IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 26. ožujka 2018. godine u zgradi
Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/17-01/08, Urbroj: 2137/07-18-1, od 15. ožujka 2018.
godine.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ODSUTNI:

Zvonko Trtanj,
Ivan Štrfiček,
Darko Kalinić,
Marijan Hontić,
Mihael Štrkalj,
Anka Kelek,
Mirjana Lujić,
Marija Zlatar,
Milka Tropšek.

1. Saša Cimerman,
2. Sanja Sivac – ispričana,

OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.

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

Predsjednik: Pozdravljam sve prisutne članove Općinskog vijeća, općinsku načelnicu, zamjenika i
službenice.
Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 7. sjednice. Da li ima nadopuna? Ako nema
molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa 7. sjednice. Tko je za prihvaćanje zapisnika?
Utvrđujem da je zapisnik sa druge sjednice prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih).
Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu.
Dnevni red:
1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu,
a) Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2017. godinu,
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. godinu,
2. Izvješća o izvršenju Programa i Plana za 2017. godinu:
a. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Hlebine u 2017. godini,
b. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Hlebine u 2017 godini,
c. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2017 godini,
d. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Hlebine u 2017 godini,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

e. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2017 godini,
f. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog
doprinosa na području Općine Hlebine u 2017 godini,
g. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na
području Općine Hlebine u 2017 godini,
h. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini,
i. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini,
j. Donošenje Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini,
k. Donošenje Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i
koncesije za ribnjake u 2017. godini na području Općine Hlebine,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Hlebine za 2017. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te
troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2017. godini,
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu,
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2017. godine,
Razno.
Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko je "ZA", tko je "PROTIV".
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih).
TOČKA 1.

DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2017. GODINU,
DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OPĆINE HLEBINE ZA 2017. GODINU,
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.
GODINU
Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da obrazloži godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine
Hlebine za 2017. godinu, Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2017. godinu i izvješće
o izvršenju plana razvojnih programa za 2017. godinu.
Đurđica Kovaček: U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 3.329.875,93 kuna odnosno 106
% od tekućeg plana za 2017. godinu, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 3.250.203,05 kuna odnosno 96 %
od plana. Na nekoliko konta je došlo do prekoračenja plana, a to je iz razloga što su nakon donošenja
izmjena i dopuna proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu od strane Ministarstva financija uplaćena
sredstva za elementarne nepogode i sredstva za javne radove koji su počeli sa radom 19. prosinca. Razlika
između prihoda i rashoda pokrivena je viškom prihoda iz 2017.. godine. Sve ostvarenja i izvršenja nalaze se
u obrazloženju koje ste primili u materijalima za sjednicu.
Ostvarenje prihoda po kontima je slijedeće:
Konto 61 – prihodi od poreza: 724.406,05 kn,
Konto 63 – pomoći: 1.684.625,33 kn,
Konto 64 – prihodi od imovine: 611.620,33 kn,
Konto 65 – prihodi od administrativnih pristojbi: 309.124,22 kn,
Izvršenje rashoda po kontima je slijedeće:
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Konto 31 – rashodi za zaposlene: 363.777,95 kn,
Konto 32 – materijalni rashodi: 749.777,46 kn,
Konto 34 – financijski rashodi: 5.975,86 kn,
Konto 36 – pomoći: 362.717,87 kn,
Konto 37 – naknade građanima i kućanstvima: 106.164,54 kn,
Konto 38 – donacije i ostali rashodi: 615.991,22 kn,
Konto 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: 94.125,00 kn,
Konto 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: 821.087,40 kn,
Konto 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini: 130.585,75kn.
Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2017. godinu utvrđuje se raspodjela
rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2017. godinu, kojeg čini stanje na osnovnim računima podskupine
922 višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2017. godine i to:
- 92211 – višak prihoda poslovanja u svoti 1.157.095,42 kune,
- 92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine u svoti 908.707,47 kuna.
Višak prihoda poslovanja raspodjeljuje se za pokriće manjka primitaka od nefinancijske imovine u
svoti 908.707,47 kuna, a preostali dio viška prihoda poslovanja u svoti 248.387,95 kuna raspoređuje se za
rashode poslovanja Općine Hlebine u 2018. godini.
Predsjednik: Otvaram raspravu.
Marija Zlatar: Molim pojašnjenje na kontu 323 rashodi za usluge.
Đurđica Kovaček: Konto 323 odnosi se u razdjelu 1. na troškove usluge promidžbe i informiranja.
Objava oglasa, čestitaka …
Predsjednik: Da li ima još pitanja. Obzirom da nema dajem godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Hlebine za 2017. godinu, odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2017. godinu i
odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana razvojnih programa za 2017. godinu na usvajanje. Tko je za,
protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih)
donijelo
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu,
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2017. godinu,
Odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana razvojnih programa za 2017. godinu.
(Godišnji izvještaj i Odluke prilažu se Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 2.
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA I PLANA ZA 2017. GODINU:
a. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017. GODINI,
b. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017 GODINI,
c. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017 GODINI,
d. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA JAVNIH POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017 GODINI,
e. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017
GODINI,
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f.

