REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/15-01/1
Urbroj: 2110/02-01-15-15
Ivanska, 23. lipnja 2015.
ZAPISNIK
o radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 19.lipnja 2015. godine s
početkom u 20,00 sati u Domu kulture Ivanska
Nazočni vijećnici: Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Damir Dolenac , Željko Križan ,
Dražen Orlović , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Darko Turković, Miroslav
Trgovac, Milan Žeger
Odsutni vijećnici: Ivica Bok, Šima Strmota
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika
Željko Mavrin, komunalni redar Milan Grgić, direktor Ivankom j.d.o.o. Ivanska , predstavnik
medija : Atila Internet televizija.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te otvara aktualni sat. Poziva
djelatnicu Jedinstvenog upravnog odjela da pročita vijećnička pitanja.
Djelatnica Mira Cindrić čita vijećnička pitanja kako slijedi:
Vijećnik Damir Dolenac, pita načelnika da li je točna informacija da će se zatvoriti
područna škola u Staroj Plošćici.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da nema takvih informacija, te da je u nekoliko navrata
razgovarao sa županom o statusu škola. Zahtjev za zatvaranje škole podnosi školski odbor
županijskoj skupštini koja onda donosi odluku o zatvaranju. Činjenica je da područna škola
Stara Plošćica ima mali broj djece, no na području cijele Hrvatske to je problem , pa se škole ne
zatvaraju. Stav je i župana da se područne škole ne zatvaraju barem još 2-3 godine, a onda će
se dugoročno vidjeti kako će se rješavati taj problem ne samo kod nas nego i u cijeloj Republici
Hrvatskoj.
Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika kakav je status društvenog doma Stara Plošćica i
šta će biti sa Mjesnim odborom budući da nije izvršena primopredaja.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da se dom do daljnjega neće iznajmljivati,
odnosno koristiti dok se ne riješi sudski spor. Izuzetak korištenja doma bio je 18.06. kada je
održana registracija traktora koja je ranije zakazana, te se nije otkazala kako bi žiteljima
omogućili registraciju .
Vijećnik Željko Križan pita načelnika da li su u planu ukupnog razvoja ispravljene
nejasnoće vezano uz smještaj općine u naturi 2000, te ostale nepravilnosti, kao pruga i sl.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da vezano uz naturu 2000 općinu nije nitko ništa
pitao. To je državni program na koji ne možemo utjecati. Garjevica je jednim dijelom u naturi
2000 , te radi toga nije uspjela eksploatacija kamena. Što se tiče ostalih nelogičnosti (pruge i
sl.) u Programu ukupnog razvoja , one su ispravljene.
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Vijećnik Miroslav Trgovac, pita načelnika da li je točna informacija da VZO Ivanska ne
da vatrogasni dom za izložbu kolača.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovori da VZO Ivanska sa vatrogasnim domom DVD
Ivanska nema veze u pogledu iznajmljivanja. Od DVD Ivanska općina je zaprimila dopis u
kojem se navodi da je na plakatima općine za proslavu Ivanja 2015 navedeno da će izložba
kolača biti u vatrogasnom domu Ivanska, no da njih nitko nije pitao za odobrenje. Nakon
zaprimljenog dopisa, predsjednica Odbora za kulturu Antonia Šimić, kontaktirala je predsjednika
DVD Ivanska Ivicu Boka koji s njom nije htio razgovarati, već je tražio da općina uputi zahtjev za
odobrenje korištenja vatrogasnog doma Ivanska za izložbu kolača, kako bi oni na Upravnom
odboru mogli donijeti odluku o istom. Budući da nemamo vremena za dopisivanje i čekanje
odluka, odlučeno je da će izložba biti u Društvenom domu Ivanska.
Vijećnik Miroslav Trgovac pita načelnika da li VZO Ivanska mora osigurati minimalna
sredstva za funkcioniranje manjih DVD-a. Naime DVD Donja Petrička jedno je od manjih
društava koji izlazi na požare, poplave . Prošle godine DVD nije ništa dobio od sredstava , kao
niti ove , a evo skoro je prošlo pola godine. Društvo nema novaca, a treba registrirati kombi i
kupiti akumulator.
