REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/1
Urbroj: 2110/02-01-15-19
Ivanska,31. kolovoza 2015.
ZAPISNIK
o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 28.kolovoza
početkom u 20,00 sati u Domu kulture Ivanska

2015. godine s

Nazočni vijećnici: Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Željko Križan , Dražen Orlović ,
Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Darko Turković, Miroslav Trgovac
Odsutni vijećnici: Ivica Bok, Damir Dolenac, Šima Strmota, Milan Žeger
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika
Željko Mavrin, direktor Ivankom j.d.o.o. Ivanska ,predsjednik Savjeta mladih Općine Ivanska
Marin Samardžija, predstavnici medija : Atila Internet televizija, Zvono Bjelovar, Superradio
Čazma.
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 Željko Križan pita načelnika tko je neposredni rukovoditelj djelatnika na javnim
radovima, tko određuje gdje se i kada radi, naime pohvalno je što djelatnici u javnim radovima
čiste živice uz ceste, no zanima ga tko određuje prioritete tih radova, odnosno tko određuje
prioritete uređenja živica uz ceste.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je on kao načelnik neposredni rukovoditelj
djelatnicima na javnim radovima. Prioriteti uređenja živica i raslinja uz ceste koji se uređuju ,
utvrđeni su na sastancima MO. Naime svi mjesni odbori osim Stare Plošćice održali su
sastanke na kojima su utvrdili prioritete uređenja javnih površina, cesta i groblja. Još se nije
radilo na uređenju cesta u Samarici i Kolarevo Selu, no i to ide ovih dana sukladno dogovoru
sa MO.
Vijećnik Željko Križan, pita šta je sa poljskim putevima koji su zapušteni. Smatra da bi
komunalni redar trebao poslati obavijesti vlasnicima zemljišta uz te puteve da ih očiste i dati im
primjeren rok za uređenje. Ukoliko ne bi postupili po obavijesti ili pozivu komunalnog redara ,
predlaže da se na trošak vlasnika izvrši uređenje puta.
Načelnik Josip Bartolči, za sada se je radilo isključivao na uređenju živica i raslinja uz
glavne ceste. Sve ostale su u domeni komunalnog redara. Komunalni redar izdao je cca 50
naloga za sanaciju raslinja i uređenje živica. Ukoliko vlasnici ne postupe po njima, uređenje će
se izvršiti na njihov trošak . Do sada je takvih slučajeva bilo oko tri.
Vijećnik Željko Križan, predlaže da javni radovi urede raslinje na križanju BabinacGornja Petrička – Donja Petrička iz smjera Gornja Petrička, odnosno kod kuće Petrić Vlade, jer
isto ometa izlaz sa sporedne ceste na glavnu.

1

Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da misli da je komunalni redar izdao nalog Petriću,
ali to će provjeriti i ukoliko nije komunalni redar će postupiti po Odluci o komunalnom redu.
Vijećnik Željko Križan, iznosi da je na jednoj od prethodnih sjednica vijeća , donesena
odluka o regulaciji javne rasvjete na način da samo centar naselja Ivanska svijetli cijelu noć, dok
se u svim naseljima javna rasvjeta gasi u 23,00 sata. U nekim naseljima to nije tako , konkretno
se radi o dijelu naselja Babinac i dijelu naselja Stara Plošćica.
Načelnik Josip Bartolčić , odgovara da je sukladno odluci vijeća, upućen dopis Elektri
Bjelovar u kojem su ukazani propusti za paljenje i gašenje javne rasvjete. Konkretno se je
radilo o javnoj rasvjeti u Paljevinama, Kolarevom Selu i Srijedskoj. Nakon našeg dopisa ,
propusti su uklonjeni.
Što se tiče navoda vijećnika Željka Križana, načelnik iznosi da nema pritužbi od strane
mjesnih odbora na regulaciju javne rasvjete.
Vijećnik Željko Križan iznosi da javna rasvjeta cijelu noć svijetli u dijelu Babinca i dijelu
Samarice od pravca Donja Petrička.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da će se komunalni redar to provjeriti, te obavijestiti
Elektru ukoliko javna rasvjeta svijetli cijelu noć , da se to regulira sukladno odluci vijeća.
