IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 26. siječnja 2015. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 17.30 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/16, Urbroj: 2137/07-14-1, od 19. siječnja
2015. godine.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine
Hlebine gosp. Marijan Hontić, te pozdravlja općinsku načelnicu, zamjenika općinske načelnice i
prisutne članove Općinskog vijeća Općine Hlebine, te moli tajnicu da izvrši prozivku.
PRISUTNI:

ODSUTNI:

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

1. Matija Kolarek - ipričan
2. Kristina Kralj

Andjelko Belec
Milivoj Belec
Božo Bošnjaković
Saša Cimerman
Branka Dorešić
Marijan Hontić
Darko Kalinić
Zvonko Trtanj
Marija Zlatar

Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 10
članova Općinskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke.
OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.

Božica Trnski – općinska načelnica,
Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice
Đurđica Kovaček – referent, zapisničar.

Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 15. sjednice. Da li ima
nadopuna? Ako nema molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa prošle sjednice. Tko je za
prihvaćanje zapisnika?
Utvrđujem da je zapisnik sa 15. sjednice prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9
nazočnih).
Predsjednik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu. Da li ima
nadopuna dnevnog reda. Nema. Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko
je «za», tko je «protiv»?
Dnevni red:

1. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2015. godini,
2. Analiza stanja sustava i spašavanja na području Općine Hlebine u 2014. godini,
3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u
2015. godini,

4. Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na
području Općine Hlebine,
5. Izvješće o stanju u prostoru Općine Hlebine 2009-2013. godine,
6. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine
Hlebine,
7. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine
Hlebine,
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izradu Programa ukupnog razvoja Općine
Hlebine za razdoblje od 2015-2020. godine,
9. Razno.
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih).
Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog
reda.
TOČKA 1.
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU REDOVITIH GODIŠNJIH SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI
Đurđica Kovaček: Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2015. godini određuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu za financiranje rada
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za 2015. godinu. Sredstva
planirana u Proračunu za redovno godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću iznose 1.921,00 kuna. Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću
utvrđuje se u visini 170,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi:
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
- HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP

4 člana
2 člana
3 člana
2 člana

680,00 kuna,
340,00 kuna,
510,00 kuna,
340,00 kuna.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama
također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu
Općinskog vijeća, što predstavlja svotu od 17,00 kuna, tako da političkoj stranci pripada pravo na
naknadu, i to:
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
- HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS

1 članica
2 članice

17,00 kuna
34,00 kuna.

Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Odluku na glasovanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ donijelo
Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka Općinskog
vijeća Općine Hlebine u 2015. godini (9 nazočnih).
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 2.
ANALIZA STANJA SUSTAVA I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI
Predsjednik: Dajem riječ zamjeniku načelnice ujedno i predsjedniku Stožera Zaštite i
spašavanja Općine Hlebine gosp. Hrvoju Gaži.
Hrvoje Gaži: Temeljem Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Hlebine može se zaključiti da je za područje Općine Hlebine izrađena Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Predmetna Procjena izrađena je sukladno novom
Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne
novine« broj 38/08 i 118/12), donijeta je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
za područje Općine Hlebine, donesen je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine
Hlebine, donijeto je Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite
i spašavanja Općine Hlebine, donesen je plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine
Hlebine, Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Hlebine zadovoljavaju sve kriterije
koji su propisani Zakonom i pod zakonskim propisima i zasigurno u ovom trenutku predstavljaju
najbolje organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelja cijelog sustava, okosnicu svih
organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje čini vatrogastvo Općine. Stanje zaštite i spašavanja u
Općini je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kada se radi
o redovnim prilikama, u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama,
Općina Hlebine mogla bi se osloniti i na dodatnim operativnim snagama zaštite i spašavanja kao
što su Opća bolnica «Dr. Tomislav Bardek»-Koprivnica, Zavod za hitnu medicinu KKŽ, ekipe HEP- a i
drugih javnih-državnih društava, udruga građana, HGSS stanica Bjelovar i drugih, Gradsko društvo
Crvenog križa grada Koprivnice, zdravstva i socijalnih ustanova kao i interventnih snaga šireg
okruženja i razina. U 2014. potrebno je donijeti Izmjene i dopune Plan zaštite i spašavanja Općine
Hlebine i Plan civilne zaštite Općine Hlebine, a temeljem naređene mjere Inspektora zaštite i
spašavanja iz DUZS. Budući da tijekom 2013. godine nije bilo aktiviranja, edukacije i
osposobljavanja operativnih snaga zaštite i spašavanje za područje Općine Hlebine, potrebno je
osposobljavanje održati prema Planu i Programu osposobljavanja DUZS, u dogovoru sa PUZS
Koprivnica-Odjelom za preventivno planske poslove. Edukaciju treba izvršiti za Stožer, postrojbu
civilne zaštite opće namjene i njezino zapovjedništvo, za povjerenike civilne zaštite i vatrogasno
zapovjedništvo Općine. Prema mogućnostima proračuna za 2015. godinu potrebno je planirati i
izvršiti barem djelomično popunu i kupnju opreme i sredstava za veće nesreće ili katastrofu za
područje Općine, kao npr: vreće za pijesak, lopate, čizme, najlon folije, špagu za vezanje,
krampove, sjekire, cipele, kabanice-kišna odijela, pumpe za vodu, agregate za struju i slično.
Predsjednik: Da li ima pitanja?
Božo Bošnjaković: Vidim da ima skidanja sa spiska članova Civilne zaštite, a ne piše da li su
popunjeni. Nadalje vidim da nisu sve udruge s područja Općine zastupljene, također nazivi firmi
nisu navedeni.
Općinska načelnica: Naravno da se popunjavanja sukladno proceduri. Civilna zaštita je ta
koja je pozivana na intervencije, a imalo smo ih 18. Što bi bilo da su firme navedene imenom i
prezimenom, onda bi navedene bile službeno od strane općine zadužene i njih bi trebala platiti
Općina. Ovako ide na teret DUZS i Hrvatskih voda.
Zvonko Trtanj: Što se tiče zastupljenosti Udruga, zastupljene su one koje su registrirane za
određene vrste djelatnosti.

