IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 1. rujna 2014. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/12, Urbroj: 2137/07-14-1, od 25. kolovoza
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.
Predsjednik: Budući da je vijećnik Valentin Rumek podnio ostavku na članstvo u
Općinskom vijeću Općine Hlebine, prema članku 7. stavku 1. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stekli su se uvjeti da
politička stranka HRVATSKA SELJAČKA STRANKA na čijoj kandidacijskoj listi se nalaze vijećnik,
odredi njegovog zamjenika sa svoje kandidacijske liste za Općinsko vijeće Općine Hlebine. Hrvatske
seljačka stranka odredila je gosp. Božu Bošnjakovića.
Molim Mandatnu komisiju da se povuku i pripreme Izvješće. Određujem stanku u trajanju
od pet minuta i molim da svi prisutni ostanu u vijećnici.
Milivoj Belec – predsjednik Mandatne komisije: Uvidom u kandidacijske liste za Općinsko
vijeće Općine Hlebine, Mandatna komisija utvrdila je da se kandidat nalaze na listi kandidata
Hrvatske seljačke stranke. Gosp. Božo Bošnjaković nalazi se pod rednim brojem 4. Temeljem
odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave počinje teći mandat članova Općinskog vijeća Općine Hlebine.
(nakon podnesenog izvješća).
Predsjednik: U skladu s odredbom članka 3. Poslovnika Općinsko vijeće Zaključkom
prihvaća Izvješće Mandatne komisije. Dajem na glasovanje. Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
(nakon glasovanja)
Predsjednik: Konstatiram da je Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova Zaključkom
prihvatilo Izvješće Mandatne komisije, te Boži Bošnjakoviću iz Hlebina, Stjepana Radića 19, počinje
teći mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Hlebine. Molim gospodina Bošnjakovića da ustane
i da prisegu. Nakon čitanja prisege molim da potpišete tekst prisege i predate je po završetku
sjednice potpredsjedniku Općinskog vijeća. Molim da ustanete.
(čita tekst prisege)
“Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno radi
gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u obnašanju dužnosti
člana pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske.“
Božo Bošnjakoivć: Prisežem.
(molim tajnicu da izvrši prozivku)

PRISUTNI:

ODSUTNI:

1. Andjelko Belec
2. Milivoj Belec
3. Božo Bošnjaković
4. Saša Cimerman
5. Branka Dorešić
6. Marijan Hontić
7. Darko Kalinić
8. Matija Kolarek
9. Zvonko Trtanj
10. Marija Zlatar

1. Kristina Kralj

Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 10.
članova Općinskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.

Božica Trnski – općinska načelnica
Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice
Đurđica Kovaček – referent, zapisničar

Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 11. 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 11. sjednice prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10
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»?
Dnevni red:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu,
2. 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. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola sa
prebivalištem na području Općine Hlebine,
5. Izvješće općinske načelnice o provedenim aktivnostima za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2014. godine.
6. Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Hlebine,
7. Proslava Dana Općine Hlebine,
8. Razno.

Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10 nazočnih).
Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

