
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana  1. ožujka 2014. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.30 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/09, Urbroj: 2137/07-14-1, od 24. ožujka 
2014. 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.   
 

PRISUTNI:      ODSUTNI: 
 
1. Andjelko Belec     1. Kristina Kralj 
2. Milivoj Belec      2. Valentin Rumek 
3. Saša Cimerman      
4. Branka Dorešić  
5. Marijan Hontić 
6. Darko Kalinić 
7. Matija Kolarek 
8. Zvonko Trtanj  
9. Marija Zlatar 

 
Predsjednik: Konstatiram da sjednici prisustvuje 9 članova općinskog vijeća.  

 
OSTALI PRISUTNI: 
 
1. Božica Trnski – općinska načelnica 
2. Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice 
3. Đurđica Kovaček – referent, zapisničar  

 
 Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 8.  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  8.   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»? 

   D n e v n i    r e d : 
 

1. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Hlebine, 
2. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2014. godini,  
3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine za 2013. 

godinu, 
4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2013. godini,  
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 

2014. godini,  
6. 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 NERZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE 
 
 Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog Odluke o nerazvrstanim 
cestama na području Općine Hlebine. Molim gđu Kovaček da pročita Odluku.  
 

Đurđica Kovaček:  Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 
22/13, 54/13. i 148/13) donosi se Odluka o nerazvrstanim cestama. Odlukom o nerazvrstanim 
cestama uređuje se korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija i izgradnja, 
zaštita, financiranje, te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Hlebine.  
Nerazvrstanu cestu čine cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju 
atmosferskih voda s nerazvrstanih cesta, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, 
propust, tunel galerija), nogostup, biciklističke staze, te sve prometne i druge površine na 
pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog 
prijevoza i slično),  građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina 
zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina 
zemljišnog pojasa, te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju 
izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za 
održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo), prometna 
signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa, javna 
rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu buke, uređaji za naplatu 
parkiranja i slično).  

Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne 
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće na način da se na njima može obavljati trajan, siguran i 
nesmetan promet, bez opasnosti za osobe i imovinu. Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su  
radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsku službu i radovi izvanrednog održavanja cesta 
i cestovnih objekata.  

 
 Predsjednik: Da li ima pitanja?  
 

Milivoj Belec: Odluka kao odluka je u redu, ali bi trebala sadržavati katastar nerazvrstanih 
cesta. Trebalo bi u Odluku uvesti popis i duljinu nerazvrstanih cesta. Bio sam u Općini Novigrad 
Podravski i vidio njihovu Odluku u kojoj je to sve pobrojano. Na nerazvrstanim cestama koje su kao 
javno dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišno-knjižnim, odnosno katastarskim podacima, 
ne mogu se stjecati imovinska prava i nitko ih ne može uzurpirati.  
 
 Đurđica Kovaček: Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Hlebine biti će izrađen.  
 
 Općinska načelnica: Mi spadamo u one općine koje nemaju financijska sredstva za 
katastarsku izmjeru. Općina Hlebine prijavila se za katastarsku izmjeru kako bi nas financirali iz 
fondova EU. U trenutku kada će se izmjera napraviti imat ćemo i registar nerazvrstanih cesta. Što 
se tiče uzrurpiranja cesta općina bi trebala pokrenuti tužbeni postupak, znači stalno ćemo se tužiti.  
 
 Milivoj Belec: Moguća je i takva situacija.  
 
 Predsjednik: Da li se još netko javlja za riječ. Obzirom da nema dajem na glasovanje. Tko je 
za, protiv, suzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 



 
 Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ donijelo  
 

ODLUKU 
O nerazvrstanim cestama na području Općine Hlebine 

 
 

 (Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 

TOČKA 2. 
 

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU REDOVITIH GODIŠNJIH SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI 

 
 Predsjednik: Molim gđu Kovaček da pročita Odluku.  
 
