
 
 

 
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA HLEBINE 

           OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Klasa: 022-05/15-01/01 

Urbroj: 2137/07-15-1 

Hlebine, 12. ožujka 2015.  

 

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

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

sljedeće 

    I  Z V J E Š Ć E 

     za period  SRPANJ – PROSINAC 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 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 pet sjednica 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. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za prvo polugodište 
2014. godine,  

2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu, 
3. Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Hlebine u 2014. godini,  
4. Proračun Općine Hlebine za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,  
5. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
6. Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u u 2015. godini, 
7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2015. godini, 
8. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
9. Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2015. godini,  
10. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2015. 

godini, 
11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2015. godini, 
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 

2015. godini, 
14. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Hlebine u 2015. godini, 
15. Program utorška sredstva od eksploatacije mineralnih sirovina u 2015. godini, 
16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu, 

17. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu, 
18. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Hlebine u 2014. godini,  
19. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Hlebine u 2014. godini,  
20. Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Općine Hlebine u 2014. godini,   
21. Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na 

području Općine Hlebine u 2014. godini,  
22. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na 

području Općine Hlebine u 2014. godini, 
23. Plan izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 

2014. godini.  
24. Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području 

Općine Hlebine u 2014. godini,  
25. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih 

škola sa prebivalištem na području Općine Hlebine, 
26. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude „Uređenja fasade i krovišta na 

višenamjenskom objektu (Pošti) u Hlebinama,  
27. Odluka o asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Hlebine, 
28. Odluka o prihvaćanju ponude za postavljanje rasvjetnih uređaja na objektima javne 

rasvjete,  
29. Izmjena Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete,  
30. Odluka o izradi sanitarnog čvora u Društvenom domu  Hlebine,  
31. Odluka o upravljanju objektom Veterinarske stanice u Hlebinama,  
32. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Hlebine,  
33. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta,  
34. Odluka o sklapanju Ugovora sa „Glasom Podravine“, 



 
 

35. Odluka o Kandidiranju projekta uređenja „Kulturnog centra Hlebine“ prema 
fondovima EU,  

36. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Hlebine – Programa ukupnog razvoja, 
37. Donošenje Odluke o korištenju Društvnih domova na području Općine Hlebine,  
38. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći studentima sa prebivalištem na području 

Općine Hlebine,  
39. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude PZC-a za asfaltiranje igrališta. 

 

 - U navedenom periodu izvedeni su radovi na uređenju krovišta i fasade objekta 
pošte, te asfaltiranje dijela ulice Krste Hegedušića i djela ulice Bana Josipa Jelačića, izvršena 
je nabavka kontejnera za zelene otoke, završen je postupak legalizacije objekta Lipe, predani 
su na korištenje udrugama prostorije Lipe i bivše Veterinarske stanice, pokrenut je postupak 
rješavanje imovinsko pravnih odnosa na katastarskoj čestici Društvenog doma u Hlebinama, 
Izrađen je geodetski elaborat nerazvrstanih cesta unutar građevinskog naselja Hlebine i 
Gabajeva Greda, Pokrenuti su postupci za izdavanje energetskih certifikata za sve objekte u 
vlasništvu Općine Hlebine, provedena je jesenska deratizacija, zbog lošeg vremena samo je 
djelomično izvršeno uređenje poljskih puteva, postavljena je ograda oko groblja, uređen je 
prostor pozornice i sanitarija u Društvenom domu u Hlebinama, sklopljen je ugovor o 
financiranju prijevoza djece od Valentovci do škole i natrag, sufinancirana je nabavka 
školskih udžbenika za 78   učenika osnovnih i srednjih škola, isplaćena je božićna naknada za 
28 studenata, za Božić nabavljeno i podijeljeno 50 paketa za višečlane obitelji i obitelji u 
stanju potrebe.  Kao i svake godine za blagdan Svetog Nikole podijeljeni su darovi za 146 
djece predškolske dobi pa završno do 4. razreda osnovne škole. Izvršena nabava cjepiva HPV  
za 4 djevojčica,  I za sam kraj godine ishođena je dobivena građevinska dozvola za izgradnju 
kanalizacije za naselja Hlebine i Peteranec.  

U izvještajnom razdoblju imali smo na javnim radovima troje zaposlenika, od toga dvoje na 
dva mjeseca, a jedna osoba na četiri mjeseca.  

 III. ZAKLJUČAK 

 Podneseno Izvješće za razdoblje srpanj - prosinac  2014. 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. 

 Pokazatelj odnosno rezultat uspješnosti poslovanja u 2014. godini, svakako je uz sve 
planirane i provedene aktivnosti završno stanje žiro-računa na dan 31. prosinca 2014. godine 
koje iznosi: 499.698,41 kn i stanje blagajne 363,34 kune, odnosno sveukupno: 500.061,75 
kuna.  

OPĆINSKA NAČELNICA 
Božica Trnski 


