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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine,  održane dana 11. prosinca 2017. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 17.00 sati. 
 Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Hlebine. Pozdravlja sve članove i goste.  
 
 Nakon izvršene prozivke, konstatira da sjednici  prisustvuje 8 članova  Općinskog vijeća. 
 
PRISUTNI:        ODSUTNI:  
 

1. Zvonko Trtanj,       1.   Mihael Štrkalj - ispričan,  
2. Ivan Štrfiček,        2. Saša Cimerman – ispričan, 
3. Darko Kalinić,        3. Anka Kelek – ispričana, 
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 4.   sjednice. Da li 
ima nadopuna?  Ako nema molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa 4. sjednice. Tko je za 
prihvaćanje zapisnika? 

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

nazočnih).  
 
Predsjednik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu.  
 
D n e v n i    r e d :        
 

1. Proračun Općine Hlebine za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,  
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u u 2018. godini, 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2018. godini, 
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Hlebine u 2018. 
godini,  
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2018. godini, 
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Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2018. 
godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru za 2018. godinu, 

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini,  
Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. 
godini na području Općine Hlebine, 

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu, 
3. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2018. godine,  

4. Analiza stustava Civilne zaštite na području Općine Hlebine za 2017. godinu, 
5. Plan sustava razvoja Civilne zaštite u 2018. godini, 
6. 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). 
 

TOČKA 1.  
 

PRORAČUN OPĆINE HLEBINE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2018. godini, 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u u 2018. godini, 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2018. godini, 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2018. godini, 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2018. godini, 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2018. godinu, 

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u 2018. godini, 
Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. godini 
na području Općine Hlebine, 

 
 Predsjednik: Molim općinsku načelnicu kao predlagatelja da obrazloži prijedlog Proračuna 
Općine Hlebine za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu.  
 
 Općinska načelnica: Pretpostavljam da se pomno proučili Proračun za 2018. godinu i 
Projekcije za 2019. i 2020. godinu. Najveći dio izdataka u Proračunu usmjeren je u kapitalne 
investicije i ulaganja, ne samo one koje smo već započeli već i investicije koje će biti pokrenute u 
2018. godini, a protezat će se kroz proračun vidljiv u Projekcijama jer to su višegodišnji projekt. Još 
uvijek nismo dobili odgovor na kandidirani projekt Galerije Hlebine na mjeru 7.4., a niti odgovor za 
vodoopskrbu Gabajeva Greda. Proračun je razvojan, tako da uz izradu projektne dokumentacije za 
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izgradnju objekta turističke infrastrukture, izgradnju kulturnog centra, izradu projektne 
dokumentacije dogradnje škole u Hlebinama, uređenje društvenog doma u Gabajevoj Gredi, 
nastavak izgradnje dječjih igrališta (jedno postavljeno ove godine), nastavak izgradnje nogostupa , 
te izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije ceste Matije Gupca koja prelazi u naše 
vlasništvo, što je shodno našim danim izbornim obećanjima. Dakako da sufinancirati kupnje kuća 
mladim hlebinskim obiteljima. Svakako fiskalno izravnanje i povlačenje sredstava iz fondova EU i 
Ministarstava pridonijet će realizaciji ovih projekata. Molim gđu Kovaček da nastavi.  
 
 Đurđica Kovaček: Proračun Općine Hlebine za 2018. godinu planiran je u iznosu 
6.850.000,00 kuna, a najveći dio rashoda odnosi se za nabavu nefinancijske imovine odnosno 
kapitalna ulaganja u iznosu od 4.790.000,00 kuna. Proračun se sastoji od 4 razdjela. Razdjel 001 
Općinsko vijeće – 5.072.000,00 kuna, Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel -  311.500,00 kuna, 
Razdjel 003 Društvene, socijalne i druge  djelatnosti 865.500,00 kuna i Razdjel 004 Komunalno 
gospodarstvo 601.000,00 kuna. U svakom razdjelu podrobno su razvrstani programi iz kojih se 
pojedinačno vide iznosi namijenjeni za financiranje pojedine aktivnosti.  
 
 Predsjednik: Zahvaljujem općinskoj načelnici i gđi Kovaček. Otvaram raspravu. Da li se 
netko javlja za riječ? 
 
