REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HLEBINE
OPĆINSKA NAČELNICA
Klasa: 022-05/15-01/01
Urbroj: 2137/07-15-2
Hlebine, 30. lipnja 2015.
Sukladno odredbi članka 48. Statuta Općine Hlebine ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 10/09. i 5/13), podnosim Općinskom vijeću Općine Hlebine,
I ZVJEŠĆE
za period SIJEČANJ – LIPANJ 2015. 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 joj 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 ostvarivala 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 izvještajnom razdoblju održano je četiri sjednice Općinskog vijeća. Sukladno ovlaštenjima iz
Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi akata i odluka, te su u ovom izvještajnom
periodu usvojeni slijedeći akti i donesene Odluke:

1. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2015. godini,
2. Analiza stanja sustava i spašavanja na području Općine Hlebine u 2014. godini,
3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u
2015. godini,
4. Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na
području Općine Hlebine,
5. Izvješće o stanju u prostoru Općine Hlebine 2009-2013. godine,
6. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine
Hlebine,
7. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine
Hlebine,
8. Odluka o prihvaćanju ponude za izradu Programa ukupnog razvoja Općine Hlebine za
razdoblje od 2015-2020. godine,
9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2014.
godini,
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Hlebine u 2014. godini,
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Hlebine u 2014. godini,
12. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Hlebine,
13. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Hlebine u 2014. godini,
14. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Hlebine u 2014. godini,
15. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na području Općine Hlebine u 2014. godini,
16. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Hlebine u 2014. godini,
17. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2014. godini,
18. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na
području Općine Hlebine u 2014. godini,
19. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Hlebine u 2014. godini,
20. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2014. godinu,
21. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017.
godinu,
22. Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta i
dogradnje dječjeg vrtića u Hlebinama,
23. Odluka o prihvaćanju ponude za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Galerije i
Društvenog doma u Hlebinama s ishođenjem građevinske dozvole,
24. Rješenje o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća za izradu Programa ukupnog razvoja
Općine Hlebine,
25. Odluka o formiranju zajedničkog odjela,
26. Odluka o otkupu nekretnina.
Ukupno provedeno 5 postupka bagatelne nabave i to:
1. Program ukupnog razvoja Općine Hlebine za razdoblje 2014-2020.
2. Nabava komunalne opreme – kante za komunalni otpad 120 l – 400 komada,

3. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Galerije i Društvenog doma u naselju Hlebine s
ishođenjem Građevinske dozvole,
4. Radovi na rekonstrukciji postojećeg objekta sa dogradnjom vrtića u Hlebinama,
5. Radovi na asfaltiranju djela Ulice Bana Josipa Jelačića i odvojka ulice Stjepana Radića u
Hlebinama.
Sukladno podnijetim zahtjevima za financiranje iz državnog i županijskog proračuna, te
fonda za zaštitu okoliša osigurana su sredstva pomoći kako slijedi:
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 52.050,00 kuna nabavu komunalne
opreme,
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 298.000,00 kuna za gradnju vrtića,
- Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša – 90.000,00 kuna za nerazvrstane ceste,
- Koprivničko-križevačka županija – 100.000,00 kuna za vrtić i ceste.
U navedenom periodu izvršena je procjena nekretnina za otkup, te nekretnina u vlasništvu
Općine Hlebine koje nisu uvedene u poslovne knjige Općine. Izrađen je energetski certifikat za sve
objekte u vlasništvu Općine Hlebine, riješeni su imovinsko-pravni odnosi vezani uz kčbr 32.
Društveni dom u Hlebinama. Završeno je održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine
Hlebine za 2015. godinu, saniran je most na Valentovcima, izvršena je izmjena vanjske i unutarnje
stolarije na zgradi Općine Hlebine, te je nastavljeno saniranje na mrtvačnici u Hlebinama, u tijeku
je izrada projektne dokumentacije i dozvola za izradu parkirališta uz mrtvačnicu na groblju i
registra nerazvrstanih cesta na području k.o. Hlebine, proveden je otkup nekretnina za tri
nekretnine,
Sukladno programima javnih potreba pratili smo radi udruga i društava, te župe Hlebine.
U izvještajnom razdoblju imali smo na javnim radovima petero zaposlenika na vrijeme od 6
mjeseci, te je podnesen zahtjev za novih pet radnika. Na osposobljavanju bez zasnivanja radnog
odnosa u Općini Hlebine na vrijeme od jedne godine nalazi se jedna osoba na poslovima
informatičara.
III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine sadrži prikaz djela poslova i
zadataka iz nadležnosti općinske 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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