REPUBLIKA HRVATSKA
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OPĆINSKA NAČELNICA
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Hlebine, 30. lipnja 2017.
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 2017. 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 održane su tri 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 2017. godini,
2. Plan mreže dječjih vrtića Općine Hlebine
3. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 2017. godini,
4. Odluka o prihvaćanju ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za
razdoblje od 2017. do 2022. godine,
5. Odluka o prihvaćanju ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja
objekata i uređaja javne rasvjete (redovno i interventno) na području Općine Hlebine za
razdoblje od 1. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2021. godine,
6. Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Hlebine na vrijeme
od godinu dana,
7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje,
8. Rješenje o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
9. Odluka o općinskim porezima Općine Hlebine,
10. Odluka o prijenosu u cijelostiposlova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe
radi naplate poreza na potrošnju,
11. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut i Poslovnik,
12. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za proračun i financije,
13. Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Hlebine,
14. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području Općine Hlebine i imenovanje predsjednika i članova,
15. Odluka o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Hlebine,
16. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje,
17. Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na izgradnji pješačke staze/nogostupa,
18. Odluka o donošenju I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hlebine
19. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2016. Godinu,
20. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2016. Godinu,
21. Odluke o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2016. Godinu,
22. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Hlebine u 2016 godini,
23. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Hlebine u 2016 godini,
24. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na području Općine Hlebine u 2016 godini,
25. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Hlebine u 2016 godini,
26. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2016 godini,
27. Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na
području Općine Hlebine u 2016 godini,
28. Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području
Općine Hlebine u 2016 godini,
29. Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Hlebine u 2016. godini,
30. Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2016. godini,
31. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016. godini,

32. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u
2016. godini na području Općine Hlebine,
33. Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
34. Zaključka o usvajanju Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine za 2016. godinu,
35. Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima
uklanjanja odbačenog otpada u 2016. godini,
36. Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada,
37. Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2016. godine,
38. Odluke o odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Hlebine,
39. Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje,
40. Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje,
41. Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za 2016. godinu.
Ukupno je proveden jedan postupak bagatelne nabave i to:

1. Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze/nogostupa u Hlebinama.
Usvojene I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hlebine.
Sklopljen je Ugovor za uslugu pripreme prijave Općine Hlebine s projektom „Uređenje kulturnog
centra u Hlabinama“ na mjeru 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjeru
7.4. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Sklopljen je Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova, održavanju uređaja i objekata javne
rasvjete na području Općine Hlebine za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2021.
Općina Hlebine sklopila je Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova
Europske unije. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira radove i
usluge za projektIzgradnje nogostupa u iznosu od 400.000,00 kuna.
Sklopljen je Ugovor o izradi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017-2022 za područje
Općine Hlebine.
Izvedeni su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Hlebine (šljunčanje
poljski puteva), u iznosu od 55.142,50 kuna.
Sklopljen je ugovor o provođenju larvicidnih mjera dezinsekcije komaraca na području Općine
Hlebine.
Sukladno programima javnih potreba pratili smo rad udruga i društava, te župe Hlebine.
U izvještajnom razdoblju imali smo na javnim radovima šest zaposlenika i jednu zaposlenicu na
vrijeme od 4 mjeseci, koje se financiraju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2017. 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 Andjelkom Belcom i
predsjednikom Općinskog vijeća gospodinom Zvonkom Trtanjom, 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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