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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine,  održane dana 19. prosinca 2017. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati. 
 Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Hlebine. Pozdravlja sve prisutne.  
 
 Nakon izvršene prozivke, konstatira da sjednici  prisustvuje 10 članova  Općinskog vijeća. 
 
PRISUTNI:        ODSUTNI:  
 

1. Zvonko Trtanj,       1.   Saša Cimerman – - ispričan, 
2. Ivan Štrfiček,         
3. Darko Kalinić,         
4. Marijan Hontić,  
5. Mihael Štrkalj, 
6. Anka Kelek, 
7. Mirjana Lujić,        
8. Marija Zlatar,  
9. Sanja Sivac,  
10. Milka Tropšek. 

 
OSTALI PRISUTNI:  
 

1. Božica Trnski – općinska načelnica,  
2. Andjelko Belec – zamjenik općinske načelnice,  
3. Andrea Senković – pročelnica,  
4. Đurđica Kovaček, zapisničar.  

 
 Predsjednik: Pozdravljam sve prisutne članove Općinskog vijeća, općinsku načelnicu, 
zamjenika i službenice. Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu.  

 
D n e v n i    r e d :        
 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, 
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području 

Općine Hlebine u 2017. godini, 
- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Hlebine u 2017. godini,  
- Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Hlebine u 2017. godini,  
- Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, 
- Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Hlebine u 2017. godini,  
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Hlebine u 2017. godini,  
- Program o izmjenama programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake u 2017. godini na području Općine Hlebine,  
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2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke 
županije, Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, KLASA: 041-01/16-10-68, 
URBROJ: 613-08-17-114 od 23. listopada 2017. godine,  

3. Razno. 
 

 Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko je "ZA", tko je "PROTIV".  
  
 Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10 nazočnih). 
 

TOČKA 1.  
 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. 
GODINU, 

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine 
Hlebine u 2017. godini, 

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 
2017. godini, 

- Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2017. godini, 

- Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, 

- Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2017. 
godini, 

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2017. 
godini, 

- Program o izmjenama programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini 

na području Općine Hlebine, 

 
 Predsjednik: Molim općinsku načelnicu kao predlagatelja da obrazloži razlog donošenja 
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu.  
 
 Općinska načelnica: Pretpostavljam da ste pomno proučili Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Hlebine  za 2017. godinu . Ključna izmjena odnosi se na prihod sredstava iz fondova Eu u 
iznosu od 3.000.000,00 kuna, i sa prihodovne i sa rashodovne strane. Do toga je došlo iz razloga jer 
još uvijek nisu odobreni projekti za Mjeru 7.4. gdje smo kandidirali rekonstrukciju i dogradnju 
Galerije Hlebine. Jednim djelom nije došlo do ostvarenja vezanih za povlačenje iz Županije, ali kao 
što sam napomenula i prije to će županija riješiti već u siječnju. Molim Đurđicu da ukratko 
obrazloži preostale promjene.  
 
 Đurđica Kovaček: Proračun Općine Hlebine za 2017. godinu planiran je u iznosu 
5.600.000,00 kuna, kao što je načelnica obrazložila razlog smanjenja novi plan za 2017. Iznosi 
3.376.000,00 kuna. Na razdjelu 001 Predstavnička i izvršna tijela – sa 329.000 povećano na 
349.000,00 kuna. Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel -  sa 4.319.000 smanjeno na 1.561.000 
kuna, Razdjel 003 Društvene, socijalne i druge  djelatnosti 762.000 smanjeno na 753.000 kuna i 
Razdjel 004 Komunalno gospodarstvo sa 440.000 povećano na 713.000 kuna. U svakom razdjelu 
podrobno su razvrstani programi iz kojih se pojedinačno vide iznosi namijenjeni za financiranje 
pojedine aktivnosti.  
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 Predsjednik: Zahvaljujem općinskoj načelnici i gđi Kovaček. Otvaram raspravu. Da li se 
netko javlja za riječ? Obzirom da ne molim gospođu Kovaček da prijeđemo na Izmjene i dopune  
Programa za 2017. godinu.  
 
 Đurđica Kovaček: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog izmjena 6 programa i 
jednog Plana. U Programu o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području 

Općine Hlebine u 2017. godini došlo je smanjenja sa 45.000 na 30.000 kuna.  

 U Programu o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2017. godini došlo je do povećanje iznosa sa 335.000 kuna na 448.000 kuna.  

 U Programu o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Hlebine u 2017. godini mijenja se cijela točka 3.  

 U Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. Godinu iznos od 30.000 smanjuje se na 15.000 kuna. 

  U Programu o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine 
u 2017. godini došlo je do samanjenja sa 15.000 na 9.000 kuna. 

 U Programu o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine 
u 2017. godini došlo je do smanjenja sa 350.000 na 340.000 kuna.  

 U Program o izmjenama Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini na 
području Općine Hlebine povećava se planirani iznos od 160.000 na 202.000 kuna. U skladu s tim mijenja se 
i ukupan iznos za 2017. godinu jer je ostvaren višak iz protekle godine. Uz točku III. mijenja se i namjena 
utroška sredstava.  
 
 Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Hlebine za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu sa pripadajućim Programima na 
usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan? 

 
(nakon glasovanja) 
 

 Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10 
nazočnih) donijelo  
 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. 
GODINU, 

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine 
Hlebine u 2017. godini, 

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 
2017. godini, 

- Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2017. godini, 

- Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, 

- Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2017. 
godini, 

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2017. 
godini,- Program o izmjenama programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini 
na području Općine Hlebine. 
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 (Izmjene i dopune Proračuna i Programi prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio). 
 

TOČKA 2. 
 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI 
GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PODRUČNOG UREDA 
KOPRIVNICA, KLASA: 041-01/16-10-68, URBROJ: 613-08-17-114 OD 23. LISTOPADA 2017. GODINE 

 
 Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-
križevačke županije, Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, KLASA: 041-01/16-10-68, 
URBROJ: 613-08-17-114 od 23. listopada 2017. Godine. Dajem riječ općinskoj načelnici.  
 

 Općinska načelnica: U materijalima za sjednicu primili ste Izvješće o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Koprivničko-križevačke županije, Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, koje je na 38 
stranica. Ocjenom  učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem zadovoljna sam jer u preporuci i 
nalazi naša Općina spominje se u svega četiri naloga odnosno preporuke, od toga dvije se odnose na 
poljoprivrednog redara. Poznato Vam je da mi nemamo uposlenog poljoprivrednog redara i da ćemo morati 
po tom pitanju iznači rješenje. Što reći osim da je što se tiče naše općine sa jednom zaposlenom nalazom 
sam više nego zadovoljna. Nalog i preporuke otklonit ćemo tijekom slijedeće godine.  

 
 Predsjednik: Otvaram raspravu. Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem ste Izvješće o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Koprivničko-križevačke županije, Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, 

KLASA: 041-01/16-10-68, URBROJ: 613-08-17-114 od 23. listopada 2017. godine na glasovanje. Tko je za, 
protiv, uzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova «za» (10 
nazočnih). donijelo  

Z A K LJ U Č A K 
 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Koprivničko-križevačke županije 
 
 (Zaključak se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 18.50 sati.  
 

(Ostalo kao nepotrebno ispušteno). 
 
 
 

    Zapisničar:               Predsjednik: 
Đurđica Kovaček             Zvonko Trtanj 


