REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/18-01/1
Urbroj: 2171/02-18-2
ZAPISNIK
sa 01.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 16. veljače 2018.g. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić – predsjednik, Giulio Palaziol, Fabrizio Fioretti,
Marija Orbanić, Daniela Peršić, Dragan Janko, Korana Kolić, Silvano Modrušan,
Ellen Pastrovicchio, Ljiljana Dellabernardina, Enzo Silvi
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Sandi Drandić – zamjenik Načelnika,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Danijel Petrović - JUO, Martina Šestan - zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike, konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika,
utvrđuje da nije dostavljen niti jedan prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda i predlaže:
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2018.godinu sa
izmjenama i dopunama Programa
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale
4. Donošenje Odluke o dodijeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o.
Rovinj na području općine Bale
5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Bale
6. Donošenje Statuta Općine Bale
7. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bale
8. Donošenje Odluke o davanju prostora u vlasništvu Općine Bale na korištenje
udrugama
9. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području naselja Bale
10. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o.
11. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i Općine - prijatelji djece
12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje prava građenja
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
općine Bale za 2017. godinu

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za
2017.godinu
15. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području općine Bale za 2018.godinu
16. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopunama Plana zaštite od požara općine
Bale
17. Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za
2018.godinu
18. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada JVP Rovinj za 2018.godinu
19. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada DVD Bale za 2018.godinu
20. Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana i Programa Vlastitog pogona Općine Bale za
2018.godinu
21. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izlučivanju i prijenosu prava
vlasništva komunalnih vodnih građevina
22. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 05/2017. sjednice Općinskog vijeća od 22.12.2017. godine
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 05. sjednice Općinskog Vijeća održane
22.12.2017.godine. Vijećnik Enzo Silvi ima primjedbu da se kod donošenja Odluke za
sufinancranje boravka djece u dječjem vrtiću navelo da je Odluka jednoglasno prihvaćena
međutim vijećnik Enzo Silvi govori da je glasao protiv. Predsjednik Vedran Šetić govori da je
vijećnik Enzo Silvi kod donošenja Amandamana na Proračun za 2018.g. za sufinanciranje
boravka djece u dječjem vrtiću glasao protiv.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .

Ad. 2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2018.godinu sa
izmjenama i dopunama Programa
Predsjednik predlaže Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2018.
godinu sa izmjenama i dopunama Programa. Predsjednik Vedran Šetić govori da se najveća
izmjena odnosi na prihode iz Eu fondova i ispravak koji se odnosi na socijalni program.
Načelnik Edi Pastrovcchio govori da se kod socijalnog programa povećava isplata stipendije
sa prijašnjih 500,00 kn na 800,00 kn i sa 600,00 kn na 1000,00 kn. Također je povećanje
naknade za kupnju automata za parkiralište. Planira se kupnja četiri automata za parkiralište.
Vijećnica Ellen Pastrovicchio postavlja pitanje vezano za idejni projekt uređenja Trga la
Musa , da vijećnici još nisu vidjeli idejno rješenje. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je
izrađen idejni projekt i da je predan u Konzervatorski odjel radi dobivanja suglasnosti.
Također govori da je idejni projekt objavljen na facebook stranici Općine Bale. Vijećnik
Silvano Modrušan predlaže da se prijedlog idejnog projekta za uređenje trga la Musa oglasi
na oglasnu ploču kako bi ljudi mogli vidjeti. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da će se
svakako staviti na oglasnu ploču kako bi mještani mogli davati svoje prijedloge i primjedbe.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.2.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale.
Predsjednik Vedran Šetić govori kako se ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada
i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, te krupnog otpada na
području Općine Bale.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da se je Odluku moralo donijeti do 31.01.2018.
Predsjednik Vedran Šetić govori da se je rok produžio za donošenje predložene Odluke.
Vijećnik Silvano postavlja pitanje kada će biti dostavljene čipirane kante. Načelnik Edi
Pastrovicchio govori da Komunalni servis čipira kante a da je Općina Bale naručila još
otprilike 300 kanti. Načelnik govori da će se pozvati mještane i da će se ih upoznati sa novim
načinom upravljanja otpadom.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.3.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .
Ad.4. Donošenje Odluke o dodijeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj
na području općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o dodijeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o.
Rovinj na području općine Bale. Ovom Odlukom dodjeljuje se trgovačkom društvu
Komunalni servis d.o.o. Rovinj obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala,
stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog otpada na području
općine Bale.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Bale.
Predsjednik Vedran Šetić govori koje će se sve aktivnosti morati provoditi o edukaciji
građana. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da će trebati provoditi više kontrole na terenu.
Dalje govori da je dogovoreno da će Općina Bale, Kanfanar i Žminj osnovati zajedničku
službu čije sjedište bi bilo u Balama i koja će zaposliti prometnog redara koji će obilaziti
područja svih triju Općina.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.6. Donošenje Statuta Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Statuta Općine Bale. Pročelnica Irina Gobbato govori da
je trabalo uskladiti Statut sa izmjenama Zakona lokalne i područne samouprave stoga je
donesen prijedlog novog Statuta. Izmjene se odnose na dvojezičnost i prijedlog je da cjelo
područje Općine Bale bude dvojezično. Zatim su detaljnije odredbe za prava nacionalnih
manjina, što se tiče mjesnih odbora mijenja se da mjesni odbori ne trebaju jednom mjesečno
sazivati sjednice već kada odluče da je potrebno. Što se tiče općinskog vijeća prijedlog je da
se Odluke donose većinom nazočnih vijećnika a jedino da se donošenje Statuta i izmjena
Statuta donose većinom glasova svih vijećnika. Pod javnost rada općinskog vijeća dodale su
se odredbe na koji način se izvještava rad općinskog vijeća, u tisku, na web stranici, sazivanje
medija na sjednice općinskog vijeća.
Vijećnik Silvano Modrušan govori vezano za članak 51. za prisutnost većine vijećnika kod
upravljanja imovinom i zaduživanja predlaže da se mjenja forma glasanja da se Odluka
donosi većinom svih vijećnika. Predsjednik Vedran Šetić predlaže da bude kako je bilo do
sada i sa time se slaže i Načelnik Edi Pastrovicchio.
Predsjednik Vedran Šetić daje na glasanje navedeni Amandman gdje se u članku 51. Statuta
dodaju dva stavka. Prvi glasi većinom glasova svih vijećnika odlučuje se o stjecanju,
otuđenju i raspolaganju nekretninama čija pojedinačna vrijednost prelazi 10.000.000,00 kuna,
ili se raspolaganje određuje na rok duži od 5 godina.
Drugi stavak glasi većinom glasova svih vijećnika odlučuje se o zaduživanju ili davanju
suglasnosti pravnim osobama u većinskom vlasništvu općine za zaduživanje na iznose koji
prelaze 10.000.000,00 kuna.
Vijeća prihvaća predloženi Amandman sa 9 glasova Za , 2 suzdržani.
Predsjednik Vedran Šetić daje na glasovanje predloženi Statut s time da se u članku 51.
dodaju dva predložena stavka.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.7. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bale. Predsjednik Vedran
Šetić govori da se Ovom Odlukom utvrđuju prava iz sustava socijalne skrbi te korisnici,
uvjeti, način, nadležnost i postupak za ostvarenje tih prava.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.8. Donošenje Odluke o davanju prostora u vlasništvu Općine Bale na
korištenje udrugama
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o davanju prostora u vlasništvu Općine Bale na
korištenje udrugama. Predsjednik Vedran Šetić govori kako se Odlukom o davanju prostora u
vlasništvu Općine Bale na korištenje udrugama utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu
općinskih poslovnih prostora na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za
opće dobro.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina postavlja pitanje koliko se Udruga javilo. Predsjednik
Vedran Šetić govori kako do sada nije bilo još natječaja i trenutno samo Udruga Vita koristi
prostor. Pročelnica Irina Gobbato govori da će se plaćati mjesečna naknada u iznosu od 1 kn
po m2.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.9. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području naselja Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o uređenju prometa na području naselja Bale.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i pravila sigurnosti i organizacije prometa na cestama i
drugim javno-prometnim površinama na području naselja Bale, osim na javnim cestama.
Pročelnica Irina Gobbato govori da se u članku 20. mijenja da Odluke donosi Općinsko vijeće
a prije je bilo da donosi Načelnik. Predsjednik Vedran Šetić govori da se isto tako usporedno
sa tom Odlukom izrađuje projekat prometne signalizacije.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje i predlaže da se za starogradsku jezgru gdje je
ograničeno prometovanje poduzme kao i u Rovinju gdje se daju negativni bodovi.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.10. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva
Forlanette d.o.o.
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva
Forlanette d.o.o. Predsjednik Vedran Šetić govori da se dodaju šest stavki u djelatnost
trgovačkog društva Forlanette. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da Forlanette od 01.01.
2018. nema više zaposlenika, ali svejedno ide se na proširenje djelatnosti kako bi se moglo
naplaćivati parking, ulaz u kamp, ulaznice u galeriju Ulika.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina govori da poduzeće Forlanette postoji već 4 godine samo
za isplatu plaće za jednog zaposlenika i smatra da nikako nije dobro ići na dopunu djelatnosti.
Vijećnik Silvano Modrušan govori već ako se ide u proširenje djelatnosti da se dodaju još i
druge djelatnosti kako bi se mogle pružati usluge. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da
poduzeće nije osnovano za vanjske usluge već samo za svoje potrebe.
Također Silvano Modrušan govori vezano za projekcije poslovanja, dali će naplata parkinga
biti samo sezonski. Načelnik Edi Pastrovicchio odgovara da će se naplata vršiti samo tijekom
ljetne sezone. Dalje Načelnik govori ako netko smatra da treba dodati još koju djelatnost
neka da svoj prijedlog.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za i 1 protiv.