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTVA ŠUMSKOG DOPRINOSA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017 GODINI,
g. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017 GODINI,
h. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U
2017. GODINI,
i. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017. GODINI,
j. DONOŠENJE ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA O
NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2017. GODINI,
k. DONOŠENJE ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA OD PRODAJE, ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH I KONCESIJE ZA RIBNJAKE U 2017. GODINI NA PODRUČJU
OPĆINE HLEBINE.
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste izvješća o izvršenju Programa i Plana za 2017.
godinu. Molim gđu Kovaček da pročita izvješća po programima.
(nakon čitanja izvješća)
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Izvješća na usvajanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova za (9 nazočnih) donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u
2017. godini, Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u
2017. godini, Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području
Općine Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na
području Općine Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području
Općine Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Općine Hlebine
u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 2017. godini na području
Općine Hlebine.
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(Zaključci se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio)
TOČKA 3.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA 2017. GODINU
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da u ime predlagatelja podnese izvješće.
Đurđica Kovaček: U članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13. i 73/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da jedinica lokalne samouprave
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom
službenom glasilu. Člankom 174. Zakona propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi
gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04,
111/06, 60/08. i 87/09) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su
doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana gospodarenja otpadom za
područje Općine Hlebine. Općinsko vijeće Općine Hlebine donijelo je Plan gospodarenja otpadom na
području Općine Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine objavljen je u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/09, a izrađen je u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjekom za zaštitu okoliša i prirode. U
2016. godini pokrenute su aktivnosti za početak izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 20172022. godine, za što je preduvjet donašanja Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017-2022. godine. Postojeći Plan gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine ostao je na snazi do
donošenja novog plana. Razlozi donošenja PGO proizlaze iz obveze propisane odredbama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom i usklađenja sa Planom gospodarenja Republike Hrvatske za razdoblje od
2017. do 2022. godine kao planom višeg reda.U 2017. godini izrađen je novi Plan gospodarenja otpadom
Općine Hlebine za razdoblje od 2017. do 2022. godine Izrađivač PGO je tvrtka „EcoMission“ d.o.o. Varaždin,
Vladimira Nazora 12. Proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja PGO na okoliš, te
je utvrđeno da PGO predstavlja aktivnosti i radnje koje umnogome pridonose kvaliteti i poboljšanju stanja
okoliša te je utvrđeno da nije potrebno provođenje strateške procjene utjecaja PGO na okoliš. Javni uvid i
postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću proveden je u razdoblju od 26. rujna do
26. listopada 2017. godine. Na Nacrt PGO Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i
zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije izdao je Prethodnu suglasnost na prijedlog PGO KLASA: 35103/17-01/64, URBROJ: 2137/1-05/05-17-8, od 7. prosinca 2017. godine. Za razdoblje od 2010. do 2017.
godine općinski načelnik/načelnica izradili su Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom, a Općinsko
vijeće Općine Hlebine ista je usvojilo. Izvješća i Zaključci o prihvaćanju izvješća za navedeno razdoblje
objavljeni su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/11, 5/12, 3/13, 6/14, 5/15,
6/16. i 8/17. U 2017. godini izrađen je novi Plan gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje od
2017. do 2022. godine, te će se nastaviti projekti važni za provedbu odredbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Hlebine su:
• povećanje postotka uključenosti kućanstva koji bi koristili javne usluge sakupljanja i odvoza otpada
ovlaštene tvrtke sakupljača,
• povećanje broja korisnika koji bi odvojeno sakupljali biorazgradivi komunalni otpad te ga kompostirali
u vlastitom vrtu,
• povećanje broja korisnika koji bi odvojeno sakupljali otpad u kućanstvima i poslovnim prostorijama
putem plastičnih vreća za otpadni papir i plastiku te na javnim površinama putem spremnika (otpadni
papir, plastika, metal, staklo, tekstil, baterije),
• postavljanje 2 spremnika za odvojeno sakupljanje tekstila u 2017. godini,
• promijeniti lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javnim površinama ukoliko se ukaže
potreba za tim,
• daljnje kontinuirana edukacija javnosti, stručnjaka i upravnih struktura Općine kako o problematici
otpada i gospodarenja otpadom, tako i o mogućnostima sprječavanja onečišćavanja okoliša
(organiziranjem i održavanjem seminara, internetom, oglašavanjem i sl.),
• daljnja edukacija građana (brošure, službene web stranice Općine, itd.)
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•
•
•
•