Predsjednik: Da li još netko javlja za riječ. Obzirom da ne, dajem na glasovanje. Tko je za,
protiv, suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» (9
nazočnih) donijelo
Zaključak
o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Hlebine u 2014. godini.
(Zaključak i Analiza prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio).

TOČKA 3.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI
Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da pročita pripremljene Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2015. godini.
Đurđica Kovaček: Odredbom članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
propisano je da predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, između ostalog, najmanje jednom
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju stanje zaštite i spašavanja te donose smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. Smjernice se donose sukladno
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,
materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja. Nositelji sustava su: civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje te službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti. Smjernice ste također primili u materijalima za sjednicu. Kao osnovni oblik
organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita
nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i
uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških
nesreća i katastrofa.
U tijeku 2015. godine potrebno je izvršiti smotriranje i daljnje opremanje, edukaciju i
osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite, te tražiti od službi i udruga koje su uključene
u civilnu zaštitu da Stožeru zaštite i spašavanja Općine Hlebine, dostave popis upotrebljive opreme
namijenjene zaštiti i spašavanju, a temeljem donesenih Procjene ugroženosti i Plana zaštite i
spašavanja. Treba planirati i nabavu potrebne opreme za operativne snage a prema mogućnostima
proračuna Općine. U smotriranju, edukaciji i osposobljavanju surađivati sa DUZS-PUZS KoprivnicaOdjelom za preventivno planske poslove.
Predsjednik: Otvaram raspravu.
Općinska načelnica: Moram pohvaliti članove civilne zaštite, vatrogasce i sve ostale koji
redovito sudjeluju u mjerama zaštite od požara. Svakako moram napomenuti i ima članova CZ koji
redovito obećaju da će doći, ali se ne pojavljuju. Nažalost biti ćemo prisiljeni poduzeti određene
mjere, ali nema mogućnosti kažnjavanja. Također moram zahvaliti Darku Kalinić, jer u trenutku kad

