IZVOD IZ ZAPISNIKA
od 16. srpnja 2013.
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 16. srpnja 2013. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.30 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/13-01/01, Urbroj: 2137/07-13-2, od
2013. godine.

8. srpnja

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine
Hlebine gosp. Marijan Hontić, te pozdravlja općinskog načelnika, zamjenicu općinskog načelnika i
prisutne članove Općinskog vijeća Općine Hlebine.
Konstituirajućoj sjednici nije prisustvovala Kristina Kralj. U skladu s odredbom članka 7.
Poslovnika Općinskog vijeća, molim članicu Općinskog vijeća Kristinu Kralj da ustane i položi
prisegu. Tekst prisege dat vam je prije početka sjednice.
Molim članoci da nakon čitanja potpiše prisegu i preda je po završetku sjednice
predsjedniku Općinskog vijeća. Dozvolite mi da u njezino ime izgovorim prisegu.
Molim gđu Kralj da ustanu.
(Čita tekst prisege).
«Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi
gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti
član pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske.»
(Kristina Kralj odgovora: «PRISEŽEM»)
Molim gđu Kovaček da izvrši prozivku.
PRISUTNI:

ODSUTNI:

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

1. Andjelko Belec
2. Darko Kalinić

Milivoj Belec
Saša Cimerman
Branka Dorešić
Marijan Hontić
Matija Kolarek
Kristina Kralj
Valentin Rumek
Zvonko Trtanj
Marija Zlatar

Predsjednik: Konstatiram da sjednici prisustvuje 9 članova općinskog vijeća.
OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.

Božica Trnski – općinska načelnica
Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice
Đurđica Kovaček – referent, zapisničar
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Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa konstituirajuće
sjednice. Da li ima nadopuna? Obzirom da nema, molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik
sa prošle sjednice. Tko je za prihvaćanje zapisnika?

Utvrđujem da je zapisnik sa konstituirajuće sjednice prihvaćen jednoglasno.
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. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik,
2. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
3. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
4. Donošenje Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za
ravnopravnost spolova,
5. Donošenje Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana i
imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Stožera zaštite i spašavanja Općine
Hlebine
6. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Socijalnog
vijeća Općine Hlebine,
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Hlebine,
8. Razmatranje Zamolbe Muzeja grada Koprivnice,
9. Razno.
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. Predlažem da nastavimo s radom
prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

TOČKA 1.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
Predsjednik: Odbor za Statut i Poslovnik čine predsjednik i dva člana koji se biraju iz sastava
članova Općinskog vijeća.
Odbor za statut i poslovnik:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom.
Prijedlog podnosi Odbor za izbor i imenovanja Općine Hlebine, a može podnijeti i 1/3
članova Općinskog vijeća odnosno 4 člana u pisanom obliku.
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Molim Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog za Odbor za Statut i Poslovnik
Općinskog vijeća.
(Zvonko Trtanj u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže:
1. Milivoj Belec, HDZ, za predsjednika,
2. Branka Dorešić, HSS, za člana,
3. Matija Kolarek, SDP, za člana.
Predsjednik: Da li netko ima drugačiji prijedlog? Prijedlog može podnijeti 1/3 članova
Općinskog vijeća odnosno 4 člana u pisanom obliku.
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Glasuje se javno
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da su propisanom većinom u Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Hlebine sa 9 glasova „za“ izabrani:
1. Milivoj Belec, HDZ, za predsjednika,
2. Branka Dorešić, HSS, za člana,
3. Matija Kolarek, SDP, za člana.
(Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 2.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Predsjednik: Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz
sastava članova Općinskog vijeća. Odbor za financije i proračun:
- razmatra pitanja financiranja Općine,
- razmatra prijedlog proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- razmatra prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine,
- obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom.
Prijedlog podnosi Odbor za izbor i imenovanja Općine Hlebine, a može podnijeti i 1/3
članova Općinskog vijeća odnosno 4 člana u pisanom obliku.
Molim Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog za Odbor za Statut i Poslovnik
Općinskog vijeća.
(Zvonko Trtanj u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže:
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1. Zvonko Trtanj, HDZ, za predsjednika,
2. Valentin Rumek, HSS, za člana,
3. Andjelko Belec, HDZ za člana.