daljnje radionice u dječjim vrtićima i osnovnim školama,
postavljanje znakova s upozorenjem o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama na kojima je u više
navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada,
određivanje zone za reciklažno dvorište za građevni otpad te izgradnja i opremanje istog,
sudjelovanje na natječajima za sredstva fonda.

Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Hlebine za 2017. godinu na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih)
donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Hlebine za 2017. godinu.
(Izvješće i Zaključak prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio)
TOČKA 4.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA, TE
TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2017. GODINI.
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da u ime predlagatelja podnese Izvješće.
Đurđica Kovaček: Na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
predstavničko tijelo JLS dužno je temeljem izvješća dužno donijeti odluku o provedbi posebnih mjera
sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno
odbacivanje otpada. Na području Općine Hlebine ne postoji divlje deponije komunalnog otpada.
Nove lokacije odbačenog otpada nisu evidentirane unazad nekoliko godine.
Temeljem provođenja mjera o sprečavanju odbacivanja otpada, a sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom uspostavljen je sustav prijave komunalnog nereda koji je istaknut na web stranici
Općine Hlebine, te su postavljeni su znakovi zabrane odlaganja otpada na navedenoj poziciji. Isto tako se
tjednom ophodnjom od strane komunalnog redara vrši se redovna kontrola i prevencija odlaganja otpada u
okoliš.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema predlažem usvajanje Izvješća. Tko je za, protiv,
uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih)
donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima
uklanjanja odbačenog otpada u 2017. godini.
(Zaključak se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPREČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE HLEBINE ZA 2017. GODINU
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da u ime predlagatelje pojasni donošenje Odluke.
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Đurđica Kovaček: Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na
području Općine Hlebine za 2017. godinu određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u
odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
Na temelju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine za 2017.
godinu i Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za otklanjanje odbačenog otpada u 2017. godini
utvrđuje se da nema lokacija odbačenog otpada na kojoj će se provoditi posebne mjere sprječavanja
odbacivanja otpada već će se isto provoditi na području cijele Općine Hlebine. Također na području Općine
provodit će se i dalje sljedeće posebne mjere, a to su:
- učestala kontrola putem komunalnog redarstva,
- provjera postavljenih znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
- postava informacije na web stranicama Općine Hlebine o telefonskom broju na koji je moguće
prijaviti nepropisno odbacivanje otpada,
- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem ovlaštene tvrtke „Piškornica – sanacijsko
odlagalište“ d.o.o. Koprivnički Ivanec.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Odluku na usvajanje. Tko je za, protiv,
uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih)
donijelo Odluku o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine
za 2017. godinu.
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 6.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA ZA 2017. GODINU
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da u ime predlagatelja podnese izvješće o primjeni agrotehničkih
mjera za 2017. godinu.
Đurđica Kovaček: Općinsko vijeće Općine Hlebine na 20. sjednici održanoj 10. kolovoza 2015.
donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Hlebine („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/15) (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se propisuju potrebne
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom
zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja
Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o primjeni mjera
propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina su:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.
Ukupna poljoprivredna površina u Općini Hlebine iznosi 1.948.90 ha (612,55 ha livada, 1.297,55 ha
oranica, 38,80 ha pašnjaka) i 514,63 ha šuma.
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Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma Koprivnica , koja djeluje u sastavu javnog
poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj «Hrvatske šume».
Komunalni redar je tijekom 2017. godine redovito slao upozorenja vlasnicima i posjednicima
poljoprivrednog zemljišta zbog neodržavanju njihovih poljoprivrednih zemljišta, od čega je velika većina
rezultirala uređenjem i privođenju namjeni istih.
Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim česticama ima
nekoliko vlasnika, koji najčešće žive izvan Republike Hrvatske.
Uređenje i održavanje kanala - kanalske mreže i javnih površina – provodilo se kroz program rada za opće
dobro: Revitalizacija javnih površina. Program je obuhvaćao izvođenje radova na zapuštenim vodotocima,
kanalima i javnim površinama na području Općine Hlebine kao što su: krčenje raslinja i uređenje zapuštenih
pojasa uz vodotoke, kanale i javne površine.
Općina Hlebine redovito svake godine i to u nekoliko navrata objavljuje informativni letak na
oglasnim pločama i dostavom u poštanske sandučiće o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog
zemljišta (oranica, ali i svih drugih obradivih površina, uključujući i okućnice), te o štetnim posljedicama u
slučaju oglušivanja o isto (novčane kazne, prekršajni postupak).
Putem licenciranih tvrtki organizirana su predavanja i edukativne radionice za poljoprivrednike
(vinogradare, voćare), napose one koji u poljoprivrednoj proizvodnji rabe sredstva za suzbijanje biljnih
bolesti i štetočina, kao i o rukovanju alatima i strojevima za njihovo korištenje, te način zbrinjavanja
ambalaže.
Područje Općine Hlebine je u najvećem dijelu pokriveno zelenim obradivim površinama, od čega je
mali broj njih zapušten. Općina Hlebine nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i
posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Izvješće na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih)
donijelo zaključak o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu

