IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 4. rujna 2017. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine
Hlebine. Pozdravlja sve članove i goste.
Nakon izvršene prozivke, konstatira da sjednici prisustvuju svi ( 11 članova) Općinskog
vijeća.
PRISUTNI:

ODSUTNI:

1. Zvonko Trtanj,
2. Ivan Štrfiček,
3. Darko Kalinić,
4. Marijan Hontić,
5. Mihael Štrkalj,
6. Mirjana Lujić
7. Anka Kelek,
8. Marija Zlatar,
9. Saša Cimerman
10. Sanja Sivac,
11. Milka Tropšek.

–

OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.

Božica Trnski – općinska načelnica,
Andjelko Belec – zamjenik općinske načelnice,
Andrea Senković – pročelnica,
Đurđica Kovaček, zapisničar.

Predsjednik: Pozdravljam sve prisutne članove Općinskog vijeća, općinsku načelnicu,
zamjenika i službenice. Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 2. sjednice. Da li
ima nadopuna? Ako nema molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa 2. sjednice. Tko je
za prihvaćanje zapisnika?
Utvrđujem da je zapisnik sa druge sjednice prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova „za“
(11 nazočnih).
Prije nego krenemo na dnevni red obavještavam Vas da je vijećnica Sanja Sivac
dostavila dopis kojim nas obavještava da od 27. lipnja 2017. godine više nije član Hrvatske
narodne stranke – liberalni demokrati jer je izvršila ispis iz stranke, a daljnju dužnost člana
Općinskog vijeća obnašat će kao nezavisni član.
Predsjednik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu.
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Dnevni red:
1. Prihvaćanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za prvo
polugodište 2017. godine,
2. Usvajanje izvješća Općinske načelnice za period siječanj-lipanj 2017. godine,
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Hlebine do 31. prosinca 2017. godine,
4. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Hlebine,
5. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u
vlasništvu Općine Hlebine,
6. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
Proračuna Općine Hlebine,
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Hlebine,
8. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i
srednjih škola,
9. Proslava Dana Općine Hlebine,
10. Razno.

Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko je "ZA", tko je
"PROTIV".
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova „za“ (11 nazočnih).
TOČKA 1.
PRIHVAĆANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA
PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste kompletno polugodišnje financijsko
izvješće o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za prvo polugodište 2017. godine. Molim Općinsku
načelnicu da podnese izvješće.
Općinska načelnica: Kao što ste već svi upoznati službenica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Hlebine Ivana Matina računovodstveni referent dala je otkaz u Općini Hlebine, te od 17.
kolovoza imamo zaposlenu samo jednu službenicu na puno radno vrijeme i pročelnicu na pola
radnog vremena. Što se tiče polugodišnjeg financijskog izvješća moram napomenuti da aktivnosti
koje su planirane za 2017. godinu kasne zbog održavanja izbora (period kada se ne sastaje vijeće,
pa se ne mogu ni potvrditi Odluke jer je vijeće raspušteno) te će se izvršenje proračuna u
planiranim okvirima ostvariti u drugoj polovici godine. Molim gđu Kovaček da pročita izvješće.
(Đurđica Kovaček pojašnjava stavke prihodovne i rashodovne strane Proračuna Općine
Hlebine).
Predsjednik: Da li ima pitanja vezanih uz polugodišnje financijsko izvješće. Obzirom da
nema dajem Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za prvo polugodište
2017. godine na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan?
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(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za prvo
polugodište 2017. godine prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova „za“ (11 nazočnih).
(Izvješće se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU REDOVITIH GODIŠNJIH SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HLEBINE ZA
RAZDOBLJE OD KONSTITUIRANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HLEBINE DO 31.
PROSINCA 2017. GODINE
Predsjednik: Molim pročelnicu da u ime predlagatelja pojasni donošenje Odluke.
Pročelnica: Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe Općinsko vijeće donosi Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava
za rad političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Hlebine, za razdoblje od
konstituiranja Općinskog vijeća Općine Hlebine do 31. prosinca 2017. godine. Odlukom o
raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca
2017. godine određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Hlebine za 2017.
godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine,
za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2017. godine. Sredstva planirana u Proračunu
iznose 1.925,00 kuna. Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u
mjesečnoj svoti 25,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci mjesečno raspoređuju sredstva
razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskom vijeću, a kako slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI
DEMOKRATI – HNS
- HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA
STRANKA – HSLS
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE – SDP
-

7 članova

175,00 kuna,

1 član

25,00 kuna,

2 člana

50,00 kuna,

1 član

25,00 kuna.