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da Općina vrši prijenos sredstava na VZO Ivanska.
Ta sredstva VZO bi trebala rasporediti sukladno svom financijskom planu. Predlaže da DVD
Donja Petrička od VZO Ivanska pismeno zatraži objašnjenje zašto ne dobiva sredstva.
Vijećnik Miroslav Trgovac pita načelnika kako se sazivaju sastanci VZO, budući da on
kao predsjednik DVD već dva puta nije pozvan na iste, odnosno jednom nije pozvana , a drugi
puta poziv je došao za dan poslije održanog sastanka.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovori da općine nema ingerencije nad sazivanjem
sastanaka VZO Ivanska. U Statutu i Poslovniku VZO Ivanska, vjerojatno je propisano kako se
sastanci sazivaju. Svaka udruga to rješava svojim aktom.
Kako više nije bilo pitanja predsjednica vijeća daje na usvajanje predloženi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED
Aktualni sat
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja i zahvalnica Općine Ivanska
Donošenje Odluke o jednokratnoj nagradi redovnim studentima povodom
obilježavanja Dana općine
Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine Ivanska
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Ivanska
Izbor Savjeta mladih Općine Ivanska
Donošenje Odluke o odobrenju Miloradu Mediću za jednokratni otkup stana
Razmatranje zamolbe Ivana Štefanec iz Bjelovara o oslobađanju plaćanja
komunalne naknade.
Razno

Predloženi dnevni red usvojene je jednoglasno odnosno sa 11 glasova „za“,
Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 14. sjednice daje na usvajanje.
Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je jednoglasno,
odnosno sa 11 glasova „za“ usvojen
Zapisnik o radu 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
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Točka 2.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 3. izvanredne sjednice daje na usvajanje.
Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je sa 10 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“ usvojen
Zapisnik o radu 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 3.
Predsjednica vijeća predlaže da se Odluka o dojeli javnog priznanja i zahvalnica
općine Ivanska donese po hitnom postupku.
Navedeni prijedlog , predsjednica vijeća daje na usvajanje, te konstatira da je Općinsko
vijeća sa 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ usvojilo
Odluku o dodjeli javnog priznanja i zahvalnica Općine Ivanska po hitnom postupku
Nakon toga predsjednica vijeća poziva načelnika , da umjesto predsjednika Odbora za
priznanja koji je spriječen, podnese obrazloženje predmetne odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je Odbor za priznanja na sjednici održanoj 10. lipnja,
razmotrio sve pristigle prijedloge, te je u pisanoj formi dostavio svoje prijedloge za dodjelu
zahvalnica kako slijedi:
1. Ivan Nikolić za postignute rezultate u radu s djecom koja su ostvarila plasman na
državno natjecanje u futsalu za djevojčice- zahvalnica
2. Dubravko Cajner za postignute rezultate u radu s djecom koja su ostvarila plasman
na državno natjecanje iz povijesti - zahvalnica
3. Ženska B ekipa DVD Ivanska za aktivnosti i promicanje vatrogastva i Općine Ivanskazahvalnica
Odbor za priznanja predlaže da se priznanja dodijele kako slijedi :
1. Ljubica Kranjec za aktivan dugogodišnji rad u udruzi umirovljenka– brončana plaketa
2. Vedran Lukec za ostvaren uspjeh na međunarodnom festivalu 1- minutnog filma i
akvitan dugogodišnji rad u udruzi NUMI – brončana plaketa
3. Ženska nogometna ekipa OŠ Ivanska za osvojeno 1.mjesto na državnom prvenstvu u
futsalu za djevojčice OŠ – brončana plaketa
4. Stella Zavišić za izdavanje knjige “Iskra” – brončana plaketa
5. Sara Rajčević za ostvarene rezultate u teakwondou- brončana plaketa
6. Josip Imbrišak – zlatna plaketa za osvojeno 1.mjesto u državnom natjecanju iz povijesti,
dva puta za redom
7. Marica Križan – za pisanje igrokaza, pjesama i promicanje moslavačkog kraja diljem
domovine i šire - zlatna plaketa
Nakon iznesenog, predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Antonia Šimić , predlaže da se priznanja dodijele:
1. Osnovnoj školi Ivanska za postignute izvrsne rezultate na svim područjima rada u
školskoj godini 2014/2015- brončana plaketa
2. Josipu Imbrišaku učeniku osnovne škole Ivanska za osvojeno 1. mjesto na državnom
natjecanju iz povijesti 2 godinu za redom – zlatna plaketa.