(Zaključak i izvješće prilažu se Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 8.
RAZNO
Predsjednik: Pod točkom razno prijavio se vijećnik Darko Kalinić.
Darko Kalinić: Pomno prateći rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine i službenice
Đurđice Kovaček predlažem da se donose odluka o izmjeni koeficijenta i poveća joj se neto plaća za 400,00
kuna.
Predsjednik: Otvaram raspravu.
Mirjana Lujić: Predlažem dat o bude okruglo 500,00 kuna neto.
Marija Zlatar: Glasat ću protiv povećanja osobnog dohotka. Ukoliko se donese odluka da to bude
samo za vrijeme dok ne uposlimo računovođu.
Općinska načelnica: Računovođa će se zaposliti ali samo na pola radnog vremena tj. 4 sata dnevno.
Znači da će i dalje veliki dio obveza ostati na jednoj službenici. Poznat vam je obim poslova u Općini
Hlebine, obveza, odgovornosti i tereta kojeg nosi jedan službenik i stoga slažem se da treba za taj rad platiti
adekvatnu plaću.
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Marijan Hontić: Glasat ću za povećanje plaće gđe Kovaček. Bio sam tu i znam koji obim poslova se
obavlja u Jedinstvenom upravnom odjelu, a imamo samo jednu zaposlenu službenicu. Bez obzira koga mi i
na koliko zaposlili odradit će svoj posao tih četiri sata a i dalje će sve ostati na gđi Kovaček.
Milka Tropšek: Slažem se da se treba svakog tko radi i tko želi raditi platiti za njegov rad stoga ću
glasati za povećanje osobnog dohotka.
Predsjednik: Da li se još netko javlja za riječ. Obzirom da ne dajem prijedlog za povećanje OD
službenice Đurđice Kovaček na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine sa 8 glasova „za“ i jednim glasom „uzdržan“ (9
nazočnih) donijelo Odluku o povećanju neto plaće za službenicu Đurđicu Kovaček u iznosu od 500,00
kuna.
Molim da prema donesenoj Odluci knjigovođa izradi izračun koeficijenta za usvojeno povećanje,
te se ista objavi u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije.
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

(Ostalo kao nepotrebno ispušteno).

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 19.45 sati.

Zapisničar:
Đurđica Kovaček

Predsjednik:
Zvonko Trtanj
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