Što se tiče sredstava koja su bila dodijeljena prijašnjim Odlukama utvrđena za
podzastupljeni spol, toga sada više nema iz razloga što žene u Općini Hlebine nisu više
podzastupljeni spol, već broj žena – vijećnica u skladu je sa zakonskim odredbama.
Predsjednik: Zahvaljujem pročelnici. Da li ima pitanja vezano uz financiranje političkih
stranaka? Obzirom da nema dajem Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad
političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Hlebine, za razdoblje od
konstituiranja Općinskog vijeća Općine Hlebine do 31. prosinca 2017. godine na usvajanje. Tko je
za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
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Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 11 glasova „za“ (11
nazočnih) donijelo Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim
strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Hlebine, za razdoblje od konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Hlebine do 31. prosinca 2017. godine.
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da pojasni donošenje Odluke.
Đurđica Kovaček: Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne
zaštite , Statuta Općine Hlebine, a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara te okoliša Općine Hlebine i Planom zaštite i spašavanja Općine Hlebine, a po
dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Koprivnica
KLASA: 810-05/17-01/01, URBROJ: 543-07-01-17-30, od 24. srpnja 2017. godine, Općinsko vijeće
Općine Hlebine donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Hlebine kojom se određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Hlebine s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i
velikih nesreća. Pravne osobe na području Općine Hlebine su:
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hlebine,
2. Vatrogasna zajednica Općina Hlebine i Koprivnički Bregi,
3. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica,
4. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Koprivnica.
Pravne osobe sudionici su civilne zaštite, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica
katastrofa i velikih nesreća.
Dužnost pravnih osoba je ustrojiti interventne timove civilne zaštite koji će biti
osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća civilne zaštite stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara na cjelokupnome području Općine.
Pravne osobe dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti u okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Pravnim osobama rukovodi i koordinira općinski načelnik Općine Hlebine (u daljnjem
tekstu: općinski načelnik) uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Hlebine.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim
snagama civilne zaštite Općine. Pravne osobe nositelji su posebnih zadaća u reagiranju u
izvanrednim situacijama u smislu smanjenja rizika od katastrofa, pružanja optimalnog odgovora
na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Za razradu
dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama, istima se dostavljaju izvodi iz Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša Općine.
Predsjednik: Zahvaljujem gđi Kovaček. Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem Odluku
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Hlebine na usvajanje.
Tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
4

Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 11 glasova “zay”
donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Hlebine kojom se određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Hlebine.
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA, MJERILIMA TE POSTUPKU ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA
U VLASNIŠTVU OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Molim pročelnicu da u ime predlagatelja pojasni Odluku.
Pročelnica: Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova Općinsko vijeće Općine
Hlebine donosi Odluku o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u
vlasništvu Općine Hlebine.
Odlukom o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu
Općine Hlebine utvrđuju se uvjeti, mjerila, postupak, tijela za davanje stanova u najam, ugovor o
najmu, prava i obveze ugovornih strana, visina najamnine te prestanak ugovora o najmu.
Stanovi u vlasništvu Općine Hlebine daju se u najam podnositeljima zahtjeva na javnom
natječaju, po redoslijedu utvrđenom prema Listi reda prvenstva.
Iznimno, izvan Liste reda prvenstva prioritet prilikom davanja stanova u najam ima osoba
koja koristi stan koji je ruševan te je zbog toga nepogodan za daljnje stanovanje a živi na
području Općine duže od 40 godina.
Neće se rješavati stambene potrebe osoba koje su se prodajom stana dovele u teže
stambene prilike ili na drugi način otuđile svoju imovinu.
Pravo na podnošenje zahtjeva na javnom natječaju za davanje u najam stana u vlasništvu
Općine ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine, a nema u vlasništvu
stan, odnosno kuću za odmor ili ima stan koji je u ruševnom stanju te je zbog toga nepogodan za
stanovanje.
Općinska načelnica: Osim javnih prostora Općina Hlebine ima u vlasništvu 1/1 kuću
(Bičanova), te kuću Drage Mraz u kojoj ima vlasništvo ¾. To su kuće koje je Općina naslijedila kao
ošasnu imovinu (imovinu koju nitko od obitelji ne želi već se na ostavinskoj raspravi odriče
imovine, a sve iz razloga što postoji dug ili založno pravo na nekretninama). Isti je slučaj sa tim
kućama. Razgovarala sam sa ravnateljem centra za socijalnu skrb jer su kuće zaterećene
naknadom za udomiteljstvo. Ukoliko prodajemo kuće moramo prvo napraviti procjenu, raspisati
natječaj u novinama, a sredstva od prodaje kuće uplatiti u proračun RH. U svakom slučaju
gubimo. Vezano uz kuću i razgovor ravnatelja centra o slučaju Srpak Marijan koji živi u najgorim
mogućim uvjetima, a korisnik je zajamčene minimalne naknade, ravnatelj je prihvatio naš
prijedlog da u Bičanovu kuću smjestimo Marijana Srpaka. Stoga smo dužni raspisati natječaj i
objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hlebine, a svemu tome prethodi donošenje
predložene Odluke.
Marija Zlatar: Vidim da u Odluci piše da prednost kod najma imaju osobe starije od 40
godina. Pa možda bi zbog natalitetne politike veći broj bodova dobiti obitelji mlađe životne dobi.
Općinska načelnica: Predložena Odluka nije pronalitetna, već socijalna i odluka
stambenog zbrinjavanja korisnika zajamčene minimalne naknade.
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Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem prijedlog Odluke o uvjetima,
mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Hlebine na usvajanje. Tko
je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 11 glasova „za“ (11
nazočnih) donijelo Odluku o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u
vlasništvu Općine Hlebine.
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU
IZ PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Molim pročelnicu da u ime predlagatelja pojasni Odluku.
Pročelnica: Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti Općinsko vijeće Općine
Hlebine donosi Oluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Općine Hlebine. Odlukom se određuje da će se iz Proračuna Općine Hlebine financirati troškovi
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi
uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. Općina
Hlebine snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem
ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:
- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci nalaze na području Općine,
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom ima zaključen
ugovor o obavljanju tih poslova,
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika
nadležnog za područje Općine,
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio
ugovora o obavljanju poslova.
Općina će sklopiti ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na
obdukciju s najpovoljnijim ponuditeljem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih
poslova.
Predsjednik: Da li se netko javlja za riječ.
Anka Kelek: To je zakonska obveza, a radi se o tijelu koje se nađe i za koje se ne može
utvrditi razlog smrti bez obdukcije.
Predsjednik: Da li ima još pitanja. Obzirom da nema dajem Oluku o određivanju poslova
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Hlebine na usvajanje.
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 11 glasova „za“ (11
nazočnih) donijelo Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
Proračuna Općine Hlebine.
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(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENA USLUGA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE
HLEBINE