Vijećnik Željko Križan, pita načelnika da li se vrši vaganje na vagi Ivanska i da li se
vaganje naplaćuje .
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da se vrši usluga vaganja , ali da se ne naplaćuje.
Vijećnik Željko Križan iznosi da ima pritužbu da je izvršena usluga vaganja, da je
naplaćena , bez izdavanja vagarinke.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara neka se njemu ili komunalnom redaru javi oštećena
osoba i neka kaže tko je izvršio uslugu vaganja i uzeo novac.
Kako više nije bilo pitanja predsjednica vijeća daje na usvajanje predloženi
DNEVNI RED
Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine
Ivanska
3. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje 01.01.-30.06.2015.
godine
4. Izvješće načelnika o radu za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine
5. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ivanska za
2015. godinu
6. Donošenje Oduke o izvršavanju Proračuna Općine Ivanska za 2015. Godinu
7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izradu projektne
dokumentacije za nerazvrstane ceste kčbr 2069 k.o. Ivanska, 2076/1 k.o.
Ivanska, kčbr.929 k.o. Đurđic, kčbr.592 k.o. Srijedska, kčbr. 578/2 i 575/2 k.o.
Stara Plošćica, kčbr. 2082 i 1920/1 k.o. Narta, kčbr.1948 k.o. Narta
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
za sport za 2015. godinu
9. Razmatranje zamolbe Marije Popović za oslobađanjem od plaćanja komunalne
naknade
10. Razno
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za“.
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Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.
Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 9
glasova „za““ usvojen
Zapisnik o radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 2.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja, da podnese obrazloženje
polugodišnjeg obračuna proračuna .
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je uz polugodišnji obračun vijećnicima dostavljeno i
obrazloženje. Iz polugodišnjeg obračuna proračuna vidljivo je da je on ostvaren sa cca 20% .
Ostvarenje prihoda od realiziranih projekata nisu ušli u polugodišnji obračun , jer njihova
realizacija ide tek u drugoj polovici godine. Ovi prihodi su odraz redovnih prihoda proračuna. U
prvoj polovici godine ostvaren su prihodi u visini od 2.389.992 kn, a rashodi u iznosu od
1.888.221,00 kn, te višak prihoda za pola godine u iznosu od 501.771,00 kn. Od ove godine i
povrat poreza po godišnjoj prijavi ide na teret proračuna što će dodatno pogoršati likvidnost
proračuna. Naime cijeni se da bi povrat poreza iznosio cca 900.000 kn, od države ćemo dobiti
povrat od 500.000,00 kn, no 400.000 kn je teret proračuna . Ističe da je na poziciji 15. usluge
telefona, telefaksa u iznos od 18.474,40 knjižen i trošak interneta koji u prosjeku mjesečno
iznosi cca 400,00 kn. Stoga će se ova stavka preknjižiti , odnosno razgraničiti će dio troška
na usluge interneta. Ove godine uvedena je i nova fiksna linija za dojavu poziva za požare
koju VZO nije htjela preuzeti na svoj trošak iako je to njihova osnova djelatnost. Trošak ove
linije je oko 170 kn mjesečno, zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog polugodišnjeg obračuna
proračuna za 2015. godinu daje na usvajanje i konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“, Općinsko vijeće općine Ivanska usvojilo
Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Ivanska za 2015. godinu
Točka 3.
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su vijećnici dobili u privitku saziva detaljno izvješće o
utrošku sredstava tekuće pričuve, te da pojašnjava da je trošak korištenja plinske mreže krivo
knjižen na ovu stavku , jer se naime radi o prihodu. No dokument koji zaprimljen i na temelju
kojeg je vršeno knjiženje , poprilično je nespretno napisan, tako da se je taj iznos mogao knjiži i
u rashod i u prihode. Stoga će se ovaj rashod stornirati, zaključio je izvješće načelnik.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Željko Križan, traži da načelnik pojasni plaćanje bitcoinsa.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da unatoč krim obradi , nismo mogli doći do svojih
podataka koji su hakirani i nakon skoro mjesec i pol , bili smo iz prisiljeni otkupiti. Otkupnina je
izvršena u bitcontsima u iznosu koji je naveden.
Kako nije bilo više pitanja, predsjednica vijeća izvješće načelnika daje na usvajanje i
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 1 „glas“ suzdržan donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o korištenju sredstava tekuće pričuve za
razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine.
