
 
 

 
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA HLEBINE 

           OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Klasa: 022-05/16-01/01 

Urbroj: 2137/07-16-1 

Hlebine, 29. veljače 2016. 

 

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 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 održane su 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. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za razdoblje od od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2015. godine, 

2. Izvješće općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,  
3. Donošenje Odluku o odabiru izvođača za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju djela 

Ulice Bana Josipa Jelačića i odvojka ulice Stjepana Radića u Hlebinama, 
4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području 
Općine Hlebine, 



 
 

5. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja 
Općine Hlebine,  

6. Donošenje Plana zašite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Hlebine,  
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na sanaciji krovišta na objektu Doma 

Lipe 
8. Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hlebine,  
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na izgradnji parkirališta uz groblje u 

Hlebinama,  
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za obavljanje  zimske službe u razdoblju 2015/2016. i 

2016/2017. godine. 
11. Proračun Općine Hlebine za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,  
12. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2016. godini, 
13. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2016. godini, 
14. Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Hlebine u 2016. 

godini,  
15. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2016. godini, 
16. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2016. godini, 
17. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2016. godini, 
18. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2016. 

godini, 
19. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2016. godinu, 
20. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2016. godinu, 
21. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći studentima sa prebivalištem na području Općine 

Hlebine,  
22. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu, 
23. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Hlebine u 2015. godini,  
24. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine 

u 2015. godini,  
25. Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 

2015. godini,   
26. Program o izmjeni Programa javnih potreba u  sportu na području Općine Hlebine u 2015. godini,   
27. Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine 

Hlebine u 2015. godini,  
28. Plan izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2015. godini.  
29. Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 

2015. godini,  
30. Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 
 
Ukupno provedena 3 postupka bagatelne nabave i to:  
 
1. Izvođenje radova na asfaltiranju djela Ulice Bana Josipa Jelačića i odvojka ulice Stjepana Radića 

u Hlebinama, 
2. Izgradnja parkirališta kod groblja u Hlebinama,  
3. Izvođenje radova na sanaciji krovišta na objektu Doma Lipe. 

 
 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,  

 - Koprivničko-križevačka županija – 13.880,00 kuna za 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 izvršen je otkup kuća za koje je bila izvršena procjena nekretnina (124.400,00 
kn). Izrađen je energetski certifikat za sve objekte u vlasništvu Općine Hlebine, riješeni su imovinsko-pravni 
odnosi vezani uz kčbr 32. Društveni dom u Hlebinama.  Dovršen je registar nerazvrstanih cesta na području 
k.o. Hlebine. Izgrađeno je parkiralište uz mrtvačnicu na Mjesnom groblju u Hlebinama (233.541,38 kn). 
Nastavila se izrada projektne dokumentacija za Galeriju Hlebine. Uređene su staze kraj Društvenog doma u 
Gabajevoj Gredi (28.712,50). Izvršeno je asfaltiranje igrališta kod Doma Lipe, te je izvršena obnova krovišta 
na objektu Doma Lipe. Završena je I. faza izgradnje Dječjeg vrtića u Hlebinama (510.434,66 kn).  
 
 Svakako moram napomenuti da ulažem veliki napor u rješavanje situacije vezano uz izradu projekta 
Kulturnog centra Hlebine jer se pojavila situacija vezana uz zaštitu objekta od strane Konzervatorskog odjela 
Bjelovar odjela Ministarstva kulture, pa trenutno trebamo u samom projektu izvršiti određene promjene 
vezano uz segment zaštite objekta i uvjeta koje diktira Konzervatorski odjel.  
 
 Izvršena je podjela dječjih darova za „Nikolinje“ te podjela paketa u suradnja sa Socijalnim vijećem 
socijalno ugroženim obiteljima i samcima koji su u socijalnoj potrebi.  
 
 Sukladno programima javnih potreba pratili smo rad udruga i društava, te župe Hlebine.  
 
 U izvještajnom razdoblju imali smo na javnim radovima petero zaposlenika na vrijeme od 6 mjeseci. 
Na osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Hlebine na vrijeme od jedne godine nalazi se 
jedna osoba na poslovima informatičara.  
 
 Svi poslovi Jedinstvenog upravnog odjela svakodnevno su obavljani, na vrijeme i u zadanom roku, 
ažurirale su se evidencije obveznika, provedeni su postupci u svrhu naplate potraživanja, sve financijske 
knjige vodile su se uredno i sukladno Zakonu o proračunu. Ovisno o zahtjevima stranke izdavale su se 
potvrde, rješenja ili pružila pravna pomoć. 
 
 U izvještajnom razdoblju za izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta (dio ulice 
J.B.Jelačića i Odvojak ulice S.Radića) imali smo kontrolu ministrice Anke Mrak Taritaš sa suradnicima iz 
Ministarstva graditeljstva, te predstavnike Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU radi kontrole 
utrošenih sredstava i izvršenih radova na objektu Dječjeg vrtića. Moram svakako naglasiti da su zadovoljni 
izvršenim radovima i oduševljeni radom Općine.  
 
  
 
 
 III. ZAKLJUČAK 
 
 Podneseno Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine sadrži prikaz djela poslova i zadataka 
iz nadležnosti općinske načelnice kao izvršnog tijela općine Hlebine, a samim time i zadovoljavanje potreba 
građana. I nadalje ću uz svoje suradnike i zaposlenike obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će 
osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Hlebine.  
 
 Veliko hvala svim suradnicima, a posebno zaposlenicima na svakodnevnom suportu u obavljanju 
poslova i zadataka iz nadležnosti. 
 
 
   

OPĆINSKA NAČELNICA 
Božica Trnski 