Predsjednik: Molim pročelnicu da u ime predlagatelja pojasni Odluku.
Pročelnica: Na temelju članka 16. i 17. Odluke o upravljanju grobljima na području
Općine Hlebine Općinsko vijeće donosi Odluku o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na
području Općine Hlebine kojom se utvrđuju cijene usluga na groblju na području Općine
Hlebine i to:
- naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme,
- godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta,
- naknada za čišćenje mrtvačnice,
- naknada za pružanje usluge ukopa,
- naknada za izvođenje radova na grobljima.
Za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme na groblju na području
Općine određuje se naknada i to:
- naknada u iznosu 500,00 kuna za jedno grobno mjesto,
- naknada u iznosu 1.000,00 kuna za duplo grobno mjesto,
- naknada u iznosu 1.500,00 kuna za grobno mjesto za grobnicu.
Osobama koje nemaju prebivalište na području Općine, a rođene su ili su živjele na
području Općine i prije smrti su izrazile želju da budu pokopane na groblju prema mjestu rođenja
ili je tako odlučila obitelj pokojnog, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njihovom ukopu,
naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje se u duplom iznosu, dok se osobama
koje nemaju prebivalište, nisu rođene niti su živjele na području Općine visina naknade za
dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje se u četverostrukom iznosu.
Korisnicima koji imaju prebivalište na području Općine kojima su otprije dodijeljena na
korištenje grobna mjesta i platili su naknadu, ali za ista nemaju rješenje oslobađaju se plaćanja
naknade, ali su od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine dužni ishoditi rješenje o dodjeli
grobnog mjesta.
Korisnicima koji nemaju prebivalište na području Općine a imaju grobna mjesta na kojima
su pokopani članovi njihove obitelji, plaćaju naknadu za dodjelu na korištenje postojećeg
grobnog mjesta u visini koja je utvrđena za grobna mjesta osobama iz članka 3. ove Odluke.
Za korištenje grobnog mjesta korisnici plaćaju godišnju naknadu za korištenje grobnog
mjesta koja se utvrđuje u svoti 50,00 kuna za jedno grobno mjesto godišnje a za grobnicu 150,00
kuna godišnje.
Godišnja grobna naknada plaća se temeljem rješenja koje za svakog pojedinog obveznika
donosi Uprava groblja.
Naknada za pružanje usluge ukopa na groblju na području Općine iznosi:
- iskop i ukop u zemljani grob 500,00 kuna,
- iskop i ukop u zemljani grob u okviru 600,00 kuna,
- otvaranje grobnice i ukop umrlog u grobnicu 600,00 kuna.
Za korištenje mrtvačnice na groblju na području Općine (rasvjeta, grijanje-hlađenje, voda,
struja, čišćenje) te pripremu grobnog mjesta za ukop plaća se naknada u iznosu 300,00 kuna.
Poslovi nošenja pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa te spuštanje u grob povjeravaju
se pravnoj osobi.
7

Naknada za ukop urne u zemljani grob iznosi 400,00 kuna.
Prilikom izgradnje ili adaptacije okvira, spomenika i grobnica korisnici su obvezni uplatiti
naknadu u iznosu 100,00 kuna za pripremu grobnog mjesta za gradnju i iskolčavanje.
Naknadu iz stavka 1. ovoga članku korisnici su dužni uplatiti prije početka radova na žiroračun Općine.
Izvođači radova odnosno korisnici grobnih mjesta dužni su ovlaštenom predstavniku
Općine prijaviti izvođenje radova prije početka njihova izvođenja radi uvođenja u posao.
Izvođači radova- klesari koji izvode radove na grobljima (okvire, spomenike, i slično)
obvezni su zbrinuti građevni materijal nakon obavljenih radova te groblje ostaviti uredno i čisto.
Izvođačima radova nije dozvoljen ulaz na groblje s vozilima, rad nedjeljom i praznikom te
sedam dana uoči blagdana Svih Svetih.
Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom Odlukom koristit će se za financiranje
održavanja groblja i objekata na grobljima na području Općine.
Općinska načelnica: Donošenjem ove Odluke definira se svaka pojedinost vezana uz
posljednji ispraćaj. Tako smo dogovorili sa pogrebnikom gosp. Suhanom nošenje pokojnika.
Isprintane su obavijesti koje su polijepljene na oglasne ploče i nalaze se također u Općini i kod
Grobara a predaju se obitelji kako bi se znao redoslijed radnji. Imali smo problema kod nošenja
pokojnika, a to si ne možemo dozvoliti stoga smo postupili na taj način.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem prijedlog Odluke o upravljanju
grobljima na području Općine Hlebine na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 11 glasova „za“ (11
nazočnih) donijelo Odluku o upravljanju grobljima na području Općine Hlebine.
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 20.10 sati.

(Ostalo kao nepotrebno ispušteno).

Zapisničar:
Đurđica Kovaček

Predsjednik:
Zvonko Trtanj
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