Točka 4.
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su vijećnici dobili u pismenom obliku izvješće o radu
načelnika. Posebno ističe ostvarenje investicija :
-nabavljena je komunalna oprema (kante i kontejneri) vrijednosti 191.810,00 kn(bez PVD-a), od
čega 80% sufninacira Fond za zaštitu okoliša
- nabavljeno je komunalno vozilo vrijednosti 1.090.000,00 kn (bez PVD-a), od čega 80%
sufninacira Fond za zaštitu okoliša
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- potpisan je ugovor o izvšrenju poslova energetskog pregleda sustava javne rasvjete na
području Općine Ivanska u vrijednosti 61.875,00 (sa PVD-om), od čega 80% sufninacira Fond
za zaštitu okoliša
- potisani su ugovori za izradu idejnog i glavnog projekta za narezvrstane ceste Ivanska, Gornja
Petrička-Šušnjara , Stara Plošćica – Ruškovac ( ukupne vrijednosti 356.250,00 kn) od čega
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinacira izradu projektne dokumentacije sa
80.000,00 kn
- kandidiran je i odobren projekt uređenja dječjeg vrtića u iznosu 128.327,64 kn , od čega
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira iznos od 87.000,00 kn
- kandidiran je i odobren projekt „poboljšanja energetskih svojstava zgrade Društveni dom
Ivanska“ u iznosu od 821.777,50 od čega Fond za zaštitu okoliša sufinancira iznos od 80%.
Nakon izlaganja načelnika , predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Željko Križan , iznosi da je u području komunalnih djelatnosti napisano da je
uređivan i čišćen okoliš oko mjesnih domova i vatrogasnih domova, te ga zanima koji su to
vatrogasni domovi urešivani , odnosno okoliš oko njih.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da se radi o domovima u Srijedskoj, Gornjoj i Donjoj
Petričkoj, koji su vatrogasni domovi, ali se se sva društvena događanja u njima organiziraju ,
jer drugih domova nema.
Kako više nije bilo pitanja , predsjednica vijeća izvješće o radu načelnika , daje na
usvajanje , te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“ donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2015.
godine
Točka 5.
Predsjednica vijeća predlaže da se I. izmjene i dopune Proračuna donesu po hitnom
postupku , radi upućivanja zahtejva Ministarstvu financija za davanje suglsnosti jamstva
komunalnom poduzeću za zaduženje kod poslovne banke.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je komunalno vozilo i komunalna oprema nabavljena
putem komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. Fond sufinancira 80% vrijednosti opreme i
vozila, dok razlika ide na teret komunalnog poduzeća. Kako poduzeće nema tu razliku
sredstava od cca 256.000 kn zadužiti će se pod kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj , pod
povoljnim uvjetima, kamata 2%, poček dvije godine. Logično je da općina daje suglasnot za
zaduženje , te smo odluke već donijeli, ali zadužiti se komunalno poduzeće ne može bez ,
dok se ne dobije suglasnotiVlade RH.
Predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje , te konstatira da je Općinsko
vijeće Općine Ivanska jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za“ usvojilo
Odluku o usvajanju I.izmjena i dopuna Proračuna Općine Ivanska za 2015. godinu po
hitnom postupku
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao predlagatelja da obrazloži prijedlog
I.izmjena i dopuna Proračuna Općine Ivanska.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je potrebno pristupiti rebalansu proračuna iz razloga
što nabava komunalnog vozila i komunalne opreme nije bila planirana u proračunu za 2015.
godinu. Nadalje u rebalans je unesen i manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od
2.329.269 kn , tako da su prihodi planirani sa 15.030.600 kn i rashodi sa 12.701.331 kn. Svi
planirani projekti ostaju u proračunu, briše se samo rashod za energetsku obnovu obiteljskih
kuća, jer se iste obnavljaju putem Fonda za zaštitu okoliša. Ostali projekti koji još nisu
realizirani , ne ovise o nama već o tome kada će se raspistai mjera 7- mjera razvoja ruralnog
razvoja gdje bi mi mogli apliciati većinu naših projekata. Plan je do kraja godine napraviti
projektu dokumentaciju za još 30 km nerazvrstanih cesta, kako bi imali gotove projekte za
kandidiranje kada se natječaj objavi.
Iz rashoda briše se stavka nabavka zelenih otoka i kontejnera , jer su oni nabavljeni
putem komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. Ivanska uz sufinanciranje Fonda za zaštitu
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okoliša. U programu predskolskog odgoja , aktivnost dodatno ulaganje u dječji vrtić
Ivančica, rashod se briše , jer se ova aktivnost neće ralizirati ove godine. Naime radi se o tome
da je došlo do nepremostivih problema i morat ćemo odustati od realizacije projekta iako smo
dobili odluku o sufinanciranju. Raspisali smo javni natječaj, na koji se nije nitko javio , stoga
smo ponovo raspisali natječaj i dobili smo inforamciju da se predloženim troškovnikom , koji je
apliciran projektom ne može riješiti 1/3 radova. Projektant koji je radio troškovnik unutarnjeg
uređenja dječjeg vrtića nije predvidio sanaciju vlage kako u podovina , tako niti u zidovima.
Da bi se riješilo unutarnje uređenje, potrebno je najprije sanirati vlagu, jer ako se to ne učini, ne
vrijedi ulagati u unutarnje uređenje. Isto tako u vrtiću su tri sanitarna čvora, a za sanaciju je
predviđen jedan .Već je kontaktirano sa nadležnim ministarstvom i dobili smo preporuku da se
odustane od projekta. Stoga smo u izradi novog troškovnika i pričkati ćemo novi natječaj.
Rebalansom proračuna planira se realizacija proejkta bežičnog interneta do kraja godine.
Kod nekih stavaka došlo je povećanja, konkretno se radi o reprezentaciji. Za potrebe
same općine reprezentacija je vrlo malo trošenja, najveći dio troška reprezentacije odnosi se na
razne manifestacije koje nisu planirane proračunom, za rad mjesnih odbora, savjeta mladih i sl.
Iduće godine svaka manifestacija imati će svoju stavku tako da na stavci reprezentacije biti
drugih troškova izuzev „čiste“ reprezentacije za potrebe općine. Već kod obrazloženja
polugdišnjeg obračuna , uočeno je da je trošak interneta knjižen na trošak potrošnje telefona,
stoga načelnik predlaže da se pozcija proačuna 15. usluge telefona, telefaksa sa predloženih
35.000 kn smanje na 33.000 kn, a pozicija 16. usluge interneta sa predloženih 1.500 kn povise
na 3.000 kn.
Nakon izlaganja načelnika predsjednica otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javio za riječ predsjednica vijeća prijedlog I. izmjena i dpuna
proračuna daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova
„za“ i 1 glas „suzdržan“, usvojilo
I.Izmjene i dopune proračuna Općine Ivanska za 2015. godinu
Točka 6.
Predsjednica vijeća predlaže da se Odluka o izvršavanju proračuna Općine Ivanska za
205. godinu donese po hitnom postuku, uz obrazloženje iz toče 5. stavak 2. ovog zapisnika.
Prijedlog predsjednica daje na usvajanje , te konstatira da je Općinskog vijeće Općine
Ivanska jednoglasno , odnoso sa 9 glasova „za“ usvojilo
Donošenje Olduke o izvršavanju proračuna Općine Ivanska za 2015. godinu po hitnom
postpku.
Predsjednica poziva načelnika kao predlagatelja predmetne odluke da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Baaertolčić iznosi da je u odluci o o izvršavanju proračuna moraju biti
navedeni članci ili članak vezano uz jamstvo i zaduživanje. Kako bi mogli dobiti suglasnost za
davanje jamstava komunalnom poduzeću , u članku 12 . predmetne odluke opisana je
mogućnost dugoročnog ili kratkoročnog zaduživanja, mogućnost davanja jamstva, te očekivani
iznosi ukupnog duga na kraju godine po zaduženjima i izdanim jamstvima zaključio je svoje
obrazloženje načelnik.
Budući da se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
usvajanje, te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanka sa 8 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“ usvojilo
Odluku o izvršavanju proračuna Općine Ivanska za 2015. godine
Točka 7.
Predsjednica vijeća poziva predsjedika povjerenstva za otvaranje ponuda Željka
Mavrina da obrazloži prijedlog odluke.
