi stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu. Člankom 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu propisano je kako su komunalne djelatnosti one djelatnosti
kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne
ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne
za svakodnevni život i rad na području jedinica lokalne samouprave. Zatim izvješćuje
vijećnike koje su to komunalne djelatnosti kao na primjer, održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina,
obavljanje dimnjačarskih poslova, održavanje javne rasvjete i slično. Osim ovih djelatnosti u
prijedlogu Odluke su navedene i slijedeće komunalne djelatnosti od lokalnog značaja, kao
što su dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacija, veterinarsko higijeničarski poslovi i sanacija
divljih odlagališta.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Rasprave po ovo točki dnevnog reda nije bilo.

Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o komunalnim
djelatnostima.
AD/4 Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ općinskom
načelniku. Dominik Knežević navodi kako je prijedlog Odluke o sufinanciranju cijene
priključka na vodoopskrbni sustav uvršten na ovu sjednicu vijeća kako bi se stanovnici s
područja Općine Viljevo što više motivirali na uvođenje priključaka za vodu. Do sada su
stanovnici Općine Viljevo plaćali jeftiniji priključak u odnosu na stanovnike susjednih općina.
Prije nekih 10 godina, Općina je nabavila obujmice koje su potrebne za uvođenje priključka i
čija je cijena iznosila oko 800,00 kuna po komadu. Nažalost, rok obujmica je istekao i ne
mogu se više upotrebljavati. Isto tako tijekom 2017. godine donesena Odluka o
sufinanciranju cijene priključka na vodoopskrbni sustav kojom je Općina Viljevo sufinancirala
priključak u iznosu od 1.000,00 kuna. Kada se to dvoje zbroji, Općina je sufinancirala
priključak u iznosu od oko 1.800,00 kuna. S ovim prijedlogom odluke iznos sufinanciranja
iznosi 2.000,00 kuna.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje jel bi priključak na ovu sadašnju cijenu bio skuplji.
Dominik Knežević odgovora pozitivno.
Ivan Cvrković postavlja pitanje koja je cijena uvođenja priključka na što Dominik Knežević
odgovara kako ne zna jer svaki priključak ima individualno određenu cijenu što ovisi o
udaljenosti od glavnog voda i slično.
Tomislav Mađarić, zamjenik općinskog načelnika, navodi kako je kod izgradnje vodovodne
mreže dobiveno 550 obujmica za domaćinstva te se išlo na varijantu sufinanciranja kako bi
se iz cijene priključka isključio iznos za cijenu obujmice. U tom trenutku trošak za krajnjeg
korisnika je iznosio oko 1.600,00 kuna. Trenutno je situacija specifična i konkretno za
Ivanovo, voda se mora vući oko 15 m kroz dvorište što povećava krajnju cijenu.
Ivan Cvrković postavlja pitanje kolika bi cijena bila sad s ovom novom odlukom?
Dominik Knežević odgovara kako bi cijena bila za 200,00 kuna još povoljnija po priključku.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje koliko je obujmica ostalo?
Dominik Knežević odgovara oko 400 komada i koje se mogu uništiti radi dotrajalosti.
Rasprave više nije bilo te predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje.
Jednoglasno je donesena Odluka o sufinanciranju cijene priključka na vodoopskrbni sustav.
