
 

            
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA HLEBINE 
                OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 021-05/13-01/26 
URBROJ: 2137/07-16-1 
Hlebine,  7. ožujak 2016. 
 
 Na temelju članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hlebine («Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije» broj 13/09. i 5/13), sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Hlebine, koja će se održati u prostorijama Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, dana 
 
 

14. ožujka  2016. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći: 
 

                                          D N E V N I     R E D : 
 
1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu, 

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 
području Općine Hlebine u 2015  godini,  

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Hlebine u 2015  godini,  

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2015  godini,  

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 
na području Općine Hlebine u 2015  godini, 

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2015  godini,  

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog 
doprinosa na području Općine Hlebine u 2015  godini, 

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu 
na području Općine Hlebine u 2015  godini,  

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2015. godini,  

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Hlebine u 2015. godini,  

- Donošenje Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju 
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. 
godini,  

2.   Donošenje Odluke  o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2015. godinu, 
3.   Donošenje Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 2015. godinu, 
4.   Izvješće općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, 
5.  Donošenje Odluke o raspoređivanju redovnih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2016. godini,  
6.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine za  2015. godinu, 



 

7.   Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2015. godini,  

8.     Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada,  
9.   Donošenje Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i 

deratizaciji na području Općine Hlebine i Provedbenog plana obvezne preventivne 
deratizacije i dezinsekcije na području Općine Hlebine za 2016. godinu,  

10.  Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2015. godini,  
11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine za  

razdoblje od 2016. do 2019. godine, 
12.  Plan razvoja sustava Civilne zašite na području Općine Hlebine u 2016. godini, 
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izvođenje radova II. faze rekonstrukcije 

postojećeg objekta i dogradnje dječjeg vrtića u Hlebinama, 
14. Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Općine Hlebine, 
15. Razno. 
 
 

Molim da se sjednici OBAVEZNO odazovete u zakazano vrijeme, a eventualnu 
spriječenost javite na broj telefona 836-139.  

 
 
 

                                    PREDSJEDNIK: 
                                             Marijan Hontić 