 Đurđica Kovaček: Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2014. godini  određuje se način 
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu za financiranje rada 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za 2014. godinu. Sredstva 
planirana u Proračunu za redovno godišnje financiranje rada političkih  stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću iznose 1.130,00 kuna.  Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću 
utvrđuje se u visini 100,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva 
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi: 
 
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ    4 člana  400,00 
kuna, 
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS     2 člana  200,00 
kuna, 
- HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS           3 člana  300,00 kuna, 
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP                                  2 člana  200,00 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 10,00 kuna, tako da političkoj stranci pripada pravo na 
naknadu, i to: 
 
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA  – HSS          1 članica    10,00 kuna 
- HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS    2 članice     20,00 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 2014. godini (9 nazočnih). 

 
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio). 

 
TOČKA 3. 



 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU  

OPĆINE HLEBINE ZA 2013. GODINU 
 
 Predsjednik: Dajem riječ gđi Kovaček.  
 
 Đurđica Kovaček: Izvješće o Planu gospodarenja otpadom izradila je Općinska načelnica 10. 
ožujka 2014. godine, te ste isti dobili u materijalima za sjednicu. Plan gospodarenja otpadom na 
području Općine Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine objavljen je u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/09, a izrađen je u suradnji s Upravnim odjelom za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjekom za zaštitu 
okoliša i prirode. Na području Općine Hlebine postoji u naselju Gabajeva Greda jedno divlje 
odlagalište „Krapinčeva graba“ površine 10.000 m2 gdje se komunalni otpad ne odlaže od 2000. 
godine, a u 2013. godini saniralo se samo u smislu guranja otpada s puta u obližnju depresiju.  

Na čitavom području Općine organizirano je skupljanje i odvoz komunalnog otpada iz 
kućanstava, a koncesionar je „Prizma VV” iz Malog Otoka, Mali Otok 20. Koncesionar je otpad 
odlagao na ovlaštena odlagališta u Koprivnici, Krapini, Donjem Miholjcu i Vukovaru. 

U 2013. godini prikupljena je  86,34  tona komunalnog otpada.  
Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i 

odlaganja komunalnog otpada na području Općine Hlebine koncesionar jednom tjedno skuplja, 
odvozi i zbrinjava otpad. Glomazni otpad se prikuplja dva puta godišnje, a korisne sirovine (gume 
za vozila, staklena ambalaža, papir, karton, metali, akumulatori, električni i elektronički otpad) se 
besplatno preuzimaju na reciklažnom dvorištu u Koprivnici. 

U 2013. godini je prikupljeno 3-4 T glomaznog otpada. 
Skupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom regulirano je člancima 32. do  42. 

Odluke o komunalnom redu na području Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/08).  

U 2013. godini uvedeno je odvojeno sakupljanje otpada.  
U Planu gospodarenja otpadom definirana je daljnja suradnja komunalnog redara sa 

sanitarnom inspekcijom i inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša 
kemikalijama, neopasnim i opasnim otpadom.  
 Aktualno stanje gospodarenja otpadom na području Općine predstavlja problem koji je 
potrebno riješiti. Problem je što se komunalni otpad ne odvaja kod prikupljanja, nizak je stupanj 
recikliranja otpada i njegove obrade. Cilj gospodarenja otpadom je zbrinjavanje otpada na 
propisan način, sanacija i zatvaranje divljih odlagališta, te odvajanje otpada i recikliranje u skladu s 
načelima zaštite okoliša. Učenici polaznici Područne škole u Hlebinama, pokrenuli su inicijativu 
prikupljanja papira, a ista akcija provodit će se i u 2014. godini.  

Radi poboljšanja sustava gospodarenja otpadom na području Općine i nadalje će se 
apelirati na svijest građana i poduzimati mjere.  
 

PredsjedniK: Da li ima netko pitanja.  
 
Daro Kalinić: Svakako treba zabraniti dovoz otpad na to smetište. Ako netko doveze treba ga 

kazniti. Rješenje nije zatrpati grabu. Doći će do zagađenja podzemnih voda a time i zdenaca, pa neće 
biti pitke vode, a nema ni izgrađenog vodovoda u Gabajevoj Gredi.  

 
Općinska načelnica: Što se tiče divlje deponije, ljudi uporno dovoze. Prijavili smo se u 

Županiju za sanaciju, ali pošto spadamo u red manjeg smetišta, stavit će nas zajedno sa nekom 
drugom općinom koja ima sličnu deponiju. Za sada se samo sanira guranjem u depresiju, a 
predlažem da tako napravimo i sada i ogradimo žicom. Što se tiče kažnjavanja, nitko ne vozi u dane 
kad je tu komunalni redar, a iz dovezenog se ne može raspoznati tko je dovezao.  

 



Marija Zlatar: Žica neće predstavljati nikakvu zaštitu.  
 
Darko Kalinić: Može se naći krivac, ali Vi to odobravate, ali ja ne. Da komunalni redar radi 

svoj posao našao bi i krivce. Neka tamo stoji svaki dan. 
 
Općinska načelnica: Nije točno da mi to odobravamo.  
 
Hrvoje Gaži: Komunalni redar nije samo zaposlenik Općine Hlebine već radi u tri općine, tako 

da ne može biti na smetlištu svaki dan. 
 
Andjelko Belec: Klada će biti sanacija.  
 
Đurđica Kovaček: Ovih dana. Čekamo ponudu.  
 
Predsjednik: Da li ima još pitanja. Obzirom da nema dajem Izvješće na usvajanje. Tko je za, 

protiv, suzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ prihvatilo 
izvješće i donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 
području Općine Hlebine za 2013. godinu.  
 
 (Izvješće i Zaključak prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio)  
 
 

TOČKA 4. 
 

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2013. GODINI 

 
 Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da pročita Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Hlebine u 2013. godini.  
  

Đurđica Kovaček: 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 2014. 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? Obzirom da nema dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, 
suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 

Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» donijelo 
Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 
2013. godini.  

(Zaključak i Analiza prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio).  

 
TOČKA 5. 

 
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

HLEBINE U 2014. GODINI 
 
 Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da pročita Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2014. godini. 
  
 Đurđica Kovaček: Odredbom članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(''Narodne novine'', broj 174/04., 74/07, 38/09. i  127/10) propisano je da predstavniĉka 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 2014. godine potrebno je osposobiti Zapovjedništvo civilne zaštite, Stožer zaštite i 
spašavanja, vatrogasno zapovjedništvo i povjerenike civilne zaštite, za brzo i kvalitetno 
funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja 
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama. 
 Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica – Odjelom za 
preventivno planske poslove, s ciljem jačanja,usavršavanja, edukacije i osposobljavanja 
operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine.  



Prema mogućnostima proračuna Općine u 2014. godini, potrebno je nabavljati osobnu 
zaštitnu opremu za potrebe postrojbe opće namjene civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i 
stožera zaštite i spašavanje Općine Hlebine, kao npr. zaštitne rukavice, zaštitna odijela, 
kombinezoni, zaštitne cipele, gumene zaštitne čizme, kabanice, lopate, najlon folija, vreće za 
pijesak, sjekire, pijuci, kante i sl. 
 Prema potrebi (preseljenje,promjena prebivališta, smrtni slučajevi…), vršiti izmjene 
(brisanja/raspoređivanja) pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Hlebine, a koji 
su prema Zakonu o obrani vojni obveznici. Iste promjene službeno javiti u PUZS Koprivnica – 
Odjelu za preventivno planske poslove, zbog procedure zamjene vojnih obveznika putem MORH-
Područnog odjela za poslove obrane Zagreb i Područnog odsjeka za poslove obrane Koprivnica.  
 
 
 

 
Predsjednik: Da li ima pitanja ili dopuna vezanih 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» donijelo 
Zaključak o prihvaćanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Hlebine u 2014. godini.  
 
 (Zaključak i Smjernice prilažu se zapisniku i čini njegov sastavni dio). 
 

 
 (ostalo kao nepotrebno ispušteno) 

 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  20.30 sati. 
 
 

    ZAPISNIČAR:                              PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
 
 


