
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana  12. svibnja 2014. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.30 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/10, Urbroj: 2137/07-14-1, od 5. svibnja 
2014. godine. 
 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Hlebine gosp. Marijan Hontić, te pozdravlja općinsku načelnicu, zamjenika općinske načelnice i  
prisutne članove Općinskog vijeća Općine Hlebine.   
 

PRISUTNI:      ODSUTNI: 
 
1. Andjelko Belec     1. Kristina Kralj 
2. Milivoj Belec      2. Matija Kolarek - ispričan 
3. Saša Cimerman      
4. Branka Dorešić  
5. Marijan Hontić 
6. Darko Kalinić 
7. Valentin Rumek 
8. Zvonko Trtanj  
9. Marija Zlatar 

 
Predsjednik: Konstatiram da sjednici prisustvuje 9 članova općinskog vijeća.  

 
OSTALI PRISUTNI: 
 
1. Božica Trnski – općinska načelnica 
2. Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice 
3. Đurđica Kovaček – referent, zapisničar  

 
 Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 9.  sjednice. Da li ima 
nadopuna?  Ako nema molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa prošle sjednice. Tko je za 
prihvaćanje zapisnika? 

 
Utvrđujem da je zapisnik sa  9.   sjednice prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 

nazočnih).  
 
Predsjednik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu. Da li ima 

nadopuna dnevnog reda. Nema. Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko 
je «za», tko je «protiv»? 

   D n e v n i    r e d : 
 

1. Godišnji obračun Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 
području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Općine Hlebine u 2013. godini, 



- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog 
doprinosa na području Općine Hlebine u 2013. godini, 
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2013. godini,  

2. Izvješće Općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine,  
3. Rješavanje problematike prijelaza na potoku Bistra tzv „Breška“, 
4. Upošljavanje komunalnih radnika na javnim radovima, 
5. Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, 
6. Razno 

 
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih). 

Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 
 

TOČKA 1. 
 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2013. GODINU, 
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
na području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
na području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Općine Hlebine u 2013. godini, 
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2013. godini,  
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva 
šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2013. godini, 
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2013. godini.  

 
Predsjednk: U materijalima za sjednicu primili ste Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Hlebine za 2013. godinu sa Izvješćima o izvršenju javnih potreba u športu, kulturi, 
predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, utrošku sredstava šumskog 
doprinosa i osnovnom školstvu. Molim gospođu Kovaček da ukratko obrazloži izvršenje proračuna i 
programa za 2013. godinu.  
 

(Nakon kratkog izlaganja) 
 
Predsjednik:  Otvaram raspravu. Da li ima pitanja vezanih uz ovu točku.  
 
Marija Zlatar: Pitanje vezano uz kontu „ostale računalne usluge“. Šta je to? 
 
Đurđica Kovaček: Na kontu 32389 – Ostale računalne usluge knjiženi su izdaci za kupnju 

domena, dogradnje programa za komunalnu i knjigovodstvo, antivirusni program. 
 
Predsjednik: Da li ima još pitanja vezanih uz ovu točku. Obzirom da nema dajem I Godišnji 

obračun Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu sa pripadajućim izvješćima na usvajanje. Tko je 
za, protiv, suzdržan? 
 
 (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 2013. godinu, 
 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 
 području Općine Hlebine u 2013. godini, 

 
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na  

području Općine Hlebine u 2013. godini, 
 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na  
području Općine Hlebine u 2013. godini, 

 
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Hlebine u 2013. godini, 
 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj 
zaštiti na području Općine Hlebine u 2013. godini, 

 
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na 

području Općine Hlebine u 2013. godini, 
 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 
području Općine Hlebine u 2013. godini. 

 
 (Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu i Zaključci o usvajanju izvješća o 
izvršenju Programa i Plana nalaze se u prilogu ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio.) 
 

 (ostalo kao nepotrebno ispušteno) 
 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  21.50 sati. 
 
 

    ZAPISNIČAR:                              PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
 
 