Predsjednik povjerenstva za otvaranje ponuda Željko Mavrin iznosi da je temeljem
prizivne ponude : prikupljanje ponuda radi izrade projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta
na području Općine Ivanska –I.faza pristigla samo jedna ponuda i to od ponuditelja BProjekt d.o.o. Bjelovar.
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Pristigla ponuda je pravovaljana i prihvatljiva, stoga Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću
prijedlog odluke kao u privitku saziva.
Kako se nakon izlaganja predsjednika pojverenstava za otvaranje ponuda , nitko nije uključio
sa pitanjima, predsjednica vijeća prijedlog predmetne odluke daje na usvajanje, te konstatira da
je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za“ donijelo
Odluku o odabiru ponude za izradu projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta na
području Općine Ivanska – I.faza
Točka 8.
Predsjednica vijeća poziva predsjendika Odbora za sport Ivana Cvitkovića da ukratko
pojasni prijedlog predmente odluke.
Predsjednik odbora za sport Ivan Cvitković iznosi da je NK Moslavina iz Donje Petričke
ušao u viši takmičarski ragn –II ŽNL i da će klub imati veće troškove natjecanja. Stoga je
zatražena suglasnost ŽRK Ivančice o preraspodjeli sredstava, na način da se ŽRK umanji
iznos za 10.000 kn za 2015 godinu i da se dodjeli NK Moslavina. Od ŽRK Ivančice dobivena je
suglasnost, stoga Odbor za sport predlaže Općinskom vijeću prijedlog odluke kao u sazivu.
Predsjendica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Željko Križan, pita da li su sada NK Ivanska i NK Moslavina u istom
natjecateljskom rangu odnosno nogometnoj ligi.
Predsjednik Odobra za sport Ivan Cvitković je odgovrio da je NK Ivanska I-ŽNL, a NK
Moslavina II ŽNL.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjendica vijeća prijedlog predmetne odluke
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanksa sa 8 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“ uvojilo
Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Ivanksa za
2015. godinu
Točka 9.
Predsjednica vijeća iznosi da je od Marije Popović iz Srijedske 184 pristigla zamolba
za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade. Kako imenovana nije socijlani slučaj i ima
mirovinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno , odnosno sa 9 glasova donijelo je
Zaključak da se imenovana i ne oslobađa plaćanja komunalne naknade, sukladno članku 11.
Odluke o visini komunalne naknade (Službeni vjesnik , br.03/14).
Točka 10 .
Predsjednica vijeća pod točkom razno poziva nazočne da se obrate sa pitanjima ili
prijedlozima , sugestijama i sl.
Načelnik Josip Bartolčić, upoznaje vijećnike da su sva vijeća mjesnih odbora
konstituirana i da su održali svoje prve radne sjednice, osim mjesnog odbora Stara Plošćica.
Sa MO Stara Plošćica dva puta je pokušana primopredaja, no MO je odbio. Mjesni odbor ne
poštiva tijela Općine Ivanska, kao niti odluke tih tijela . Stoga načelnik Josip Bartolčić predlaže
Općinskom vijeću da se donese odluka o ukidanju MO Stara Plošćica, jer smatra kako ni novi
izboru u tom mjesnom odboru ne bi promijenili ništa zbog očitog inata pojedinaca, te predlaže
da nakon ukidanja MO Stara Plošćica brigu o mjestu Stara Ploščica preuzeti komunalni redar
kao osoba zadužena za pitanja iz nadležnosti MO Stara Plošćica.
Kako se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog načelnika o ukidanju MO
Stara Plošćica daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8
glasova „za“ i 1 glas „protiv“ donijelo
Odluku o ukidanju mjesnog odbora Stara Plošćica
Nakon toga predsjednica vijeća prijedlog načelnika da se komunalni redar imenuje
osobom koja će voditi brigu o mjestu Stara Plošćica daje na usvajanje i konstatira da je
Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 1 glas „protiv“ donijelo
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Odluku o imenovanju komunalnog redara Milana Grgića povjerenikom
MO Stara Plošćica.
Budući da se nitko više nije javio za riječ , predsjednica vijeća zaključila je rad 16.
sjednice Općinskog vijeća u 21,10 sati.
Zapisničar:
Mira Cindrić
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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