 Marija Zlatar: Molim pojašnjenje za stavku u Proračunu za 2018. i projekcije za 2019. i 
2020. godinu konto 311. Da li se to planira novozapošljavanje.  
 
 Đurđica Kovaček: Naravno da se planira iz razloga što smo u ovoj godini ostali bez 
knjigovođe.  
 
 Predsjednik: Da li se netko još javlja za riječ? Obzirom da ne molim gospođu Kovaček da 
prijeđemo na prijedloge Programa za 2018. godinu.  
 
 Đurđica Kovaček: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog 12 programa i jednog 
Plana. Programom su obuhvaćeni planirani iznosi, namjena planiranih sredstva, te iznos planiranih 
sredstava. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2018. godini – planiran iznos 
116.000,00 kuna, Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u u 2018. godini – planiran 
iznos 70.000,00 kuna, Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2018. 
godini – planiran iznos 340.000,00 kuna, Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 
2018. godini – planiran iznos 108.000,00 kuna, Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na 
području Općine Hlebine u 2018. godini – planiran iznos 125.000,00 kuna, Program javnih potreba u 
protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2018. godini – planiran iznos 86.500,00 kuna, 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2018. godini – planiran iznos 
15.000,00 kuna, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2018. godini 
– planiran iznos 421.000,00 kuna, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Hlebine u 2018. godini – planiran iznos 1.280.000,00 kuna, Program o namjenskom 
korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu – 

planiran iznos 8.000,00 kuna, Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine 
Hlebine u 2018. godini – planiran iznos 5.000,00 kuna, Program o namjenskom korištenju 
sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini – planiran iznos 
500,00 kuna, Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. godini na 
području Općine Hlebine – planirani iznos 160.000,00 kuna. 
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 Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem prijedlog Proračuna Općine Hlebine 
za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa pripadajućim Programima i Planom na usvajanje. 
Tko je za, protiv, uzdržan? 

 
(nakon glasovanja) 
 

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

PRORAČUN OPĆINE HLEBINE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2018. godini, 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u u 2018. godini, 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2018. godini, 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2018. godini, 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2018. godini, 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2018. godinu, 

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Hlebine u 2018. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u 2018. godini, 
Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. godini 
na području Općine Hlebine. 

 
 (Proračun, Programi i Plan prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio). 
 
 

TOČKA 2. 
 Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Odluku o izvršavanju Proračuna Općine 
Hlebine za 2017. godinu. Molim gđu Kovaček da pojasni.  
 
 Đurđica Kovaček: Odluka je  izrađena na temelju Zakona o proračunu, a njome se uređuje 
struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kao i način izvršavanja Proračuna, upravljanje 
javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika Proračuna, 
ovlasti općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.  
 
 Predsjednik: Otvaram raspravu. Obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem Odluku o 
izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu na glasovanje. Tko je za, protiv, uzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova «za» (8 
nazočnih). donijelo  
 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu  
 
 (Odluka  se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 3.  

 
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 
 
 

 Predsjednik: Molim pročelnicu da u ime predlagatelja pojasni donošenje Odluke.  
 
 Pročelnica: Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe Općinsko vijeće donosi Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava 
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava 
iz Proračuna Općine Hlebine za 2018. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 
 Sredstva planirana u Proračunu za redovno godišnje financiranje rada političkih  stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću za 2018. iznose 1.980.00 kuna. Iznos sredstava za svakog člana u 
Općinskom vijeću utvrđuje se u mjesečnoj svoti 15,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci 
mjesečno raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi: 
 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                                        7 članova     105,00  kuna, 
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI   
DEMOKRATI – HNS                                                                                       1 član            15,00   kuna, 
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA  
STRANKA – HSLS                                                                                           2 člana     30,00   kuna, 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  
HRVATSKE – SDP                                                               1 član           15,00   kuna. 
 
 Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Odluku o raspoređivanju redovitih 
godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 
 
 Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za” (8 nazočnih) 
donijelo  
 

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 

 
 (Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 18.10 sati.  
 

(Ostalo kao nepotrebno ispušteno). 
 
 

    Zapisničar:               Predsjednik: 
Đurđica Kovaček             Zvonko Trtanj 