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković upoznaje vijećnike kako je ova točka dnevnog reda,
Izvješće o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH vezana
uz donošenje godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna. Ujedno navodi kako je pravna
osnova članak 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu te se radi o namjenskom korištenju
sredstava i kontrole utroška sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske. Općina Viljevo je dužna podnijeti izvješće o korištenju sredstava
Ministarstvu poljoprivrede. U 2018. godini prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i
promjene namjene iznosili su 156.982,00 kune dok su prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta iznosili 1.042.067,00 kuna a preneseni višak prihoda iz 2017. godine je iznosio
409.976,00 kuna. Izvršenje s 31. 12. 2018. godine je bilo 1.609.025,00 kuna. Ukupni rashodi
u 2018. godini su iznosili 1.609.025,00 kuna što po stavkama iznosi kako slijedi: Za uređenje
ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem infrastrukture – nerazvrstane ceste, vatrogasni
dom i uređenje kanalske mreže ukupno je utrošeno 1.354.170,00 kuna; za organizaciju
manifestacija, sajmova, pomoć udrugama u svrhu provođenja mjera na unapređenju
poljoprivrede, pomoć poljoprivrednicima ukupno je utrošeno 149.649,00 kuna; za zaštitu
pučanstva od zaraznih bolesti, zbrinjavanje uginule stoke i higijeničarska služba te ostalo,
ukupno je utrošeno 105.206,00 kuna.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje što se ubraja pod pomoć poljoprivrednicima?

Tihomir Hajduković odgovara kako se radi o grupi troškova koja je tako nazvana i iz koje se
sufinancira poduzetnička mreža i LAG Karašica.
Pod ovom točkom dnevnog reda više nije bilo pitanja te predsjednica Monika Fekete daje 5.
točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Viljevo u 2018. godini.
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću koji upoznaje vijećnike s Programom korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH za 2019. godinu. Navodi kako ukupno planirani prihod od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem iznosi 1.200,000.00 kuna te će se isti utrošiti na slijedeće projekte
i aktivnosti: uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu; zaštita pučanstva od zaraznih bolesti; program potpora udrugama i
građanstvu za organizaciju manifestacija, sajmova i promotivne aktivnosti te provođenje
projekata i mjera na unapređenju poljoprivrede i akvakulture, podmirenje dijela stvarnih
troškova veznih uz provedbu Zakona, katastarsko-geodetske izmjere zemljišta i sređivanje
zemljišnih knjiga te u svrhu okrupnjavanja i povećanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta s
namjenom utvrđenom u članku 25. stavku 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tihomir
Hajduković navodi kako je ovaj iznos 1.200.000,00 kuna raspoređen po prethodno
navedenim stavkama što je vidljivo iz prijedloga u materijalima te ako netko od vijećnika ima
dodatnih pitanja rado će obrazložiti.
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo.
Predsjednica Monika Fekete daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je
donesen Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu.
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću koji izvješćuje vijećnike kako je zakonska obveza podnijeti Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Viljevo za 2018. godinu zajedno s
Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu. Prihodi od
komunalne naknade u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 137.528,00 dok su ostali prihodi
proračuna ostvareni u iznosu od 363.500,00 što ukupno čini prihode u iznosu od 501.028,00
kuna. Rashodi su također iznosili 501.028,00 što se odnosi na odvodnju atmosferskih voda
24.169,00 kuna, čišćenje javnih površina, smeće, voda i drugo u iznosu od 76.925,00 kuna,
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 173.550,00 kuna, javna rasvjeta 167.406,00
kuna te održavanje groblja u iznosu od 58.951,00 kunu.
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo.
Predsjednica Monika Fekete daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je
donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Viljevo za 2018. godinu.
AD/8. Predsjednica Monika Fekete otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je i kod ove točke zakonska
obveza podnijeti Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Viljevo za 2018. godinu zajedno s Godišnjim izvještajem o izvršenju
Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu. U izvješću se može vidjeti kako su prihodi od
komunalnog doprinosa u iznosili 76.066,00 kuna dok su sredstva iz proračuna i kapitalnih
pomoći iznosila 3.901.900,00 kuna što ukupno u prihodima iznosi 3.977.966,00 kuna. Budući
da se ovdje radi o namjenskim rashodima, za izgradnju objekata i uređaja javne namjene je
utrošeno 3.792.409,00 kuna, na vodoopskrbu i odvodnju je utrošeno 96.959,00 kuna te
nabavku uređaja i strojeva je utrošeno 88.598,00 te ukupni rashodi iznose 3.977.966,00
kuna.
