IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 23. ožujka 2015. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/17, Urbroj: 2137/07-14-1, od 16. ožujka
2015. 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, te moli tajnicu da izvrši prozivku.
PRISUTNI:

ODSUTNI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Darko Kalinić
2. Kristina Kralj

Andjelko Belec
Milivoj Belec
Božo Bošnjaković
Branka Dorešić
Marijan Hontić
Matija Kolarek
Zvonko Trtanj
Marija Zlatar
Saša Cimerman – stigao naknadno

Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 8
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 16. 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 16. sjednice prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8
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. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2014.
godini,
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Hlebine u 2014. godini,
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Hlebine u 2014. godini,
4. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Hlebine,

5. Izvješće općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine,
6. Sklapanje ugovora o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Hlebine 2014-2020. godine,
7. Ponuda tvrtke „STP d.o.o. Zagreb za otkup kanti za odvojeno sakupljanje komunalnog
otpada,
8. Prijedlog Općine Molve za izgradnju zajedničkog reciklažnog dvorišta,
9. Ročište za raspravu u sporu protiv Podravskog gospodarstva,
10. Razno.
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 nazočnih).
Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog
reda.
TOČKA 1.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI
Predsjednik: Dajem riječ općinskoj načelnici.
Općinska načelnica: U materijalima za sjednicu primi ste Izvješće o planu gospodarenja
otpadom na području Općine Hlebine u 2014. godini. U 2014. godini prikupljena je 110,65 tona
komunalnog otpada.
Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Općine Hlebine koncesionar jednom tjedno skuplja,
odvozi i zbrinjava otpad. Glomazni otpad se prikuplja pozivom, a korisne sirovine (gume za vozila,
staklena ambalaža, papir, karton, metali, akumulatori, električni i elektronički otpad) se besplatno
preuzimaju na reciklažnom dvorištu u Koprivnici.
U 2014. godini je prikupljeno je 2,98 tona papira, 7,44 tone plastike i 6 tona ostalog otpada
koji nije biorazgrdiv.
U 2013. godini uvedeno je odvojeno sakupljanje otpada, selekcijom na kućnom pragu, sa
odvozom jedan puta mjesečno, za što su podijeljene plastične vreće veličini 110 litara.
U 2014. godini nabavljeno je ukupno 11 kontejnera za selektirano sakupljanje otpada
(plastika, staklo i papir) te su sukladno tome formirani zeleni otoci na pet lokacija.
U Planu gospodarenja otpadom definirana je daljnja suradnja komunalnog redara sa
sanitarnom inspekcijom i inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša
kemikalijama, neopasnim i opasnim otpadom.
Aktualno stanje gospodarenja otpadom na području Općine predstavlja problem koji je
potrebno riješiti. Problem je što se komunalni otpad ne odvaja kod prikupljanja, nizak je stupanj
recikliranja otpada i njegove obrade. Cilj gospodarenja otpadom je zbrinjavanje otpada na
propisan način, sanacija i zatvaranje divljih odlagališta, te odvajanje otpada i recikliranje u skladu s
načelima zaštite okoliša.
Učenici polaznici Područne škole u Hlebinama, pokrenuli su inicijativu prikupljanja papira, a
ista akcija provodit će se i u 2015. godini, s time da papir odložen u posebne spremnike
(kontejnere) za papir uplaćuje se na račun PŠ Hlebine.
Radi poboljšanja sustava gospodarenja otpadom na području Općine i nadalje će se
apelirati na svijest građana i poduzimati sljedeće mjere:
1. ukoliko bude postojala potreba osigurati i veći broj odgovarajućih
spremnike/posude/kontejnere – «zelene otoke» za odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada
(plastika-PET, staklo, papir, metal),
2. pojačati odvojeno skupljanje otpada u domaćinstva putem posebnih vreće za svaku vrstu
otpada,

3. izgraditi mini reciklažno dvorište i opremiti kontejnerima i spremnicima za odlaganje
korisnih otpadnih tvari, aluminijske ambalaže i metalnog otpada, te osigurati prostor za odlaganje
glomaznog otpada ili pokrenuti mobilno reciklažno dvorište.
4. provoditi intenzivnu edukaciju stanovništva vezano uz odvojeno skupljanje otpada s
ciljem podizanja ekološke svijesti građanstva,
5. provoditi trajnu kontrolu i saniranje divljih odlagališta otpada, te pokrenuti akcije
sprečavanja pojave novih divljih odlagališta,
6. pokrenuti postupak nabavke odgovarajućih spremnika za 400 domaćinstava sa područja
Općine, koji će imati ugrađen sustav za obračun komunalne usluge odvoza otpada prema
volumenu,
7. krajnji cilj je smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog otpada, te potpuno sanirati i
zatvoriti sva divlja odlagališta otpada na području Općine.
Predsjednik: Otvaram raspravu.
Božo Bošnjaković: Pojavila se vrsta otpada za koju nemamo adekvatno odlagalište, a radi se
o svjetlosnim žaruljama, a isto tako nema spremnika za odlaganje baterija.
Đurđica Kovaček: Za otpad za koji nemamo advekvatno odlaganje može se odložiti na
odlagalište u Koprivnici.
Da li ima još pitanja. Obzirom da nema dajem Izvješće na usvajanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
Andjelko Belec: Kolika je cijena odvoza po kontejneru:
Općinska načelnica: 70 kuna.
Predsjednik: Da li ima još pitanja: Obzirom da nema dajem na glasovanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za“ prihvatilo
izvješće i donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Hlebine za 2014. godinu (8 nazočnih).
(Izvješće i Zaključak prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio)
TOČKA 2.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da pročita izvješće.
Đurđica Kovaček: Ovim Izvješćem obuhvaćeno je izvršenje Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2014. godini. Za financiranje
izvršenja ovog Programa planirana su sredstva u iznosu od 486.000,00 kuna, a utrošena u iznosu
481.783,99 kuna i to:
- modernizacija nerazvrstanih cesta u iznosu 284.262,26 kuna,
- izrada tehničke dokumentacije za vrtić u iznosu 74.900,00 kuna,
- uređenje krovišta i fasade na objektu pošte u iznosu 122.621,73 kune.

