
 
 

 
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA HLEBINE 

           OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Klasa: 022-05/17-01/01 

Urbroj: 2137/07-17-1 

Hlebine, 6. ožujka 2017.  

 

Sukladno odredbi članka 48. Statuta Općine  Hlebine ("Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije” broj 10/09. i 5/13.), podnosim Općinskom vijeću Općine Hlebine,  

    I  Z V J E Š Ć E 

     ZA PERIOD  SRPANJ – PROSINAC 2016. 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. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa Općine Hlebine 
2. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2016. godini,  
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada u 2015. godini, 
4. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada, 
5. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji na 

području Općine Hlebine i Provedbenog plana obvezne preventivne deratizacije i 
dezinsekcije na području Općine Hlebine za 2016. godinu, 

6. Analiza sustava i spašavanja na području Općine Hlebine u 2015. godini,  
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštitena području Općine Hlebine za 

razdoblje od 2016. do 2019. godine,  
8. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Hlebine u 2016. godini, 
9. Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenje radova II. faze rekonstrukcije postojećeg 

objekta i dogradnje objekta dječjeg vrtića u Hlebinama, 
10. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine 

Hlebine, 
11. Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na okolišu dječjeg vrtića u Hlebinama, 
12. Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju namještaja za Dječji vrtić u Hlebinama, 
13. Odluka o prihvaćanju ponude za izradu I. izmjena i dopuna Prostornoga plana Općine 

Hlebine, 
14. Strategija razvojnog programa Općine Hlebine za razdoblje od 2014. do 2020. godine, 
15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra, 
16. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Hlebine u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

„Vrapčić“ Drnje, 
17. Odluka o kupnji dostavnog vozila za prijevoz hrane za Dječji vrtić u Hlebinama, 
18. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za prvo polugodište 2016. 

godine, 
19. Izvješće općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, 
20. Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite, 
21. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja 

Općine Hlebine, 
22. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša Općine Hlebine, 
23. Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Hlebine, 
24. Zaključak o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Hlebine, 
25. Suglasnost na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, 
26. Proračun Općine Hlebine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, 
27. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu, 
28. Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine, 
29. Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima sa prebivalištem na području Općine 

Hlebine, 
30. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 

2018. godinu, 
31. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Hlebine, 
32. Analiza sustava Civilne zaštite na području Općine Hlebine za 2016. godinu, 
33. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Hlebine za 2016. godinu, 
34. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2015. 

godini,  



 
 

35. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Hlebine u 2015. godini,  

36. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2015. godini,  

37. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 
Općine Hlebine u 2015. godini,  

38. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 
Općine Hlebine u 2015. godini,  

39. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju na području Općine Hlebine u 2015. godini,  

40. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Hlebine u 2015. godini, 

41. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i 
civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2015. godini,  

42. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa 
na području Općine Hlebine u 2015. godini,  

43. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 
na području Općine Hlebine u 2015. godini,  

44. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini, 

45. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2015. godinu, 
46. Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 2016. godinu, 
47. Izvješće općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,  
48. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. 

godinu, 
 
Ukupno provedeno 3 postupka bagatelne nabave i to:  
 
 
1. Izvođenje radova II. faze rekonstrukcije postojećeg objekta i dogradnje  dječjeg vrtića 

u Hlebinama, 
2. Izvođenje radova na okolišu dječjeg vrtića u Hlebinama, 
3. Postupak dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarske usluge. 

 
 

U navedenom periodu završena je nadogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića u Hlebinama. 
Kupljen je automobil za dovoz hrane za Dječji vrtić „Leptirić“. 

Izrađena je Strategija ukupnog razvoja Općine Hlebine, koje se 99% (64.000,00) financirala preko 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, mjera 7.1. Održane su tri sjednice Partnerskog 
vijeća za izradu Strategije Općine Hlebine.  
Sklopljen je Ugovor o izradi I. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Hlebine. 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelit će sredstva iz Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2016. godinu Općini Hlebine, Koprivničko-križevačka županija, u svrhu 
sufinanciranja izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hlebine u iznosu od 
55.000,00 kuna. 
Izgrađena je vodoopskrbna mreža naselja Komatnica - Gabajeva Greda.  
Asfaltiran je odvojak Bana Josipa Jelačića u iznosu od 55.002,81 kuna. 



 
 

 Izrađena je Studija izvodljivosti za projekt Rekonstrukciju i dogradnju Galerije Hlebine. 
Opseg Studije izvodljivosti je sukladan preporučenom sadržaju i zahtjevima provođenja projekata 
sufinanciranih od strane Europske unije. 

Realizirana je Identifikacija imovine, procjena imovine i strategija upravljanja imovine za razdoblje 
2016. – 2018., te je realizirana uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola (FMC). 

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 projekt II. i III. FAZE – NASTAVAK REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE OBJEKTA – „KUĆA 
KRSTE HEGEDUŠIĆA „ S PRENAMJENOM U OBJEKAT SOCIJALNE INFRASTRUKTURE  - PODRUŽNICU 
VRTIĆA u iznosu od 250.000,00 kuna. 

Sukladno programima javnih potreba pratili smo rad udruga i društava, te župe Hlebine.  

 U izvještajnom razdoblju imali smo na radu za pomoć u kući  šest zaposlenica na vrijeme od 
8 mjeseci, koje se financiraju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Sukladno podnijetim zahtjevima za financiranje iz državnog i županijskog proračuna, te 
fonda za zaštitu okoliša osigurana su sredstva pomoći kako slijedi:  

 - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – 55.000,00 kuna za I. izmjene i dopune 

prostornog plana Općine Hlebine,  

 - Koprivničko-križevačka županija – 200.000,00 kuna za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, 

 - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 250.000,00 kuna za gradnju vrtića, 

 - Koprivničko-križevačka županija – 60.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za Galeriju 

Hlebine. 

 Sukladno programima javnih potreba pratili smo rad udruga i društava, te župe Hlebine.  

 III. ZAKLJUČAK 

 Podneseno Izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2016. 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. 

   

OPĆINSKA NAČELNICA 
Božica Trnski, v.r. 


