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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 
Klasa: 021-05/16-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-16-15 
Ivanska, 28. studenog 2016. 
 

ZAPISNIK  
o radu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 25. studenog   2016. godine  s 

početkom u 20,00  sati u  vijećnici Općine Ivanska 
 

Prije početka rada 22. sjednice, predsjednik Mandatnog povjerenstva Darko Turković  podnio je  
izvješće kako slijedi:   

 
Mandatno  povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Ivanska izvješćuje Općinsko vijeće  da je 
sukladno članku  79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) pisani 
zahtjev predsjednici Općinskog vijeća  za mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine 
Ivanska , zbog bolesti  podnio vijećnik  
 
 Josip Crljenjak  iz  Gornje Petričke  26, izabran s koalicijske  kandidacijske liste Nezavisni 
seljaci Hrvatske (NSH) – Hrvatsko socijalno liberalna stranka –HSLS. 

 
 Temeljem članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 
144/12), člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat 
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako 
sporazum nije zaključen, određuju ga političke stranke dogovorno, a ako ne postignu dogovor, 
zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.  
 Mandatno povjerenstvo izvješćuje da je koalicija stranka  : Nezavisni seljaci Hrvatske 
(NSH) – Hrvatsko socijalno liberalna stranka –HSLS, dana 7.ožujka 2016. godine sporazumno  
odredila   da će   MARIO  VOSMEK  iz Samarice 112, zamjenjivati    Josipa Crljenjaka za 
vrijeme  mirovanja njegova mandata. 
 
 Mandatno povjerenstvo konstatira da Mario  Vosmek  nije  nikada pristupio , odnosno odazvao 
se  pozivu   niti na jednu sjednicu Općinskog vijeća, niti je  položio prisegu , te se  smatra da se 
ne želi primiti vijećničke dužnosti . 
 
Mandatno povjerenstvo izvješćuje da je koalicija stranka  : Nezavisni seljaci Hrvatske (NSH) – 
Hrvatsko socijalno liberalna stranka –HSLS sporazumno  odredila   da će   Milenko Orober iz 
Kolarevog Sela  57 , zamjenjivati    Josipa Crljenjaka za vrijeme  mirovanja njegova mandata.“ 
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Nakon  izvješća  Mandatnog povjerenstva, predsjednica vijeća pozvala je gospodina 
Milenka Orobera da podnese prisegu. 

Nakon što je Milenko Orober podnio prisegu, predsjednica vijeća mu je čestitala , te 
prozvala vijećnike  čime je utvrđeno da  su  

Nazočni vijećnici: Ivica Bok, Damir Dolenac ,   Ivan Cvitković, Željko Križan, Milenko 
Orober,  Dražen Orlović , Nenad Rajčević,  Ivana Peršić ,  Miroslav Trgovac, Darko Turković 

 
Odsutni  vijećnici:   Antonia Šimić (opr) , Šima Strmota , Milan Žeger.  
 
 Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing. i zamjenik načelnika, 

predstavnici  medija : Atila Internet televizija i Superradio Čazma. 
 

 Predsjednica vijeća  otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne  te  poziva djelatnicu Miru 
Cindrić da pročita vijećnička pitanja. 
  Djelatnica Mira Cindrić čita  vijećnička pitanja  kako slijedi: 
 Predsjednica vijeća Ivana Peršić  pita načelnika Josipa Bartolčića da li je spremna 
zimska služba. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je komunalno poduzeće  završilo pripreme  oko 
zimske službe i u skladu sa trenutnim mogućnostima poduzeća zimska služba je spremna . 
 Predsjednica vijeća pita načelnika  da li pokretne trgovine  koje obilaze naša sela  
plaćaju koncesiju za najam površina za prodaju robe putem pokretne trgovine. Isto tako ukazuje 
da se u tim pokretnim trgovinama prodaje svašta od kruha,pa do smjese za životinje. Pokretne 
trgovine su prašne i neuredne i smatra da bi trebalo nešto poduzeti po tom pitanju. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je Općina Ivanska 2014. godine raspisala javni 
poziv za najam površina za prodaju  putem pokretnih trgovina i svi zainteresirani mogli su se 
javiti .  Na javni poziv javila se je samo jedna  pokretna trgovina i to Doma trgovina  koja je 
dobila ugovor za prodaju mješovite robe  na četiri godine i  koja uredno plaća  svoju obvezu. Što 
se tiče uvjeta u kojima rade pokretne trgovine , odnosno za  nepravilnosti zadužene su 
nadležne inspekcije. 
 Vijećnik Željko Križan pita načelnika kakva je situacija oko širokopojasnog interneta. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je bio na radnom sastanku u županiji  gdje je 
županijsko povjerenstvo napravilo studiju izvodljivosti  kao podlogu temeljem koje bi svaka 
općina i grad za sebe izradila posebnu studiju izvodljivosti  širokopojasnog interneta, te se taj 
projekt aplicira prema fondovima Europske unije.  Ta studija izvodljivosti nema operativan 
značaj  za male gradove i općine i  za nju bi trebalo izdvojiti cca 30.000 kn. Tako da se od toga 
nije dalje krenulo i kako sada stvari stoje taj projekt neće uskoro zaživjeti. 
 Vijećnik Željko Križan pita načelnika, da li će uskoro zaživjeti  bežični Internet naše 
općine. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je postignut sporazum sa župnikom u Ivanskoj, 
odnosno sa župom Ivanska i da će moći instalirati antena na crkveni toranj.  U proračunu za 
2017. godinu u planu je i taj projekt i prvi koraci će biti širenje mreže i na ostala naselja putem 
crkvenih tornjeva. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika na šta se odnosi letak kojeg su ovih dana dobili 
mještani naselja Stara Plošćica. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  da su svi žitelji  općine Ivanska dobili dopis kojim 
su bili  prema rasporedu pozvani na sastanak na kojem im je odvjetnik općine pojasnio o čemu 
se radi. Naime  temeljem zakona o pravu služnosti svaka fizička pa i pravna osoba ima pravo 
na naknadu, ako preko njihovih nekretnina prolaze  telekomunikacijski vodovi. Pravo na 
naknadu mogu ostvariti vlasnici nekretnina i da bi im se olakšalo da dođu do svojih prava , svi 
koji su zainteresirani mogu se javiti odvjetniku  koji će za njih  poduzeti radnje potrebne  za 
ostvarivanje naknade. S odvjetnikom će vlasnici  sklopiti sporazum  i on će za njih uz određeni 
postotak ishoditi sve potrebne papire i zatražiti  isplatu naknade ako na to imaju pravo. 
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 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika  koliko je u zadnje dvije godine uloženo u naselje 
Stara Plošćica. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da na to pitanje sada ne može odgovoriti , ali da će 
vijećnik odgovor dobiti na idućoj sjednici. 
 Vijećnik Ivica Bok , pita načelnika koliko je  uložila općina svojih sredstava u asfaltiranje 
ceste u Donjoj Petričkoj. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je to županijska cesta i u cijelosti je financirana 
od strane  županije, dakle općina Ivanska nije sudjelovala u sufinanciranju te prometnice. Plan 
je da se u 2017. godini sklopi sporazum o sufinanciranju cesta Srijedska u omjeru  pola –pola. 
 Vijećnik Ivica Bok pita načelnika da li su  plaćeni računi prema poduzeću Ceste Bjelovar 
na ime asfaltiranja u naseljima Kolarevo Selo i Ivanska.  
 Načelnik Josip Bartočić je odgovorio da računi nisu plaćeni, ali da je sa Cestama 
sklopljena nagodba  da se dug otplati  na 48 rata s pripadajućom kamatom .  
 
 Budući da nije bilo drugih pitanja, predsjednica vijeća dnevni red  daje na usvajanje , a 
budući da nije bilo izmjena ni nadopuna dnevnog reda konstatira da je jednoglasno odnosno sa 
10 glasova „za“ usvojen dnevni red kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa  21. sjednice Općinskog vijeća 

2. Usvajanje zapisnika sa 5. Izvanredne sjednice Općinskog  vijeća  

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za 2015. godinu  

4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Ivanska za razdoblje 2016-

2019 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Ivanska za 2017. godinu 

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ivanska  za 2017 godinu 

7. Donošenje Odluke u usvajanju javnih potreba u sportu za 2017. godinu  

8. Razno 

 
 
 

Točka 1. 
 Predsjednica vijeća zapisnik sa  21. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.  
  Budući da nije bilo primjedbi   predsjednica  vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće 
općine Ivanska  sa   7 glasova  „za“  i 3 glasa „suzdržan“   usvojilo  

Zapisnik  o radu sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 

Točka 2. 
Predsjednica vijeća zapisnik sa  5. Izvanredne  Općinskog vijeća daje na usvajanje.  
  Budući da nije bilo primjedbi   predsjednica  vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće 
općine Ivanska   jednoglasno  odnosno sa 10  glasova  „za“    usvojilo  

Zapisnik  o radu sa 5. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 

Točka 3 
 

 Predsjednica  vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da  obrazloži   prijedlog analize 
stanja sustava civilne zaštite. 
 Načelnik Josip  Bartolčić iznosi  da se analiza stanja sustava civilne zaštite odnosi  za 
2015. godinu, a cilj joj je utvrđivanje stanja civilne zaštite na području Općine Ivanska. 
 Općinsko vijeće je posebnom odlukom utvrdilo  operativne snage  od interesa za sustav 
civilne zaštite. Analizom  su one pobrojane kao i njihove zadaće u slučaju velikih nesreća i 



 4

 

katastrofa. Nadalje iznosi da su dobrovoljna vatrogasna društva  uključena u ustav civilne 
zaštite, stoga je u analizi navedena njihova zadaća, kontakt podaci o odgovornim osobama, te 
popis opreme. 
Mjesni odbori su isto tako značajni čindbenici u sustavu civilne zaštite, te se nalaze u analizi   
gdje su navedeni podaci, odnosno brojevi telefona/mobitela predsjednika mjesnih odbora. 
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite  na području općine Ivanska, postojeći ljudski kadrovi i 
oprema i mehanizacija zadovoljavaju potrebe civilne zaštite. Na kraju analize navedeni su i 
financijski pokazatelji  iz kojih je vidljivo da je Općina Ivanska za 2015. godinu  u službe i udruge 
za civilnu zaštitu izdvojila 201.482 kn, zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Kako se nitko od vijećnika nije javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog  analize stanja 
civilne zašite daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće  sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo  

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za 2015. godinu 
 
   

Točka 4. 
 Potpredsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da obrazloži prijedlog odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi  je  općina  dužna sukladno članku 17. Zakona o  sustavu 
civilne zaštite donijeti Smjernice  za organizaciju i razvoj civilne zaštite za razdoblje 2016-
2019.godine. 
 Ovim smjernicama utvrđene su mjere i ciljevi svake od operativnih snaga  i pravnih 
osoba  od interesa za sustav civilne zaštite. 
 Tako je pobrojano koje su zadaće Stožera civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, 
postrojbe civilne zašite, operativnih snaga vatrogastva, komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o 
Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Bjelovar, Hrvatskog crvenog križa – gradsko 
društvo Čazma, udruga građana: Lovačkog društva  Srnjak  i Nezavisne udruge mladih. Isto 
tako je za sve njih  naveden plan aktivnosti i plan nabavke opreme   u skladu sa njihovim 
mogućnostima.  Smjernicama je predviđena i edukacija stanovništva u cilju razine podizanja  
svijesti građana  kao sudionika civilne zaštite i na kraju su navedena planirana financijska 
sredstva  koja su proračunom planirana  u cilju realizacije  navedenih aktivnosti  operativnih 
snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog  smjernica daje na 
usvajanje i konstatira da je Općinskog vijeće Općine Ivanska  sa 7 glasova „za“  i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo 

Smjernice  za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  Općine Ivanska 
za razdoblje od 2016-2019. godine 

 
 

Točka 5. 
Predsjednica vijeća  poziva načelnika, kao  predlagatelja da obrazloži prijedlog proračuna za 
2017. godinu. Načelnik Josip Bartolčić,  iznosi da su vijećnici uz saziv dobili i prijedlog 
proračuna sa obrazloženjem. Iz dostavljenog prijedloga vidljivo je da su izvorni prihodi  u iznosu 
od 2.154.000 kn, prihodi za projekte u iznosu od 13.081.500 kn,  prihodi po imovine  303.300 
kn, prihodi po posebnim propisima 682.000 kn, te prihodi od uplate vlastitih prihoda vrtića u 
iznosu od 209.400 kn. 
Plan nam je 80% prihoda proračuna ostvariti iz sredstava Fonda ruralnog razvoja ukoliko će se 
raspisivati natječaji. Upravo ovih dana raspisan je i natječaj  iz mjere 7.2.2. na koji smo mi 
aplicirali nerazvrstanu cestu  Kozlani u Paljevinama.  Iz dostavljenog prijedloga proračuna 
vidljivo je da je dobar dio projekata koji smo planirali u 2016. godini prebačen   u 2017. godinu, 
jer bivša Vlada nije raspisivala natječaje i nismo  svoje projekte mogli aplicirati. 
Što se tiče rashoda oni  su više-manje ostali na nivou ove godine osobito u programu sporta,  
kulturnim manifestacijama, socijalnom programu,  predškolskom odgoju. Povećanje je  vidljivo 
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kod  manifestacije  Dana općine, kod  troškova za izradu projektne dokumentacije  kojom je 
planirana izrada projektne dokumentacije  nogostupa  za naselje Ivanska, čija se vrijednost 
procjenjuje na 10.000.000 kuna, za projektnu dokumentaciju ceste Brajkovićev brijeg i dr. U  
troškovima imamo i iznos od 175.800 kn na ime povrata kratkoročnog kredita  koji smo podigli 
kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj. 
Od ostalih projekata načelnik izdvaja izgradnju nogostupa u naselju Babinac čija je procijenjena 
vrijednost cca 4.500.000 kn,  a planira se povući sredstva od Fonda ruralni razvoj iz mjere 7.4.1. 
Imamo svu potrebnu dokumentaciju i samo čekamo raspisivanje natječaja.  U planu je  uređenje 
nadstrešnica na sajmištu,  pojačano održavanje ceste Srijedska, ulaganje u  sport, uređenje 
društvenih domova, uređenje centra Ivanske, te modernizacija  i održavanje nerazvrstanih cesta  
u iznosu od 4.500.000 kn. Za nerazvrstane ceste  imamo ishođene građevinske dozvole koje su 
i javno objavljene na web stranici Općine Ivanska. 
Isto tako planiramo i unutrašnje uređenje vrtića  čija se vrijednost radova procjenjuje na  cca 
650.000 kn.   Sufinanciranje rada udruga  planira se kao i ove godine, a isto tako i  jednokratna 
naknada redovnim studentima, djed božićnjak , sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 
crveni križ , zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu.  
 Vijećnik  Damir Dolenac pita na  šta se odnose izdaci za turističku zajednicu, budući da 
smo  izašli iz turističke zajednice Čazma. 
 Načelnik Josip Bartolčić  da se to odnosi na turističku zajednicu Berek  - Štefanje  kojoj 
smo formalno i pristupili,  ali koja za sada ne funkcionira jer je u postupku registracije. 
 Vijećnik Željko Križan pita načelnika   koliko je ove godine uloženo u Samaricu, osim 
servisnog održavanja groblja, te koji se projekti odnose na ulaganje u Samaricu u 2017. godini 
 Načelnik Josip Bartolčić,  odgovara da će o ulaganju u Samaricu dobiti  odgovor na 
idućoj sjednici, a što se tiče ulaganja  u Samaricu  u 2017. godini u planu je  nastavak 
asfaltiranja ceste Babianc- Samarica  barem do ulaza na cestu Brajkovićev brijeg, isto tako 
planira se izrada projektne dokumentacije za  cestu Brajkovićev brijeg. U planu je nasipavanje 
ceste D2 prema Ivanskoj od strane županijske uprave za ceste. 
 Vijećnik Ivica Bok, smatra da je plan proračuna za 2017 godinu prepisan proračun iz 
2016. godine, jer se ništa nije radilo.  Ne vidi koja su ulaganja u Ivansku. Smatra da 
nadstrešnice na sajmu nisu prioritet sela,  već kanalizacija ili neki drugi važniji projekat potreban 
za život. Pita šta je sa izgradnjom vodovoda u Đurđicu , Kolarevom Selu. Susjedne općine su 
povukle  sredstva, dok mi nismo. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara vijećniku da je pročitao obrazloženje proračuna  vidio 
bi da je planirano za Ivansku podosta, od uređenja centra,  izrade projektne dokumentacije 
nogostupa i kanalizacije. Što se radi i što će se raditi u Ivanskoj nije se radilo proteklih 20 
godina.  Činjenica je da su susjedne općine još 2012 .godine imale gotove projekte , dok smo 
mi preuzeli vlast u općini 2013. godine bez ijednog projekta.  Za navedena naselja postoji 
dokumentacija izgradnje vodovoda, ali kako općina nije distributer ne može te projekte aplicirati. 
Za vrijeme vlade Oreškovića  javili smo se na natječaj sa uređenjem dječjeg vrtića, no  prošli su 
projekti manji od 400.000 kn, a kako je projekt vrtića iznosio 650.000 kn nije niti prošao. 
Činjenica je da  Vlada nije radila ništa da omogući lokalnoj upravi i samoupravi lakše 
financiranje, već je i otežala situaciju, jer se povrat poreza  po godišnjoj prijavi vrši na teret 
proračuna.  
 Budući da više nije bilo pitanja   predsjednica vijeća prijedlog  proračuna za 2017. godinu  
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo  

Proračun Općine Ivanska za 2017. godinu.  
 