U izvršenju ovog Programa Županija Koprivničko-križevačka sudjelovala je u iznosu od
175.000,00 kuna, a ostatak utrošenih sredstva iz Proračuna Općine Hlebine u iznosu 306.783,99
kuna.
Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2014. godini na
usvajanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2014. godini na
usvajanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8
nazočnih) donijelo
Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2014. godini
(Izvješće i Zaključak prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio)
TOČKA 3.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2014. GODINI
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da pročita izvješće.
Đurđica Kovaček: Ovim Izvješćem obuhvaćeno je izvršenje Programa odražavanja
komunalna infrastrukture na području Općine Hlebine u 2014. godini, koje je financirano
sredstvima komunalne naknade, sredstvima komunalnog doprinosa, naknade za eksploataciju
mineralnih sirovina i naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Izvršenje Programa planirano
je u iznosu od 287.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 257.533,86 kuna. U 2014. godini za
komunalnu naknadu ukupno je naplaćeno 165.253,46 kuna, komunalnog doprinosa u iznosu od
3.334,67 kuna, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 914.992,40 kuna i zakupa
poljoprivrednog zemljišta 190.951,59 kuna. Prikupljena sredstva (komunalna naknada i komunalni
doprinos, te djelomično iz eksploatacije mineralnih sirovina i zakupa poljoprivrednog zemljišta)
utrošena su u iznosu od 257.533,86 kuna, kako slijedi:
1. održavanje javnih površina (kontejneri za otpad, čišćenje deponije otpada, benzin, sredstva
za čišćenje, popravak opreme, radna odjeća i obuća, javni radovi) u iznosu od kuna
56.709,62 kune,
2. održavanje nerazvrstanih cesta (zimska služba) u iznosu od 17.325,00 kuna,
tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 27.136,89 kuna,
3. održavanje groblja u iznosu od 13.831,50 kuna.
4. popravak javne rasvjete i potrošnja električne energije u iznosu od 142.530,85 kuna.

Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8
nazočnih) donijelo

Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2014. godini
(Izvješće i Zaključak prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio)

TOČKA 4.
ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da pročita Odluku.
Đurđica Kovaček: Na temelju članka 8. i 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne
novine“ broj 138/06) predstavničko tijelo JLS donosi Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Općine Hlebine. Tom odlukom određuje se:
- radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“,
- drugačije radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ radi
organiziranja prigodnih proslava,
- prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom
vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim
za pružanje ugostiteljskih usluga, u skladu s prostornim planom.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ na području Općine mogu
raditi od 6.00 do 24.00 sata, a za vrijeme trajanja kulturnih, športskih i drugih događanja i
manifestacija radno vrijeme tih objekata jednako je vremenu trajanja manifestacije.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata, a
vikendom (petak i subota) najduže do 2.00 sata.
U vrijeme trajanja prigodnih proslava (doček Nove godine, svadbe, maturalne zabave i
slična događanja) ugostiteljskim objektima iz točke 1. ovog članka radno vrijeme jednako je
vremenu trajanja proslave.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na otvorenom (terase) počinje i završava u vremenu
rada ugostiteljskog objekta.
Općinski načelnik odrediti će raniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata iz
članka 2. i 3. Ove Odluke ako se učestalo narušava javni red i mir. Procjena o učestalom
narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu temelji se na izvješću Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Policijske postaje Koprivnica.
Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru,
na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti
smješteni na sljedećim prostorima:
- na športskim terenima na području Općine (u vrijeme održavanja športskih susreta i
takmičenja),
- na izletištima i turističko-rekreacijskim područjima,
- uz lovački dom (u vrijeme takmičenja i ostalih svečanosti),
- uz društvene i vatrogasne domove na području Općine (u vrijeme održavanja
vatrogasnih takmičenja i ostalih svečanosti),
- uz ribički dom (u vrijeme održavanja ribičkih takmičenja i ostalih svečanosti),
- na prostorima na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, priredbe,
športske manifestacije i slično, samo za vrijeme njihova trajanja.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke provode nadležni turistički inspektori.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/07).

Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
na području Općine Hlebine na usvajanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 8 glasova „za“ (8 nazočnih)
donijelo
Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Hlebine
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).

(ostalo kao nepotrebno ispušteno)
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 19.30 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić

