
 

                       
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA HLEBINE 
                OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 021-05/13-01/15 
URBROJ: 2137/07-14-2 
Hlebine, 18. prosinca  2014. 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana  18. prosinca 2014. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 17.30 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/15, Urbroj: 2137/07-14-1, od 12. prosinca 
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. Milivoj Belec    
2. Božo Bošnjaković      2. Darko Kalinić - ispričan 
3. Saša Cimerman     3. Kristina Kralj 
4. Branka Dorešić  
5. Marijan Hontić 
6. Matija Kolarek 
7. Zvonko Trtanj  
8. Marija Zlatar 

 
 Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 8  
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 14.  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  14.  sjednice prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 

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. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. 
godinu,  

2. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Hlebine u 2014. godini,  
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Hlebine u 2014. godini,  
Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Hlebine u 2014. godini,   
Program o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području 
Općine Hlebine u 2014. godini,  
Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području 
Općine Hlebine u 2014. godini, 
Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2014. 
godini, 
Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine 
Hlebine u 2014. godini,  

3. 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. 
 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2014. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU 

 
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Hlebine za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu. Molim gospođu Kovaček da ukratko 
pojasni prihode i rashode 

 
 Đurđica Kovaček: Kao što je vidljivo iz materijala, Proračun Općine Hlebine odnosno ukupni 
prihodi povećavaju se za svega 50.000 kuna, ali unutar proračuna ima usklađenja po stavkama. Što 
se tiče rashoda manji su nego prihodi i sa 31. prosinca planira se ostvariti višak koji se prenosi u 
Proračun za 2015. godinu u iznosu od 300.00,00 kuna. Rashodi su smanjeni u najvećem dijelu kod 
kapitalnih investicija, a to se odnosi na kanalizaciju za koju su projekti plaćeni sredstvima 
Ministarstva gospodarstva.  
 

(Nakon kratkog izlaganja) 
 
Općinska načelnica: Moram samo napomenuti da ovu godinu planiramo višak, no on će čak 

biti i veći od planiranog iznosa. Sve što smo u ovoj godini zacrtali to smo i napravili. Vodili smo 
brigu o svakoj kuni na računu i kako ćemo je utrošiti.   

 
Predsjednik:  Otvaram raspravu. Da li ima pitanja vezanih uz ovu točku.  
 



Predsjednik: Obzirom da se ne dajem Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014.  
godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je jednoglasno sa 8 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine donijelo 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu. 
(9 nazočnih)  
 
 (Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. 
godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.) 
 
 

TOČKA 2. 
 

PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU 
OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI NA 
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI NA 
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI, 

PLAN O IZMJENI PLANA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE 
U 2014. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTVA ŠUMSKOG DOPRINOSA NA PODRUČJU 
OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI. 

 
 Predsjednik: Sve programe primili ste u materijalima za sjednicu.  
 
 Predsjednik: Otvaram raspravu. Da li ima pitanja? Obzirom da se nitko ne javlja za riječ 
dajem prijedloge Izmjena i dopuna Programa i Plana na području Općine Hlebine u 2014. godini na 
glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je jednoglasno  sa  8 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine 
donijelo (8 nazočnih)  
 

Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Hlebine u 2014. godini, 

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2014. godini, 

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine 
u 2014. godini, 

Program o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine 
Hlebine u 2014. godini, 

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine 
Hlebine u 2014. godini, 

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2014. godini, 



Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 
2014. godini. 

 
 (Programi i Plan prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 3. 
 

R A Z N O 
 

1. Općinska načelnica: Primili smo Zamolbu gospođe Silvije Galić iz Hlebina za sufinanciranje 
djela troškova vrtića u Podravskom suncu za sina Martina Galića rođenog 6. 12. 2011. Koji 
ima Sy West sindrom, epilepsiju, te zaostaje u razvoju i stoga mu je potreban vrtić u 
Podravskom suncu gdje je stručni kadar koji mu može pomoći u daljnjem razvoju. Prema 
vještačenju prvostupanjskog tijela u Koprivnici utvrđeno je tjelesno oštećenje zdravlja i 
teški invaliditet. Zbog visoke cijene vrtića ukoliko bi općina sufinancirala 50 % kao što je 
oduka o sufinanciranju, roditelji nisu u mogućnosti mjesečno financirati udio od 50 %, pa 
mole da općina financira na način da oni izdvoje 500,00 kuna mjesečno kao i drugi roditelji 
čija djeca pohađaju vrtić.  

 
 Cijena vrtića u Podravskom suncu iznosi 3.580,00 kuna, od toga 800,00 kuna plaća 
Ministarstvo, a sukladno Odluci Općina bi financirala 50 % odnosno 1.390,00 kuna roditelj, a 
1.390,00 kuna Općina. Takav smo odgovor dostavili i gđi Galić. Međutim kao što ste čuli iz zamolbe 
oni nisu u mogućnosti financirati taj iznos.  
 
 Što se tiče izdvajanja roditelja za vrtić podmiruju iznos od 50 %, a razliku od 50 % podmiruje 
Općina. Obzirom da nemamo vlastiti vrtić mi sufinanciramo u drugim vrtićima i svima po 50 % 
samo što se razlikuje cijena od vrtića do vrtića. Naše sufinanciranje iznosi mjesečno po djetetu od  
663,89 kuna u DV Vrapčić do 775,00 kuna DV Igra.  
 
 (nakon rasprave po zamolbi) 
 
 Jednoglasno zaključeno da će na temelju izračuna cijene koštanja boravka djeteta u vrtiću 
Podravsko sunce koje iznosi 3.580,00 kuna oPćina Hlebine sufinancirati boravak u iznos od 50 % 
ekonomske cijene vrtića, tj. Općina će financirati u iznosu od 1.790,00 kuna, Ministarstvo i 
roditelj drugih 50 % odnosno Ministarstvo 800,00 kuna, a roditelj 990,00 kuna.  
 
 
 Na kraju sjednice općinska načelnica i predsjednik Općinskog vijeća zahvaliti su na dobroj 
suradnji i čestitali dolazeće blagdane.  

 
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  18.00 sati. 

 
 
 

    ZAPISNIČAR:                              PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
 