 
 
 
 

Točka 6. 
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 Predsjednica vijeća  poziva načelnika kao predlagatelja da  ukratko obrazloži prijedlog 
odluke .   

 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da se ovom odlukom određuje  struktura prihoda i 
primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine Ivanska za 2017. godinu, njegovo izvršenje, 
opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom, pojedine ovlasti općinskog načelnika i 
druga pitanja u izvršavanju Proračuna. Isto tako ovom odlukom propisano je da se  sredstva 
dječjeg vrtića od uplate roditelja za  usluge dječjeg vrtića uplaćuju na poslovni račun vrtića, 
ukratko je obrazložio načelnik prijedlog odluke. 
   Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog odluke  na usvajanje i 
konstatira da je  Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno sa  7 glasova „za“  i 3 glasa 
suzdržan  usvojilo   

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Ivanska za 2017. godinu 
 
 

Točka 7. 
 Predsjednica vijeća   poziva načelnika kao predlagatelja da  obrazloži prijedlog odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da se u 2017. godini planiraju u oblasti sporta slijedeći 
poslovi i aktivnosti:  nastaviti redovno financiranje postojećih sportskih udruga,   
 promicati sport naročito kod djece i mladih, brinuti o sportskim objektima, stimulirati sportske 
udruge da odgajaju kvalitetan igrački i stručni (trenerski) kadar,  razvijati sportsko-rekreacijske 
aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja prema financijskim i drugim 
mogućnostima. Za navedene namjene u proračunu su planirana sredstva u iznosu od  183.500 
kn i to 180.000 na ime redovne djelatnosti sporta i 3.500 za memorijalni turnir Ivan Obrljan. 
Sredstva će sportskim udrugama  dodjeljivati putem javnog natječaja, sukladno Zakonu o 
financiranju udruga. 

 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Damira Dolenac  zatražio je  da se dostavi financijsko izvješće svih  
sportskih udruga.  
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će se  za sve sportske udruge, koje su 
dostavile svoja izvješća, izvješća javno objaviti   na web stranci općine. 
    Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog odluke daje  
na usvajanje i konstatira da je  Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno sa  7 glasova „za“  
i 3 glasa suzdržan  usvojilo   

Odluku u usvajanju javnih potreba u sportu za 2017. godinu 
 

Točka 8. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se javio načelnik Josip Bartolčić koji iznosi da je 
gospodin  Božić iz Štefanja bio kod njega  s ponudom da kupi malu stočnu vagu sa sajmišta 
koja je neispravna. Stoga je načelnik vagu dao na procjenu kod ovlaštenog procjenitelja. 
Procjenitelj ju je procijenio na 3.200 kn , stoga načelnik predlaže vijeću da donese odluku o 
prodaji male stočne vage. 
 Kako se nitko od nazočnih nije javo za riječ, predsjednica vijeća prijedlog načelnika daje 
na usvajanje i konstatira da je  Općinsko vijeće Općine  Ivanska  sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo 

Odluku o prodaji male (neispravne) stočne vage 
 

 Nadalje načelnik Josip Bartolčić iznosi da nekretnina gospodina Božića (kuća i livada) 
graniči s sajmištem u vlasništvu općine, stoga  predlaže da se s njime  pregovara o kupnji livade  
kako bi se pripojila sajmištu i time bi dobili veći prostor za buduća kulturna događanja. 
Predlaže da vijeće donese odluku da ga se ovlasti da pregovara s gospodinom Božićem oko 
prodaje livade Općini. 
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 Prijedlog načelnika predsjednica vijeća daje na glasovanje i konstatira da je Općinsko 
vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo  
 
 

Odluku o davanju ovlaštenja  načelniku za pregovaranje 
 

 
Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je  rad 22. 

sjednice  Općinskog vijeća u 21,15 sati. 
 
 
 
  Zapisničar: 
 Mira Cindrić 
                                                                                                        PREDSJEDNICA: 
                                                                                                          Ivana Peršić 