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo.

Predsjednica Monika Fekete daje 8. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je
donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne
infrastrukture na području Općine Viljevo za 2018. godinu.
AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara 9. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je zakonska obveza vijeća donijeti
Plan utroška sredstva od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području
Općine Viljevo u 2019. godine. Prema obavijesti od strane Središnjeg državnog ureda za
stambeno zbrinjavanje, isti planira prodati kuću u naselju Kapelna. Sredstva od prodaje
pripadaju Proračunu Općine Viljevo i ista se moraju namjenski utrošiti za izgradnju i obnovu
objekata komunalne i socijalne infrastrukture, stambeno zbrinjavanje te podizanje stambenog
fonda. Ovim Planom, prihod u planiranom iznosu od 50.000,00 kuna planira se utrošiti u
izgradnju javne rasvjete u naselju Kapelna.
Melita Grüll dodaje kako je ovaj Plan utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u
državnom vlasništvu napravljen temeljem Zakona o stambenom zbrinjavanju na
potpomognutim područjima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine, te kako se
Općina Viljevo ubraja u takva područja i svake godine bit će potrebno donositi takav plan.
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo.
Predsjednica Monika Fekete daje 9. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je
donesen Plan utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
na području Općine Viljevo za 2019. godinu.
AD/10. Predsjednica Monika Fekete otvara 10. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom
načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je Odluku o
suglasnosti za provedbu ulaganja potrebno donijeti radi izgradnje mrtvačnice u naselju
Ivanovo jer se isti objekt planira prijaviti na raspisani natječaj od strane LRS LAG Karašica.
Iznos sredstava koji se planira povući ovom prijavom je oko 240.000,00 kuna a natječaj
završava 10. svibnja 2019. godine. Nakon dovršetka projektne dokumentacije će se ishoditi
građevinska dozvola te prijaviti navedeni projekt. Općinsko vijeće je početkom prošle godine
donijelo Odluku o izgradnji mrtvačnice u naselju Ivanovo, međutim sastavni dio odluke treba
biti i opis projekta. Prihvaćanjem ovog prijedloga Odluke, Odluka donesena prošle godine će
se staviti van snage.
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo.
Predsjednica Monika Fekete daje 10. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je
donesena Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje mrtvačnice u
naselju Ivanovo.
AD/11. Predsjednica Monika Fekete otvara 11. točku dnevnog reda pitanja i prijedlozi
vijećnika.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje u vezi otvaranja trgovine u Ivanovu.
Općinski načelnik, Dominik Knežević odgovora kako otvaranje trgovine ovisi jedino o
vlasnicima lokala i dokumentaciji koja je potrebna u vezi ispravnosti lokala, na što Tomislav
Mađarić dodaje kako se trebaju zadovoljiti minimalno tehnički uvjeti (sanitarni uvjeti) i u tada
bi se lokal mogao otvoriti ako se vlasnici dogovore.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi javne rasvjete i održavanja te kada se prijavi
kvar, zašto njegovo otklanjanje toliko dugo traje.
Općinski načelnik, Dominik Knežević odgovara kako je pričao s osobom zaduženom za
javnu rasvjetu na području Općine Viljevo i da je problem u kablu. Isto tako izvješćuje
vijećnike da je darovano zemljište HEP-u u Kapelni kako bi se mogla napraviti nova
trafostanica a sami tim i provući kablovi za kvalitetniju mrežu ta se u 2019. godini dosta toga
treba napraviti.
Dalibor Dakić također postavlja pitanje u vezi održavanja propusnosti kanala u naselju jer su
kanali zapruđeni i cijevi se ne vide i je li moguće čišćenje kanala.
Dominik Knežević odgovora kako se trenutno rješavaju oni kanali koji su kritični te nakon
prolaska kanalizacije ići će i čišćenje kanala.

Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo.
Sjednica je završena u 19,52 sati.
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