Predsjednik: Da li netko ima drugačiji prijedlog? Prijedlog može podnijeti 1/3 članova
Općinskog vijeća odnosno 4 člana u pisanom obliku.
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Glasuje se javno
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da su propisanom većinom u Odbor za Proračun i financije Općinskog vijeća
Općine Hlebine sa 9 glasova „za“ izabrani:
1. Zvonko Trtanj, HDZ, za predsjednika,
2. Valentin Rumek, HSS, za člana,
3. Andjelko Belec, HDZ za člana.
(Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 3.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Predsjednik: Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97 i
174/04) propisuju se temeljne mjere zaštite od elementarnih nepogoda, prava i dužnosti sudionika
zaštite, procjena nastale štete te način pružanja pomoći stradalim područjima.
Članak 27. Zakona određuje je da postupak procjene štete organiziraju i provode državna,
županijska, gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Članove
Općinskog povjerenstva imenuje predstavničko tijelo na vrijeme od četiri godine. Zakonom nije
propisan broj ni sastav članova povjerenstva.
Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda obavlja sljedeće poslove:
1. utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu,
2. surađuje sa Županijskim povjerenstvom, odnosno općinskim povjerenstvom,
3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna
grada,
4. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
5. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku,
6. izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.
Prvo priopćenje o elementarnoj nepogodi povjerenstvo podnosi Županijskom povjerenstvu
u roku od osam dana od nastanka nepogode i ono sadrži podatke o vrsti nepogode, o veličini
zahvaćenog područja, o oštećenoj imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i prvu
orijentacijsku procjenu štete s novčanim i količinskim pokazateljima, te potrebi žurnog postupka i
pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode. Izvještaj o uklanjanju posljedica
elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći gradska povjerenstva podnose u roku od 60
dana od dana primitka pomoći.
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S obzirom na to da je razdoblje na koje su članovi imenovani isteklo, potrebno je
imenovanje novog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Predlaže da se u Povjerenstvo imenuju:
1. Branko Gregl – za predsjednika,
2. Andjelko Belec – za člana,
3. Dražen Kolarek – za člana.
Da li netko ima drugačiji prijedlog.
Marija Zlatar: Da li je netko od njih u DVD-u?
Predsjednik: Ovo je odbor za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a ne za pomoć i
spašavanje, pa nema potrebe da u povjerenstvu bude netko iz DVD-a.
Hrvoje Gaži: U dosadašnjem povjerenstvu bili su Ivan Čordaš, Alojz Švegoić i Ivan Ritoša,
sve poljoprivrednici, koji su svoj posao obavljali više nego dobro, a sada predloženi su to isto i
budite bez brige da će raditi realne procjene na usjevima.
Predsjednik: Da li ima drugih prijedloga. Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj
prijedlog na glasovanje. Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da su propisanom većinom u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda sa 9 glasova „za“ izabrani:
1. Branko Gregl – za predsjednika,
2. Andjelko Belec – za člana,
3. Dražen Kolarek – za člana.
(Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 4.
DONOŠENJE RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Predsjednik: Povjerenstvo ime predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove imenuje
Općinsko vijeće Općine Hlebine iz redova predstavnika tijela Općine, kao i stručnih i javnih
djelatnika iz područja koja mogu doprinijeti ostvarivanju ravnopravnosti spolova, te udruga.
Ovlasti i dužnosti Povjerenstva su:
- praćenje i poticanje provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti
spolova na području Općine Hlebine,
- praćenje stanja i razmatranje pitanja definiranih Ustavom, Zakonom i drugim
propisima, a tiću se diskriminacije i ravnopravnosti spolova na području Općine Hlebine,
- iniciranje programa, mjera i aktivnosti koje na području Županije mogu pridonijeti
ostvarivanju ravnopravnosti spolova i smanjivanju diskriminacije među njima,
- suradnja i razmjena informacija s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, državnim tijelima i ostalim institucijama u pitanjima koja se tiču
ravnopravnosti spolova,
- suradnja s udrugama i medijima u području radi kojeg je osnovano,
5

