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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine,  održane dana 18. srpnja 2018. godine u zgradi 
Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.00 sati. 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/17-01/09, Urbroj: 2137/07-18-1, od  11. srpnja 2018. 
godine. 
 Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine Hlebine. 
Pozdravlja sve prisutne.  
 
 Nakon izvršene prozivke, konstatira da sjednici  prisustvuje 8 članova  Općinskog vijeća. 
 
PRISUTNI:        ODSUTNI:  
 

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

 
 
OSTALI PRISUTNI:  
 

1. Božica Trnski – općinska načelnica,  
2. Andjelko Belec – zamjenik općinske načelnice,  
3. Andrea Senković – pročelnica,  
4. 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 10. sjednice. Da li ima nadopuna?  Ako nema 
molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa 10. sjednice. Tko je za prihvaćanje zapisnika? 

 
Utvrđujem da je zapisnik sa  druge  sjednice prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 nazočnih).  

 
Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu.  

 
 
D n e v n i    r e d :        
 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu,  
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
3. Razno. 

 

 Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko je "ZA", tko je "PROTIV".  
  
 Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 nazočnih). 
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TOČKA 1.  
 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2018. GODINU 
 

 Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da u ime predlagatelja obrazloži predložene izmjene i 
dopune Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu.  
 
 Đurđica Kovaček: Sukladno Zakonu o proračunu donose se osim Proračuna i Izmjene i 
dopune Proračuna. Proračun za 2018. Planiran je u iznosu od 6.850.000 kuna. Obzirom da nismo 
prošli na mjeri 7.4.1. a o tome će vam više reći općinska načelnica, predlaže se smanje planiranog 
proračuna za navedeni iznos odnosno 3.150.000 kuna koji su bili planirani za izgradnju Kulturnog 
centra. Obzirom da je u 2018. godini došlo do upošljavanja javnih radova, HZZ uplatio je iznos od 
130.000 kuna pa je na kontu 634 prihodovna strana i na kontu 311 rashodovna strana povećan 
planirani iznos. Na rashodovnoj strani razdjel 2. Plaće za za 29.500 što je bruto iznos za 
računovođu. Općina je u osnovnom proračunu planirala kupnju kuća mladim obiteljima. Ukoliko bi 
općina direktno uplaćivala sredstva kuće bi išle u našu imovinu, iz tog razloga brisane su iz jednog 
konta i premještene na drugi konto – pomoći, s time da je povećan iznos sa 50.000 na 70.000 
kuna, i na kontu izgradnja pješačke staze došlo je do povećanja iznosa sa 1.280.000 kuna na 
1.600.000 kuna. Konto Postrojenja i oprema povećan je iznos od 35.000 za kupnju autobusne 
nadstrešnice. Na kontu Predškolski odgoj povećanje od 40.000 kuna za visinu iznosa ugovorenog 
od strane Ministarstva za demografiju za dječje igralište.  
 
 Općinska načelnica: Obzirom da nismo prošli na mjeri 7.4.1. Kulturni centar Hlebine, ne iz 
razloga što dokumentacije i projekt nisu dobro izrađeni, naš je projekt prošao sve tri 
administrativne provjere, visoko smo kotirali,  već iz razloga što smo nažalost  jedini u Hrvatskoj, 
specifični po djelatnosti na način da imamo tripartitno financiranje. Tražili smo Ministarstvo 
kulture smjernice i način financiranja projekta Kulturnog centra Hlebine. Muzej grada Koprivnice 
vrši djelatnost, Grad i Županije financiraju, a vlasništvo je Općine Hlebine. Kada bi kompletno sve 
preuzela Općina to bi iziskivalo dodatna sredstva i opterećenje općinskog proračuna. Sredstva 
planirana u natječajima u kulturu nisu dostatna za tako veliki projekt. Planirali smo razdvojiti 
projekt na društveni dom i galeriju, revidiranje građevinske dozvole, ali od 1. 1. 2018. to se više ne 
može. Preostaje nam samo ukoliko se slažete da pričekamo ukoliko se pojavi neki natječaj ili 
program na koji bi mogli kandidirati ovaj projekt.  
 
 Marija Zlatar: Kad bi išli na osamostaljenje to bi bio preveliki trošak za općinu. Mi za to 
nemamo novaca. Treba pričekati.  
 
 Sanja Sivac: Kad bi općina preuzela u stvari bi bila galerija samostalna, a općina bi osnovala 
tvrtku u vlasništvu općine.  
 
 Općinska načelnica: Da.  
 
 Predsjednik: Da li se još netko javlja za raspravu. Obzirom da ne dajem Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 
 
 Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 
nazočnih) donijelo 
 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu 
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 (Izmjene i dopune Proračuna prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio). 
 

TOČKA 2.  
 

DONOŠENJE PROGRAMA O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2018. GODINI 

 
 Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da u ime predlagatelja obrazloži predloženi akt.  

 
 Đurđica Kovaček: U materijalima za sjednicu primili ste Programa o izmjenama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2018. godini. 
Za navedeni program u odnosu na doneseni uz Proračun Općine Hlebine došlo je do povećanja 
planiranih sredstava sa 1.390.000 na 1.710.000 kuna zbog povećanja iznosa u točki 1. za izgradn ju 
pješačkih staza u naselju Hlebine, te omjer financiranja, a u točki 2. Iznos je ostao isti samo je došlo 
do izmjene u omjeru financiranja općina – ministarstvo.  

 
 Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Program o izmjenama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2018. Godini 
na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan? 

 
(nakon glasovanja) 
 

 Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 
nazočnih) donijelo 
 

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Hlebine u 2018. godini 

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

(Ostalo kao nepotrebno ispušteno). 
 

 
 Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 19.50 sati.  
 

 
 
 

    Zapisničar:                Predsjednik: 
Đurđica Kovaček              Zvonko Trtanj 