je njegov sin Matej doma, ICB ide gratis. Papirologija za izradu dokumentacija iznosila je 18.000
kuna, pa dopune dokumentacije, pa revizije, poveća svota novaca otišla je izradu planova i
procjena. Papiru su mrtvo slovo na papiru.
Darko Kalinić: Nažalost, kada su poplave nisam doma, jer se bavim takvim poslom da sam
manje-više uvijek na putu, a Metej isto tako. Kad smo doma uvijek se odazovemo. Fakturu ne
ispostavljamo jer smatram da je to moja obveza. Apeliram da treba apelirati na Hrvatske vode prije
poplave, ima mjesta koja treba sanirati, ali se ne reagira. Pri Velaju nije bilo vode zbog toga jer sam
prekopao jedan kanal. Sad ne plivamo niti ja niti Velaj.
Hrvoje Gaži: Posljednja poplava bila je nezapamćena, Moždanac se prvi puta prolijao.
Darko Kalinić: Znam ali povrata vode više nema, ostala mi kukuruza na polju, prekopao bi
kanal ali nemam suglasnost.
Općinska načelnica: Samo uz suglasnost Hrvatskih voda. Hrvatske vode su se trudile ali
nikakva korist, jer sve oborinske vode iz cijele okolice slijevaju se u Hlebine. Tu je veličina naših
ljudi. Niti jedna kuća nije plivala. Svaki puta nakon poplave sastanak sa svim mjrodavnima. Uporno
jedno te isto. Sanranju gdje je najgore. Nema novaca i nisu imali s čime nadvisiti nasip. Treba
proširenje od strane Bregi, jer se ulijeva u naš kanal. Napravili smo nasip i preliv vode je bio u
šumu.
Anđelko Belec: To nije rješenje da se svaki puta diže stotinjak ljudi.
Darko Kalinić: To nisu samo oborinske vode nego i globalno zatopljenje, i toga bude sve
više. Mariji Pakasin uredno svaki puta popljavljena zemlja. U tom slučaju je lakše njoj nadoknaditi
štetu.
Đurđica Kovaček: Elementana nepogoda je proglašena i svatko je imao mogućnost prijaviti
štetu, ali gđa Pakasin nije izvršila prijavu.
Zvonko Trtanj: Razgovarali smo o potoku, a problem je i rijeka Drava. Svega 70-80 metara
je od nasipa. Drava trga nasip prema Hlebinama. Što će se tu poduzeti?
Općinska načelnica: Bili smo vani na terenu i prije ove zadnje poplave. Razgovarali s
mjerodavnima. Bez njihove stručne pomoći nesmijemo ništa dirati. Imaju ophodnju i uvjeravaju da
ne paničarim. Kod zadnje polave u gejzire smo stavili 10 T pijeska jer tu bi došlo do depresije i
urušavanja nasipa. Napravili to uz stručnu pomoć ljudi iz Hrvatskih voda. Preko Fondova EU
krenulo se u rješavanja paralelnog kanala kako bi se rasteretila Drava. To odrađuje gosp. Kereša iz
Hvratskih voda iz Varaždina. Razgovarali sa vlasnicima čestica, ali smatramo da neće biti tako
skoro. Bojim se proljeća. Svi mjerodavni su bili u Drnju, a mi smo se borili sami.
Marija Zlatar: Planiraju da će se to riješiti izgradnjom centrale.
Predsjednik: Da li ima još pitanja uz Smjernice. Obzirom da nema dajem smjernice za
usvajanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» (9
nazočnih) donijelo

Zaključak
o prihvaćanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Hlebine u 2015. godini
(Zaključak i Smjernice prilažu se zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 4.
ODLUKA O UVJETIMA I MJESTIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primi ste prijedlog Odluke o uvjetima i mjestima za
obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Hlebine. Molim gđu Kovaček
za pojašnjenje vezano uz Odluku.
Đurđica Kovaček: Odlukom o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan
prodavaonica na području Općine Hlebine utvrđuju se uvjeti i mjesta na području Općine Hlebine
na kojima se može obavljati prodaja robe na malo izvan prodavaonica. Trgovina na malo izvan
prodavaonica je oblik trgovine na malo kada se prodaja robe obavlja na neki od sljedećih načina:
- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
- prigodnom prodajom,
- prodajom putem kioska,
- prodajom putem automata,
- pokretnom prodajom.
Odlukom je definiran način prodaje. Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
Prigodna prodaja, Prodaja putem kioska, Prodaja putem automata i Pokretna prodaja. Za
pokretnu prodaju robe putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, pokretni
prodavači plaćaju mjesečnu naknadu u paušalnom iznosu. Visinu iznosa odredit ćete vi sami.
Predsjednik: Da li ima pitanja.
Darko Kalinić: Dogodit će se da se više ne bude prodavao samo kruh, već će se prodavati i
ostale namirnice. To će uništiti naše prodavače koji uredno plaćaju i porez i naknade općini. Tri
dućana u Hlebinama su dovoljna da se naši mještani mogu opskrbiti i kruhom i ostalim
namirnicama. Po meni dozvoliti samo za Valentovce i Gabajevu Gredu. Trebamo dozvoliti jer to
zakon nalaže prodaju u Hlebinama, ali zato trebamo podići cijenu mjesečne naknade. Moj je
prijedlog da to bude 5.000 kuna mjesečno. Pa ko voli neka izvoli.
Marija Zlatar: To je malo previsoka cijena. Predlažem iznos od 1.000,00 kuna, ali bez
Valentovci i Gabajeve Greda, tako bez naknade.
Andjelko Belec: Predlažem 2.000,00 kuna.
Božo Bošnjaković: Smatram da je 500,00 kuna dovoljno.
Predsjednik: Konstatiram da su se vijećnici nakon razmatranja prijedloga za iznos iz članka
12. Odluke izjasnili da to bude iznos od 1,000 kuna mjesečno, za pokretnu prodaju robe putem
posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, ali samo za naselje Hlebine, dok za
naselje Valentovci i Gabajeva Greda pokretni prodavači ne plaćaju najamninu.