-

ostale aktivnosti koje nisu u nadležnosti drugih tijela, a tiču se ostvarivanju
ravnopravnosti spolova.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat Jedinstveni
upravni odjel Općine Hlebine.
Dosadašnji članovi Povjerenstva razrješuju se dužnosti, a predlažu se:
1. Branka Dorešić, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine imenuje se za
predsjednika Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
2. Kristina Kralj, vijećnica Općinskog vijeća Općine Hlebine imenuje se za članicu Povjerenstva
za ravnopravnost spolova,
3. Goran Matina, predstavnik Udruge mladih, imenuje se za člana Povjerenstva za
ravnopravnost spolova,
4. Mirjana Lujić, predstavnica Galerije Josipa Generalića, imenuje se za članicu Povjerenstva za
ravnopravnost spolova,
5. Ivan Štrfiček, predstavnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva, imenuje se za člana
Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Predsjednik: Da li netko ima drugačiji prijedlog? Budući da nema drugih prijedloga, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da su propisanom većinom u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općinskog
vijeća Općine Hlebine sa 9 glasova „za“ izabrani:
1. Branka Dorešić, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine imenuje se za
predsjednika Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
2. Kristina Kralj, vijećnica Općinskog vijeća Općine Hlebine imenuje se za članicu Povjerenstva
za ravnopravnost spolova,
3. Goran Matina, predstavnik Udruga mladih, imenuje se za člana Povjerenstva za
ravnopravnost spolova,
4. Mirjana Lujić, predstavnica Galerije Josipa Generalića, imenuje se za članicu Povjerenstva za
ravnopravnost spolova,
5. Ivan Štrfiček, predstavnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva, imenuje se za člana
Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
(Rješenje o razrješenju i izboru prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 5.
DONOŠENJE RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANA I
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08) propisano je da je zamjenik općinskog načelnika ujedno
načelnik Stožera zaštite i spašavanja općine, a predsjednik Općinskog vijeća zamjenik načelnika
Stožera zaštite i spašavanja općine. Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i
članova Stožera zaštite i spašavanja općine donosi predstavničko tijelo općine. S obzirom na
nedavno provedene lokalne izbore i nastale promjene, te promjenu u Područnom uredu za zaštitu
i spašavanje, potrebno je izvršiti razrješenja i imenovanja u Stožeru zaštite i spašavanja sukladno
gore citiranom Pravilniku i Zakonu o zaštiti i spašavanju. Temeljem navedenog razrješuju se:
Božica Trnski, općinska načelnica Općine Hlebine razrješuje se dužnosti načelnika Stožera
zaštite i spašavanja Općine Hlebine.
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Branka Dorešić, predsjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine razrješuje se dužnosti
zamjenika načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Hlebine,
Ivan Hadžija, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, razrješuje se
dužnosti člana,
a imenuju se:
Hrvoje Gaži, zamjenik općinske načelnice Općine Hlebine imenuje se za načelnika Stožera
zaštite i spašavanja Općine Hlebine.
Marijan Hontić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Hlebine imenuje se za zamjenika
načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Hlebine.
Predsjednik: Da li netko ima drugačiji prijedlog? Budući da nema drugih prijedloga, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine sa 9 glasova „za“ donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju načelnika, zamjenika načelnika i člana i imenovanju načelnika i zamjenika
načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Hlebine
(Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
SOCIJALNOG VIJEĆA OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Socijalno vijeće ima predsjednika, potpredsjednika i pet članova.
Predsjednika, potpredsjednika i četiri člana Socijalnog vijeća imenuje Općinsko vijeće iz redova
stanovnika općine, a jednog člana iz reda članova Općinskog vijeća.
U ostvarivanju svojih zadaća Socijalno vijeće naročito:
- predlaže Općinskom vijeću poduzimanje svih potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,
- zalaže se za dosljednu primjenu Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa s područja
socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, predškolskog i školskog odgoja
djece, udruga, hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, obitelji poginulih, razvojačenih,
raseljenih i nestalih branitelja Domovinskog rata,
- potiče primjenu mjera koje treba poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih kategorija stanovnika Općine, s ciljem angažiranja raspoloživih novčanih
sredstava namjenski osiguranih u proračunu Općine za tekuću godinu radi njihovog učinkovitog i
ravnomjernog korištenja u okviru odobrenog programa socijalne skrbi,
- utvrđuje potrebu i predlaže Općinskom vijeću zaključenje ugovora o socijalnoj skrbi sa
Centrom za socijalnu skrb – Ispostava Koprivnica,
- procjenjuje potrebu i predlaže Općinskom vijeću konkretne mjere temeljem kojih se
zbrinjavanu socijalno najugroženije stanovništvo na području Općine,
- utvrđuje stvarne materijalne i socijalne prilike pojedinih obitelji, odnosno kućanstva i na
temelju toga predlaže oblike pomoći u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi.
Predlažem da se u Socijalno vijeće izaberu:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saša Cimerman – za predsjednika,
Katarina Prvčić, za potpredsjednicu,
Vesna Alečković, za članicu,
Marija Dolenec, za članicu,
Kristina Kralj, za članicu,
Branko Kovačev, za člana,
Vesna Habota, za članicu.