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjednica vijeća, prijedlog Odoba za priznaja daje na
usvajanje i konstatira da je isti usvojen jednoglasno, odnosno sa 11 glasova “za”.
Nakon toga daje na usvajenje i prijedlog vijećnice Antonie Šimić i konstatira da je isti usvojen
jednogalasno, odnosno sa 11 glasova “za”.
Obijedinjeni prijedlog Odbora za priznanja i vijećnice Antonie Šimić, predsjednica vijeća daje na
usvjanje, te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednogalasno, odnosno sa 11
glasova “za” donijelo
Odluku o dodjeli javnog priznanja i zahvalnica Općine Ivanska
Točka 4.
Predsjednica vijeća predlaže da se Odluka o jednokratnoj nagradi redovnim studentima
povodom obilježavanja Dana općine donese po hitnom postupku.
Navedeni prijedlog , predsjednica vijeća daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće
Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 11 glasova „za“, usvojilo donošenje
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Odluke o jednokratnoj nagradi redovnim studentima povodom obilježavanja Dana
općine po hitnom postupku
Nakon toga predsjednica vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su se prijavila 43 studenta na poziv koji je upućen od
strane Općine Ivanska. U Proračunu za 2015. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od
35.000 kn. Predlaže da se svakom studentu dodijeli iznos od 850,00 kn što bi ukupno iznosilo
36.550,00 kn ,a navedeni iznos ne prelazi 5% planiranog i uravnotežite će se kod rebalansa
proračuna.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća , navedeni prijedlog daje na
usvajanje , te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 11
glasova „za“ usvojilo
Odluku o jednokratnoj nagradi redovnim studentima povodom obilježavanja Dana
općine
Točka 5.
Budući da je predlagatelj ove odluke načelnik , predsjednica vijeća ga poziva da
podnese obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je ovo nova odluka koju do sada nije donio niti jedan
saziv općinskog vijeća. Naime radi se o odluci kojom se definiraju uvjeti, način i postupak
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Ivanska. Do sada je upravljanje imovinom bilo
definirano Statutom, Zakonom o lokalnoj i područnoj upravi (samoupravi), no u navedenim
aktima nije bilo precizirano detaljno upravljanje imovinom. Ovom odlukom precizno je definirano
raspolaganje imovinom u smislu , prodaje, kupnje, darovanja, zakupa, zamjene nekretnina,
davanje na korištenje nekretnina, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama,
uspostava prava građenja, razvrgnuće suvlasničke zajednice, unos nekretnine u temeljni kapital
trgovačkog društva.
Načelnik skreće pozornost na članak 48. koji definira da ošasnu imovinu nasljeđuje općina i ne
može je se odreći, odnosno naslijeđenu imovinu ostavitelja koji nema nasljednika ili su se
nasljednici odrekli prava nasljeđivanja. Preuzimanjem takve imovine općina odgovara za
dugove ostavitelja samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine. Člankom 50. i 51. definiran
je zakup zemljišta koji nije definiran niti jednim vidom raspolaganja. Obaveza je i izrada
evidencije nekretnina koje do sada nije bilo i koja se mora ustrojiti, zaključio je svoje izlaganje
načelnik Josip Bartolčić.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
usvajanje , te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska, jednoglasno, odnosno sa 11
glasova „za“ donijelo
Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Ivanska
Točka 6.
Predsjednica vijeća poziva , predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanje da
podnese izvješće.
Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje , Antonia Šimić iznosi da je
Povjerenstvo na sjednici održanoj 09. lipnja 2015. godine sastavilo Izvješće o provjeri
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Ivanska, kako slijedi:
Općinsko vijeće Općine Ivanska pokrenulo je postupak izbora članova Savjeta mladih i
njihovih zamjenika Javnim pozivom za isticanjem kandidatura za članove Savjeta mladih Općine
Ivanska.