Ad.11. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i Općine - prijatelji djece
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i Općine - prijatelji
djece. Ovom Odlukom Općina Bale-Valle se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz
suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za
uključenje u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za

Ad.12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje prava građenja
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje prava
građenja na slijedećim nekretninama: k.č.6414/1, k.č.6414/2, zgr.č.121/1 udio 88/100
zgr.č.178, zgr.č.142, zgr.č.229, zgr.č.230. na rok od 99 godina.
Vijećnik Silvano Modrušan smatra je je dosta nejasnoća u toj Odluci i predlaže da se napravi
ekonomska analiza i da se Odluka odgodi za slijedeće vijeće.
Načelnik Edi Pastrovicchio predlaže da se točka Ad. 12 izuzme iz dnevnog reda te se uvrsti u
dnevni red općinskog vijeća koji će se održati za desetak dana.
Predsjednik Vedran Šetić daje na glasanje da se Točka Ad. 12 izuzme iz dnevnog reda
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na
području općine Bale za 2017. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite
na području općine Bale za 2017. godinu. Usvaja se informacija o izvršenoj Analizi stanja
sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2017. godinu.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.13.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale
za 2017.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara
općine Bale za 2017.godinu. Usvaja se informacija o izvršenoj Analizi stanja zaštite od požara
na području Općine Bale za 2017. godinu.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.15. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području općine Bale za 2018.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite na području općine Bale za 2018.godinu. Ovom Odlukom donosi se Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale za 2018. godinu.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.15.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.16. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopunama Plana zaštite od
požara općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopunama Plana zaštite od
požara općine Bale. Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Plana zaštite od požara
općine Bale. Ovom Odlukom usklađuje se Plana zaštite od požara Općine Bale s
novonastalim uvjetima.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.16.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.17. Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale
za 2018.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje
općine Bale za 2018.godinu. U razdobljima povećane ili velike opasnosti od požara na
otvorenim prostorima, potrebno je osigurati i organizirati motrenje cijelog područja općine
Bale. Motrenje područja općine Bale vrši se svakodnevno, cjelodnevno, putem video nadzora
iz vatrogasnog operativnog centra JVP Rovinj, a putem kamera postavljenih na vrh Golaš i
Valtida.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.17.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.18. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada JVP Rovinj za 2018.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada JVP Rovinj za 2018.godinu.
Usvaja se Plan rada JVP Rovinj za 2018.godinu.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.18.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.19. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada DVD Bale za 2018.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada DVD Bale za 2018.godinu.
Usvaja se Plan rada DVD-a Bale za 2018.godinu.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.19.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.20. Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana i Programa Vlastitog pogona Općine Bale
za 2018.godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana i Programa Vlastitog pogona
Općine Bale za 2018.godinu. Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona utvrđen je djelokrug
rada Vlastitog pogona, a isti obuhvaća slijedeće djelatnosti:
1. Čišćenje prometnica u naseljima
2. Održavanje javnih površina
3. Održavanje groblja
4. Upravljanje i održavanje sportske dvorane
5. Djelomično održavanje nerazvrstanih cesta.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.20.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.21. Donošenje Odluke o Izmijeni i dopuni Odluke o izlučivanju i prijenosu prava
vlasništva komunalnih vodnih građevina
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o Izmijeni i dopuni Odluke o izlučivanju i prijenosu
prava vlasništva komunalnih vodnih građevina. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da se
mjenjanju iznosi jer kad su se izvodile investicije u situacijama je bila cjelokupna
infrastruktura i sada treba izdvojiti građevine koje idu pod Odvodnju Rovinj.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.21.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.22. Vijećnička pitanja
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje vezano za vodovod u Golašu. Načelnik Edi
Pastrovicchio govori kako je u više navrata bio na sastancima ali problem je da vodovod u
Golašu nije ucrtan i to treba riješiti kako bi se moglo ići u rekonstrukciju.
Vijećnik Silvano Modrušan predlaže da se pozove novinare na sjednice općinskog vijeća jer
treba postojati informiranost o radu vijeća.
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je održan sastanak sa Gradom Rovinj i dječjim vrtićem
Neven te je dogovoreno da će vrtić Neven i dalje slati roditeljima uplatnice a roditelji će
Općini Bale dostavljati potvrde o uplati kao i do sada. Rok za dostavu potvrda o uplati je do
28. u mjesecu.

Sjednica je dovršena u 20:35 sati .
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
ZAPISNIK VODILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

