REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HLEBINE
OPĆINSKA NAČELNICA

Sukladno odredbi članka 48. Statuta općine Hlebine ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 10/09. i 5/13), podnosim Općinskom vijeću Općine Hlebine,
sljedeće

I z v j e š ć e
za period SIJEČANJ – LIPANJ 2014. godine

I. UVODNI DIO
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te
nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinska načelnica Općine Hlebine, u okviru svog djelokruga,
obavljala je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni
zakonom, utvrđivala je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davala mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih akata općinskog
vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljala
nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,
utvrdila prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravala djelovanje Jedinstvenog
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala
njihov rad, te obavljala i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima
Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinska načelnica je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika,
kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

II. DJELOVANJE OPĆINSKE NAČELNICE
U ovom izvještajnom razdoblju započela sam sa realizacijom svog izbornog programa. U
izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti
zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika. Sukladno
ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi akata, izvješće o
polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Hlebine razdoblje od 1. - 6. 2013. godine,
Proračun Općine Hlebine za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sa Planom
razvojnih programa.
Od samog početka stupanja na dužnost (23.05.2013.) započela sam sa intenzivnim
sastancima i razgovorima sa gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i dalje
primam svakodnevno i koje mi se u izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati radi rješenja
svojih problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih
i ostalih.
Redovito sam sudjelovala na svim sastancima koje je sazivao župan Koprivničko-križevačke
županije na kojima je najviše bilo riječi o planiranju i financiranju projekata, kandidiranju
projakata na fondove EU i Ministarstva. Također sam održala čitav niz sastanaka sa
direktorom Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije o održavanju
županijskih prometnica, planovima i mogućnostima nastavka radova na području Općine
Hlebine, sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda vezano uz rješavanje problema
vodotoka na području Općine, prisustvovala sam svečanim sjednicama gradskih i općinskih
vijeća susjednih gradova i općina, kao i koordinacijama i susretima sa čelnicima gradova i
općina naše Županije. Općina Hlebine je i članica LAG-a Srednje Podravine, te su česti i
sastanci kojima redovito prisustvujem.
Posebnu pažnju posvećivala sam u ovom periodu civilnom društvu te sam ostvarila
kvalitetnu suradnju sa udrugama koje djeluju u našoj Općini te sam u nekoliko navrata u
prostorijama Općine sazivala predstavnike naših udruga. Pokrenula sam inicijativu za
osnivanje Kulturno umjetničkog društva u Hlebinama, koje je opće zadovoljstvo i počelo sa
radom.
- U navedenom periodu proveden je javni natječaj, odabran izvođač i izvršeno
asfaltiranje nerazvrstane ceste u Gabajevoj Gredi u iznosu od 160.741,00 kuna, a u istom
razdoblju asfaltirana je i ulica Stjepana Radića u Hlebinama sredstvima ŽUC.
- Izrađena projektna dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje u naseljima
Hlebine i Sigetec, 550.000,00 kuna je ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije ,
a
iznos za ukupnu vrijednost izvedbenog projekta imat ćemo nakon izrade
glavnog/Izvedbenog projekta, Iznos od 68.750,00 kuna isplaćen je iz Proračuna Općine za
sufinanciranja izrade dokumentacije ( ½ iznosa koju trebaju osigurati Općine Peteranec i
Hlebine iznosi 137.500,00 kuna, odnosno 25 % ukupnog iznosa investicije, a 75 % iznosa
osigurava MRRFEU), sredstva za daljnji nastavak započete investicije u proračunu Općine
Hlebine za 2014. godinu planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna,
- kupljen je razglasni sustav za groblje u iznosu 7.400,00 kuna,

- pokrenut postupak legalizacije za sportski objekt Lipa,
- izvršena jesenska deratizacija u iznosu od 11.662,50, kuna
- izvršena nabava cjepiva HPV u iznosu od 16.048,44 kuna,
- izrađena revizija Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja na području
Općine Hlebine za što je iz Proračuna izdvojeno 3.000,00 kuna,
- izrađena Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Hlebine
u iznosu od 9.281,25 kn,
- u skladu sa Programima javnih potreba u kulturi, sportu, socijali, predškolskom
odgoju, osnovno školskom obrazovanju, izvršavane su sve aktivnosti i financiranje u skladu
sa istim,
- za božićno-novogodišnje blagdane obiteljima u kojima za to postoji potreba uručeno
je ukupno 45 paketa koji su sačinjavali robu i namirnice za osnovne životne potrebe
U programu školstva nastojalo se doprinijeti što kvalitetnijem osnovno školskom
obrazovanju iako Općina nije vlasnik odnosno osnivač osnovne škole i to izradom projektne
dokumentacije za dogradnju PŠ Hlebine, te je vezano uz to obavljeno niz razgovora u županiji
za daljnji nastavak započete investicije.
Pokrenuta je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i nadogradnje objekta – „Kuće

Krte Hegedušića“ s prenamjenom u objekat socijalne infrastrukture – podružnice dječjeg
vrtića „Vrapčić“ Drnje. Na području Općine ima ukupno 25 djece koja bi pohađala program
predškole, a u 2013. godini rođeno je 20 djece. Postojeći objekat ima svu potrebnu
komunalnu infrastrukturu (voda, plin, struja), te je dogradnja i rekonstrukcija istog
kvalitetnije rješenje od gradnje novog objekta čime se postižu financijske uštede. Budući
prostor za predškolski odgoj sastojat će se od nekoliko namjenskih prostorija (spremište,
višenamjenska prostorija, soba za odgojitelje, wc za odgojitelje, hodnik, garderoba za
odgojitelje, wc za goste, hodnik, vjetrobran, spremište za spremačice, hodnik, kuhinja,
dnevni boravak, soba za izolacije i terasa).

III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinske načelnice Općine Hlebine za razdoblje lipanjprosinac 2013. godine sadrži prikaz djela poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnice kao
izvršnog tijela općine Hlebine, a samim time i zadovoljavanje potreba građana.
Općinska načelnica uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Hlebine, te u suradnji sa svojim zamjenikom gospodinom Hrvojem
Gaži i predsjednikom Općinskog vijeća gospodinom Marijanom Hontićem, a u okviru

financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojala je u izvještajnom razdoblju
obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Hlebine, te je stoga nastojala odgovorno i
kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Hlebine kao jedinice lokalne
samouprave.
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