Predsjednik: Da li ima drugih prijedloga. Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj
prijedlog na glasovanje. Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da su propisanom većinom sa 9 glasova „za“ Općinsko vijeće donijelo
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova
Socijalnog vijeća Općine Hlebine
(Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE
VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva objavljenima u „Narodnim novinama“ broj 56/13
brisan je prihod „naknada za priključak“ koji se plaćao za priključenje građevine ili druge nekretnine na
komunalne vodne građevine (vodoopskrbu i odvodnju). Sukladno članku 138. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o vodama, jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja
na snagu ovoga Zakona staviti izvan snage odluke o priključenju donesene na temelju članka 209. stavka 2.
Zakona o vodama, u dijelu koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje.
Iz navedenog razloga, iz Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu
vodoopskrbu na području Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/11),
članka 1. stavka 1. briše se alineje koje se odnosi na naknadu za priključenje.
Nadalje, brisana je obveza jedinice lokalne samouprave koja se odnosi na neispunjenje obveze priključenja,
odnosno da obvezniku koji ne priključi svoju građevinu ili drugu nekretninu na komunalne vodne građevine
za javnu vodoopskrbu u propisanom roku, na prijedlog Isporučitelja, donese rješenje o obvezi priključenja
na teret obveznika priključenja.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama brisana je odredba prema kojoj se građevine i
druge nekretnine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju priključiti na komunalne
vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na
obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu.
Iz Odluke se briše podnaslov te svi članci koji se odnose na naknadu za priključenje na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu. Članak 21. Odluke mijenja se shodno članku 111. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Ujedno se i dodaje članak 2a. gdje je definiran vodni isporučitelj.

Otvaram raspravu, Da li se netko javlja za riječ. Budući da se svi slažete sa donošenjem
takve Odluke, dajem Odluku o izmjenama i dopunama Odluke na glasovanje. Tko je «ZA»,
«PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da su propisanom većinom sa 9 glasova „za“ Općinsko vijeće donijelo
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
za javnu vodoopskrbu na području Općine Hlebine
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njego sastavni dio).

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 22.30 sati.
(ostalo kao nepotrebno ispušteno)

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić
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