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Ivanska objavljen je na
web stranici i oglasnoj ploči Općine Ivanska 22. svibnja 2015. godine.
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Rok za podnošenje kandidatura bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 06.
lipnja 2015. godine . U roku je pristigla 1 kandidatura sa pet pisanih i obrazloženih kandidata.
Uvjete ispunjavaju kandidati kako slijedi:
1. Kandidat: Amanda Dečur iz Križica 24, rođena 03.rujna 1998. godine
Zamjenika kandidata: Danijela Šlogar iz Ivanske, I. Mažuranića 178, rođena 04.srpnja
1998. godine
2. Kandidat: Marin Samardžija iz Đurđica 49, rođen 31.srpnja 1992. godine
Zamjenik kandidata: Danijel Grgić iz Srijedske, rođen 31.ožujka 1994. godine
3. Kandidat: Domagoj Blazonija iz Utiskana 61, rođen 07.svibnja 1995. godine
Zamjenik kandidat: Dorian Matešić iz Paljevina 20, rođen 14.studeni 1996. godine
4. Kandidat: Ivan Topolovčan iz Đurđica 28, rođen 18. lipnja 1996. godine
Zamjenik kandidata: Željko Crljenjak iz Đurđica 96, rođen 19. svibnja 1994. godine
5. Kandidat: Lorena Palošika iz Ivanske, S.Kolara 3, rođena 02. listopada 1996. godine
Zamjenik kandidata: Tara Bartolčić iz Ivanske, Trg kralja Tomislava 3, rođena 19.
siječnja 1998. godine.
PREDLAGATELJ: NEZAVISNA UDRUGA MLADIH
Nakon iznesenog predsjednica vijeća , Izvješće Povjerenstva za izbor i imenovanje daje
na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 11
glasova „za“ usvojilo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za
izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Ivanska
Točka 7.
Pod ovom točkom dnevnog reda Općinsko vijeće Općine Ivanska pristupilo je tajnom
glasovanju izbora Savjeta mladih Općine Ivanska.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeća Općine Ivanska donijelo je Odluku o
izboru Savjeta mladih Općine Ivanska kako slijedi:
1. Kandidat: Domagoj Blazonija iz Utiskana 61, rođen 07.svibnja 1995. godine
Zamjenik kandidat: Dorian Matešić iz Paljevina 20, rođen 14.studeni 1996. godine
- dobili su 11 glasova
2. Kandidat: Amanda Dečur iz Križica 24, rođena 03.rujna 1998. godine
Zamjenika kandidata: Danijela Šlogar iz Ivanske, I. Mažuranića 178, rođena 04.srpnja
1998. godine
- dobili su 10 glasova
3. Kandidat: Lorena Palošika iz Ivanske, S.Kolara 3, rođena 02. listopada 1996. godine
Zamjenik kandidata: Tara Bartolčić iz Ivanske, Trg kralja Tomislava 3, rođena 19.
siječnja 1998. godine.
- dobili su 10 glasova
4. Kandidat: Marin Samardžija iz Đurđica 49, rođen 31.srpnja 1992. godine
Zamjenik kandidata: Danijel Grgić iz Srijedske, rođen 31.ožujka 1994. godine
- dobili su 11 glasova
5. Kandidat: Ivan Topolovčan iz Đurđica 28, rođen 18. lipnja 1996. godine
Zamjenik kandidata: Željko Crljenjak iz Đurđica 96, rođen 19. svibnja 1994. godine
- dobili su 10 glasova
Točka 8.
Predsjednica vijeća, iznosi da je gospodin Milorad Medić podnio pismenu zamolbu da
mu se odbori otplata ostatka duga za kupnju stana u jednokratnom iznosu. Radi se o ostatku
duga od 3.520,80 kn, ukratko je pojasnila predsjednica vijeća.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća predlaže da vijeće donese odluku
da mu se odobri otplata ostataka duga za stan u jednokratnom iznosu.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, navedeni prijedlog predsjednica vijeća daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 10 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“ donijelo
Odluku o odobrenju prijevremene otplate stana Miloradu Mediću
Točka 9.
Predsjednica vijeća iznosi da je pristigla zamolba Ivana Štefanac iz Bjelovara, koji traži
da ga se oslobodi plaćanja komunalne naknade. Budući da je imenovani naveo da ima
mirovinu, Općinsko vijeće donijelo je
Zaključak da se isti ne oslobađa plaćanja komunalne naknade, sukladno članku 11. Odluke o
visini komunalne naknade (Službeni vjesnik , br.03/14).
Točka 10.
A)
Pod ovom točkom dnevnog reda načelnik Josip Bartolčić, predlaže da se imenuje
Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Ivanska , sukladno odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Ivanska. U povjerenstvo predlaže :
1. Ivanu Peršić za predsjednicu
2. Krunoslava Markovinovića za člana
3. Dražena Orlovića za člana
4. Nenada Rajčevića za člana
5. Nikolinu Šlogar za članicu
Budući da nije bilo drugih prijedloga , predsjednica vijeća navedeni prijedlog daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 3 glasa
„suzdržan“ donijelo
Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Ivanska
B) Načelnik Josip Bartolčić je izvijestio nazočne da je državna revizija prilikom revizije
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Ivanska postavila pitanje zakupa poslovnog
prostora koji koristi Hrvatska pošta. Upravo tih dana sve jedinice lokalne
samouprave započele pregovore sa Hrvatskom poštom o cijeni zakupa poslovnog
prostora. Dogovoreno je da to bude cijena od 3kn/m2. Dobili smo i ugovor koji će
nakon potpisa biti objavljen na web stranici, a od Općinskog vijeća načelnik je
zatražio suglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu.
Nakon izlaganja načelnika predsjednica vijeća, predmetnu suglasnost daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 3
glasa „suzdržan“ usvojilo
Odluku o davanju suglasnosti načelniku općine za potpisivanje ugovora o zakupu
poslovnog prostora
C) Načelnik Josip Bartolčić, upoznao je nazočne da su u tijeku završni radovi na izradi
1.ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. Nismo kopirali
cijelu dokumentaciju jer ima više od 70-stranica materijala, stoga smo zatražili od županije da
nam dostave dio izmjena prostornog plana koji se odnosi samo na Općinu Ivanska. U
materijalu koji smo vam dostavili prije početka sjednice vidljivo je da nema izmjena prostornog
plana županije , koji bi se odnosio na Općinu Ivanska, stoga predlaže da općinsko vijeće
donese zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga I. ciljanih
izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije.
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Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća , prijedlog načelnika
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 3 glasa
suzdržan donijelo
Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga I.
ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije
D) Vijećnik Milan Žeger javio se je za riječ, vezno uz financiranje vatrogasnih društava
od strane VZO Ivanska, te sazivanja sastanaka VZO. Vijećnik Milan Žeger iznosi da
VZO financira društva koja su svoje akte uskladile sa Zakonom o udrugama. Sva
vatrogasna društva bila su dužna uskladiti svoje akte sukladno pozitivnim zakonskim
propisima i u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine to prijaviti uredu
državne uprave. Ukoliko to nisu napravili, morati će ponovo održati skupštinu. Isto
tako iznosi da nema prijenosa sredstava za društva koja nisu ishodila porezni broj, a
to su dužni učiniti predsjednici . Apelira na društva da to što prije učine , jer bez toga
nema financiranja društava.
Nadalje iznosi da DVD Donja Petrička nije sredila papirologiju, ali da je sredstva za
održavanje skupštine ipak dobila. Što se tiče poziva, oni se redovno šalju zajedno sa
materijalima putem e-maila, pa je tako i svaki poziv stigao na e-mail DVD Donja
Petrička. Sjednice VZO se redovito sazivaju i komunikacija postoji. VZO Ivanska
podnosi izvješća kako se troše sredstva i niti jedna stavka nije potrošena mimo
odluke.
Budući da se pod ovom točkom dnevnog reda nitko više nije javio za riječ, predsjednica
vijeća , zaključila je rad 15. sjednica Općinskog vijeća Ivanska u 21, 30 sati.
Zapisničar:
Mira Cindrić

PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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