
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 
 sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana  1. prosinca 2014. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/14, Urbroj: 2137/07-14-1, od 24. 
studenoga 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, te moli tajnicu da izvrši prozivku.   

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

 
 
 Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 9  
članova Općinskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 
 

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

 
 Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 13.  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  13.  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. Proračun Općine Hlebine za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,  
2. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2015. godini, 



Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u u 2015. godini, 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2015. 
godini, 
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2015. godini,  
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 
2015. godini, 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2015. godini, 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine 
u 2015. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu 
Program utroška sredstva od eksploatacije mineralnih sirovina u 2015. godini, 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu, 
4. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Hlebine – Programa ukupnog razvoja, 
5. Donošenje Odluke o korištenju Društvenih domova na području Općine Hlebine,  
6. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći studentima sa prebivalištem na području 

Općine Hlebine,  
7. Razmatranje ponude PZC-a za asfaltiranje igrališta, 
8. 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. 
 

PRORAČUN OPĆINE HLEBINE ZA 2015. GODINU 
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU 

 
Predsjednik: Dajem riječ gospođi Kovaček. 
 

 Đurđica Kovaček: U materijalima za sjednicu primili ste Prijedlog Proračuna Općine Hlebine 
za 2015. Godinu i Projekcije za 2016. I 2017. Godinu. Prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 
3.200.000,00 kuna. Obzirom na ovogodišnji Proračun najveće povećanje imamo na stavki Prihodi 
od imovine zbog izmjene obračuna rente za eksploataciju plina. Na rashodovnoj strani na kontu 4 
rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) iznose 1.600.000,00 kuna odnosno 50 % od 
ukupnih rashoda. Dok rashodi za zaposlene iznose 230.000,00 kuna, materijalni rashodi 
881.5000,00 kuna, financijski rashodi 10.000,00 kuna, pomoći u iznosu 35.000,00 kuna, naknade 
građanima i kućanstvima u iznosu od 160.000,00 kuna i ostali rashodi – donacije u iznosu od 
283.500,00 kuna. Uz Proračun nalazi se i Plan razvojnih programa koji obuhvaćaju kapitalne 
investicije sa projekcijom za 2016. i 2017 godinu.  
 

(Nakon kratkog izlaganja) 
 
Predsjednik:  Otvaram raspravu. Da li ima pitanja vezanih uz ovu točku.  
 
Marija Zlatar: Pitanje vezano uz kontu 311 i 321.  
 
Milivoj Belec: Na kontu za ceste vidim da za 2016. i 2017. godinu su nule.  
 
Općinska načelnica: Konto 311 odnosi se na plaće zaposlenika, a konto 321 na ostale 

rashode za zaposlene u iznosu od 10.000 kuna  za stručno usavršavanje i seminare za zaposlenike 



Općine. Što se tiče cesta u proračunu za 2015. Predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 kuna i s 
tim iznosom bi u biti završavamo asfaltiranje (modernizaciju) cesta na području Općine Hlebine. 
Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava ukoliko bude potrebe ponovno će se krenuti u 
modernizaciju.  

 
Predsjednik: Da li ima još pitanja? Obzirom da se ne dajem Prijedlog Proračun Općine 

Hlebine za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu na glasovanje. Tko je za, protiv, 
suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je jednoglasno sa 9 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine donijelo 
Proračun Općine Hlebine za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (9 nazočnih) .  
 
 (Proračun Općine Hlebine za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu prilažu se 
zapisniku i čine njegov sastavni dio.) 
 

TOČKA 2. 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI, 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI, 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU  
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE  U 2015. GODINI, 

PLAN JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI, 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  

NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI, 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI  

NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI, 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA  

NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI, 
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE  HLEBINE U 2015. GODINI, 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI, 
PROGRAM O NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU, 
 PROGRAM UTROŠKA SREDSTVA OD EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA U 2015. GODINI. 

 
 Predsjednik: Sve programe primili ste u materijalima za sjednicu. Molim gđu Kovaček da 
ukratko prođe po programima. 
 
 (nakon kratkog izlaganja po programima) 
 
 Predsjednik: Otvaram raspravu. 
 
 Milivoj Belec: Zašto povećanje na stavki za sport za NK ako smo rekli da će doći do 
smanjenja donacije.  
 
 Općinska načelnica: Što se tiče NK stavka je povećana, a isto tako i za ostale klubove koji 
djeluju na području Općine Hlebine.  
 



 Matija Kolarek: Prvi smo u ovom djelu prvenstva i ukoliko prođemo u viši rang to iziskuje i 
veći trošak. Trebamo kupiti nove mreže, plaćanje sudaca, košnja ... troškovi se povećavaju, a 
iznajmljeni ugostiteljski objekt još ćemo vidjeti kad to krene.  
 
 Milivoj Belec: Nisam rekao da imam nešto protiv samo sam postavio pitanje.  
 
 Andjelko Belec: Budemo vidjeli kako bude to funkcioniralo i kakva bude financijska situacija 
u klubu.  
 
 Zvonko Trtanj: Na njihov proračun od strane općine 30.000 kuna je relativno malo.  
 
 Marija Zlatar: Nisam shvatila to kao kritiku, dalo se u okvirima mogućnosti, izdaci su veliki, 
ali kao što je rekao gosp. Trtanj i to je dosta malo.  

 
Marija Zlatar: Vezano uz Plan za socijalu, moram izvijestiti da je Crveni križ uputio zamolbu 

Općini za kupnju 13 pari patika, ali evo uspjeli smo riješiti preko Crvenog križa tako da nema 
potrebe za isplate iz Proračuna. Svi koji su se uključili u sakupljanje sredstva za akciju „Solidarnost 
na djelu” dobili su potvrde i evidentirani su. Ujedno moram napomenuti da se u kod posljednjeg 
dobrovoljnog davanja krvi odazvalo 39 davatelja, što je za svaku pohvalu. Imam pitanje vezano uz 
kupnju zemljišta, za koju namjenu i da li se zna koje će se kuće otkupljivati. 

 
Općinska načelnica: Pričali smo o tome na sjednici vijeća, uvažili primjedbu gosp. Darka 

Kalinića i predvidjeli u proračunu otkup kuća nasuprot crkve u ulici Stjepana Radića, odnosno u 
centru koje su tipična meta da se sačuva prostor za potrebe sela.  

 
Predsjednik: Da li se još netko javlja za riječ. Obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem 

prijedloge Programa i Plana na području Općine Hlebine u 2015. godini na glasovanje. Tko je za, 
protiv, suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je jednoglasno  sa  9 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine 
donijelo (9 nazočnih) donijelo  

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2015. 
godini, 
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2015. godini,  
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 
2015. godini, 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2015. 
godini, 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2015. 
godini, 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2015. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu 

 Program utroška sredstva od eksploatacije mineralnih sirovina u 2015. godini.  
 
 (Programi i Plan prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio) 
 



TOČKA 3.  
 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE 
ZA 2015. GODINU 

 
 Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Odluku o izvršavanju Proračuna Općine 
Hlebine za 2015. godinu. Odluka na izrađena na temelju Zakona o proračunu. Otvaram raspravu. 
Obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 
2014. godinu na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je jednoglasno sa 9 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine donijelo 
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu (9 nazočnih). 
 
 (Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini 
njegov sastavni dio. 

 
 

 (ostalo kao nepotrebno ispušteno) 
 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  20.15 sati. 
 
 

    ZAPISNIČAR:                              PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
 
 
 