Dajem Odluku o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na
području Općine Hlebine na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan.
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine sa 8 glasova „za“ i jednim glasom
„suzdržan“ (9 nazočnih) donijelo
Odluku
o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo
izvan prodavaonica na području Općine Hlebine.
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 5.
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE HLEBINE 2009-2013. GODINE
Predsjednik: Molim gđu Kovaček za pojašnjenje.
Đurđica Kovaček: Na temelju članka 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatraju
četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru.
Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih
pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih
dokumenata, te ocjenu stanja i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i
prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje.
Izvješće se nakon usvajanja na sjednici se objavljuje u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su Ministarstvu i Zavodu
za prostorno uređenje dostaviti izvješće u roku od petnaest dana od dana objave u službenom
glasniku.
Sadržaj izvješća, obvezne prostorne pokazatelje na državnoj i lokalnoj razini i druge
zahtjeve u vezi s praćenjem stanja na području prostornog uređenja propisuje ministar
pravilnikom. Z Općinu Hlebine izvješće je izradio Zavod za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Izvješće za usvajanje. Tko je za,
protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» (9
nazočnih) donijelo
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru
Općine Hlebine 2009.-2013. godine
(Zaključak i Izvješće prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio)
TOČKA 6.
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE HLEBINE

Predsjednik: Obzirom da je vijećnik Valentin Rumek iz redova HSS dao ostavku na mjesto
člana vijeća u Općinskom vijeću Općine Hlebine, a bio je član Odbora za izbor i imenovanje, stekli
su se uvjeti da Odbor za izbor i imenovanje predloži novog člana Odbora. Molim predsjednika
Odbora za izbor i imenovanje gosp. Andjelka Belca da pročita prijedlog.
Andjeljko Belec: Odbor za izbor i imenovanje predlaže Božu Bošnjakovića, HSS, za člana
Odbora za izbor i imenovanja.
Predsjednik: Da li predloženi prihvaća kandidaturu.
Božo Bošnjaković: Prihvaćam.
Predsjednik: Dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan.
(nakon glasovanja)
Konstatiram da je Božo Bošnjaković, HSS, jednoglasno izabran za člana Odbora za izbor i
imenovanje.
(Rješenje se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 7.
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Obzirom da je vijećnik Valentin Rumek iz redova HSS dao ostavku na mjesto
člana vijeća u Općinskom vijeću Općine Hlebine, a bio je član Odbora za Proračun i financije, stekli
su se uvjeti da Odbor za izbor i imenovanje predloži novog člana Odbora.
Molim predsjednika Odbora za izbor i imenovanje gosp. Andjelka Belca da pročita prijedlog.
Andjeljko Belec: Odbor za Izbor i imenovanja predlaže Božu Bošnjakovića, HSS, za člana
Odbora za proračun i financije.
Predsjednik: Da li predloženi prihvaća kandidaturu.
Božo Bošnjaković: Prihvaćam.
Predsjednik: Dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan.
(nakon glasovanja)
Konstatiram da je Božo Bošnjaković, HSS, jednoglasno izabran za člana Odbora za
proračun i financije.
(Rješenje se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
(ostalo kao nepotrebno ispušteno)
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 19.10 sati.
ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić

