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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana   19. prosinca  2016. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 17.00 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/32, Urbroj: 2137/07-16-1, od  14. prosinca 
2016. godine. 
 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Hlebine gosp. Marijan Hontić, te pozdravlja općinsku načelnicu, zamjenika općinske načelnice, 
pročelnicu, prisutne članove Općinskog vijeća Općine Hlebine i službenike,  te moli tajnicu da izvrši 
prozivku.   

 
PRISUTNI:      ODSUTNI: 
  
1. Andjelko Belec     1. Kristina Kralj 
2. Milivoj Belec      2. Božo Bošnjaković – ispričan,  
3. Darko Kalinić     3. Matija Kolarek - ispričan 
4. Saša Cimerman      
5. Branka Dorešić  
6. Marijan Hontić 
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. Andrea Senković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,  
4. Ivana Matina – računovodstveni referent,  
5. Đurđica Kovaček – zapisničar.  

 
 Predsjednik: Pozdravljam sve prisutne članove Općinskog vijeća, općinsku načelnicu, 
zamjenika, pročelnicu i referentice. Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 31.  
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  30.  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 2016. godinu, 
Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Hlebine u 2016. godini,  
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2016. godini,  
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Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Hlebine u 2016. godini,   
Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području 
Općine Hlebine u 2016. godini,  
Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2016. 
godini,  
Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine 
Hlebine u 2016. godini,  
Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, 
Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području 
Općine Hlebine u 2016. godini,  

2. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Hlebine,  

3. Analiza sustava Civilne zaštite na području Općine Hlebine za 2016. godinu,  
4. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Hlebine za 2017. godinu,  
5. Razno 

 
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 nazočnih).  
  
Predlažem da nastavimo s  prvom točkom dnevnog reda. 
 

TOČKA 1. 
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2016. GODINU, 

PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU 
OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI 
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI, 

PLAN O IZMJENI PLANA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 
2016. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTVA ŠUMSKOG DOPRINOSA NA PODRUČJU 
OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA O NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA NAKNADE ZA 
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU, 

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU NA 
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI, 

 
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Hlebine 2016. godinu. Molim računovodstvenu referenticu gospođicu Ivanu da pojasni 
predložene izmjene i dopune Proračun.  

 
Ivana Matina: U prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu došlo je 

umanjenje prihoda u iznosu od 134.000,00 kuna tako da novi plan iznosi 2.949.377,68 kuna, dok  
rashodi iznose 3.140.000,00 kuna, a razlika između prihoda i rashoda pokriva se viškom prihoda iz 
2015. godine. Konto 61 - Prihodi od poreza iznose od 665.000,00 kuna, konto 63 – Pomoći iz 
inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznose 1.395.500,00 kuna. Konto 
64 – Prihodi od imovine iznose kuna, te konto 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, i 
pristojbi po posebnim propisima i naknadama iznose 253.000,00  kuna.  
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Rashodi u iznosu od 3.140.000,00 kuna  raspoređeni su po razdjelima:  
 
U razdjelu I. Predstavnička i izvršna tijela  rashodi iznose 243.000,00 kuna, razdjel se odnosi 

na izdatke za redovnu djelatnost, izbore, sponzorstva i rad političkih stranaka 
U razdjelu II. Jedinstveni upravni odjel rashodi iznose930.000,00 kuna, a odnosi se na 

redovne poslove, materijalne izdatke i kapitalna ulaganja. 
U razdjelu III. Društvene, socijalne i druge aktivnosti  rashodi iznose 1.615.000,00 kuna, a 

odnosi se na izgradnju i opremanje vrtića, financiranje predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, 
srednjoškolskog obrazovanja, visokoškolskog obrazovanja, socijalnu skrb, zaštitu i sigurnost, kultura, 
sport i  razvoj civilnog društva. 

U razdjelu IV. Komunalnog gospodarstvo  rashodi iznose 352.000,00 kuna, a odnose se na 
komunalne djelatnosti (gospodarenje otpadom, održavanje groblja i javnih površina, nafta, plin, 
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, javna rasvjeta i tekuće i investicijsko održavanje 
objekata) i plaće komunalnog radnika i komunalnog redara.  

 
 
Predsjednik: Sve izmjene programa primili ste u materijalima za sjednicu, prošli smo ih u 

proračunu, ali molim Ivanu da prođemo po pojedinim programima.  
 

 Ivana Matina: Vezano uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2016. godinu 
došlo je do izmjena  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Hlebine u 2016. godini, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2016. godini,  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Hlebine u 2016. godini,  Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području 
Općine Hlebine u 2016. godini,  Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 
2016. godini,  Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2016. 
godini,  Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu i Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem 
školstvu na području Općine Hlebine u 2016. godini.  
  
 (nakon kratkog izlaganja po programima) 
   

Predsjednik: Da li se netko javlja za riječ. Obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem 
predložene II. izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2016. godinu i Izmjene  Programa i 
Plana na području Općine Hlebine u 2016. godini na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je jednoglasno  sa  8 glasova «za» (8 nazočnih) Općinsko vijeće Općine 
Hlebine donijelo  
   
 (Izmjene i dopune Proračuna, Izmjene Programa i Plana prilažu se Zapisniku i čine njegov 
sastavni dio) 
 

TOČKA 2. 
ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG 

UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE 
 

 Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova na području Općine Hlebine. Molim gospođu Kovaček za pojašnjenje donošenja ove Odluke.  
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 Đurđica Kovaček:  Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu 2010. godine donesena 
je Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova na području Hlebine. Odlukom o komunalnim djelatnostima koje 
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području 
Općine Hlebine određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi na području Općine Hlebine,  
utvrđuju se uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili provedbu javnog natječaja za 
povjeravanje tih poslova, te kriteriji za odabir najpovoljnije ponude za obavljanje poslova na temelju 
pisanog ugovora. održavanje javnih površina. Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na 
temelju pisanog ugovora o povjeravanju  obavljanja komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi su: 
odvodnja oborinskih voda, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, zimska služba (čišćenje 
snijega na nerazvrstanim cestama). Postupak se može provoditi putem javnog natječaja ili 
prikupljanjem ponuda. U odnosu na prijašnju odluku predložene su izmjene pragova za provođenje 
postupka, dok svi ostali elementi vezani uz provedu, odabir i donošenje odluke o izboru praktički 
ostaju nepromjenjivi.  
 
 Predsjednik: Otvaram raspravu. Da li ima pitanja vezanih uz ovu točku ili se netko javlja za 
riječ? Obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem Odluku na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova «za» (8 
nazočnih) donijelo  

 
Odluku 

o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova na području Općine Hlebine  

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

 (ostalo kao nepotrebno ispušteno) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  18.00 sati. 
 
 

    ZAPISNIČAR:                                         PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
 
 
 