TOČKA 1.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE
ZA 2014. GODINU
Predsjednik: Dajem riječ Općinskoj načelnici.
Općinska načelnica: U materijalima za sjednicu primili ste Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Hlebine za prvo polugodište 2014. godine.
(Nakon kratkog izlaganja)
Predsjednik: Otvaram raspravu. Da li ima pitanja vezanih uz ovu točku.
Marija Zlatar: Pitanje vezano uz kontu 321, 371, 372, 329 na općem djelu i Trošak za
političke stranke, konto 311, 422, na 381 – razvoj civilnog društva, održavanje postrojenja, oprema
i građevinskih objekata.
Općinska načelnica: Konto 321 – naknade troškova zaposlenima su naknade koje se
isplaćuju za trošak seminara (seminar i putni trošak, te polaganje državnog stručnog ispita za dvije
djelatnice), konto 371 i 372 – Troškovi koji se odnose na izvršenje Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi (prehrana učenika, gerentodomaćica, rodiljske naknade…, konto 329 – ostali
nespomenuti rashodi odnosi se na rashode koji su privremeno knjiženi na ovaj konto, a nakon
rebalansa oni će se kontirati na pripadajuće stavke u proračunu, trošak političkih stranaka –
isplaćuje se jednom godišnje i isplaćeno je u prvom polugodištu pa je realno da izvršenje bude 90
%, konto 311 plaće povećanje je zbog javnih radova i stručnog osposobljavanja dvije djelatnice,
konto 422 odnosi se na Rashode za nabavu dugotrajne imovine, u ovom slučaju kupnju oprema i
strojeva. Razvoj civilnog društva – izdatak za Župu Hlebine, održavanje postrojenja i opreme –
odnosi se na sve rashode koji su vezan za održavanje objekata i opreme, postrojenja, znači sve
vrste popravaka.
Predsjednik: Da li ima još pitanja vezanih uz ovu točku. Obzirom da nema dajem
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu na usvajanje? Tko je
za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova «za» (10
nazočnih) donijelo
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine
za 2014. godine

(Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu nalazi se u
prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
TOČKA 2.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2014. GODINU
Predsjednik: Dajem riječ Općinskoj načelnici

Općinska načelnica: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog izmjena i dopuna
Proračuna oPćine Hlebine za 2014. godinu. Hvala dobrim ljudima koji su lobirali za dobivanje rente.
Još uvijek nemamo točan iznos za 2014. godinu, jer će ona varirati od mjeseca do mjeseca.
Obzirom na prvu uplatu u kolovozu ove godine, planiramo prihod od rente u iznosu od 500.000
kuna do kraja godine, što je i osnovni razlog za izmjene proračuna Sukladno tim prihodima
planirani su i rashodi. Molim gđu Kovaček pojašnjenja.
Đurđica Kovaček: Prihodi za 2014. koji su planirani su u iznosu od 1.700.000 kuna,
povećavaju se na iznos od 2.200.000 kuna, dok su rashodi planirani u iznosu od 2.335.137 kuna jer
je višak sredstava iz 2013. godine iznosio 135.137 kuna. Povećanje na rashodovnoj strani planirana
su na kontu 311 plaće za zaposlene (javni radovi i volontiranje), 329 Ostali rashodi – sufinanciranje
kupnje knjiga za učenike osnovnih i srednjih škola, konto 343 subvencije poljoprivrednicima – briše
se, dok su najveće promjene na kontu 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine, konto 412 –
nematerijalna imovina – projekti i studije, 421 – građevinski objekti – Uređenje višenamjenskog
objekta (Pošte) i kanalizacija i konto 422 – postrojenja i oprema – kupnja kontejnera (zeleni otoci).

Predsjednik: Da li ima još pitanja vezanih uz ovu točku. Obzirom da nema dajem Izmjene i
dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu na usvajanje? Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova «za» (10
nazočnih) donijelo
Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine
za 2014. godinu

(Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu nalazi se u prilogu ovog
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
TOČKA 3.
PROGRAM O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste izmjene i dopune Programa javnih
potreba u osnovnom školstvu. Dajem riječ Općinskoj načelnici.
Općinska načelnica: U Programu javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine
Hlebine u 2014. godini u točki II. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. „sufinanciranje nabave školskih
udžbenika“ i alineja 7. „prijevoz učenika PŠ Josipa Generalića Hlebine“, dok se u točki III. mijenja
iznos od 10.000,00 u iznos od 30.000,00 kuna.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Izmjene i dopune
Proračuna Općine Hlebine za 2014. godinu na usvajanje? Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova «za» (10
nazočnih) donijelo

PROGRAM
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Hlebine u 2014. godini
(Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području
Općine Hlebine nalaze u privitku ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio).

(ostalo kao nepotrebno ispušteno)

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 21.45 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić

