IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 10. kolovoza 2015. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/20, Urbroj: 2137/07-15-1, od 3. kolovoza 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.
10.

1. Kristina Kralj

Andjelko Belec
Milivoj Belec
Božo Bošnjaković
Saša Cimerman
Branka Dorešić
Marijan Hontić
Darko Kalinić
Matija Kolarek
Zvonko Trtanj
Marija Zlatar

Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 10
članova Općinskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke.
OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.

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

Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 19. 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 19. 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 prvo polugodište 2015. godine,
Izvješće općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
2. Donošenje Odluku o odabiru izvođača za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju
djela Ulice Bana Josipa Jelačića i odvojka ulice Stjepana Radića u Hlebinama,
3. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na
području Općine Hlebine,
4. Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Hlebine,
5. Proslava Dana Općine Hlebine,

6. Izmjena Odluke o općinskim porezima Općine Hlebine,
7. 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 PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. Molim Ivanu Matina,
računovodstvenog referenta za pojašnjenje izvršenja.
(Ivana Matina – računovodstveni referent pročitala je financijsko izvješće sa pojašnjenjem po
stavkama Proračunu)
Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da ne, dajem Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Hlebine za prvo polugodište 2015. godine 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 prvo polugodište 2015. godine
(Izvješće se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA U POLJOPRIVREDI, MJERAMA ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM
ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Hlebine primili ste u materijalima za sjednicu. Molim gđu Kovaček da pojasni prijedlog Odluke.
Đurđica Kovaček: Odlukom o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu na
području Općine Hlebine propisuju se agrotehničke mjere, mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine
Hlebine.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, vinogradi kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Mjere
propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.
Odlukom su propisane agrotehničke mjere, Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, te kaznene odredbe za ne poštivanje
odredaba iz Odluke. Uz svaku od ovih mjera Odukom je pojašnjenje što mjera obuhvaća, i na što se
odnosi.

Predsjednik: Otvaram raspravu.
Saša Cimerman: Članak 13. kaže da se na području Općine Hlebine provode mjere za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina, koje obuhvaća zabranu sadnje višegodišnjih nasada višegodišnjih
kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama. To ne može Odluka sadržavati, to je glupost, po tome ne
smijemo zasaditi stablo jer bi u protivnom zasjenilo susjednu parcelu. Ne mogu prihvatiti taj članak i ne
slažem se sa njime. Predlažem brisanje iz Odluke.
Zvonko Trtanj: Linija granja ne smije prelaziti granicu međe. Nigdje ne piše da se ne smije
zasaditi već treba da treba ukoliko je posađeno biti odmaknuto od međe tako da sjena kad pada ne pada
na susjednu česticu.
Đurđica Kovaček: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Općine Hlebine izrađen je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu
o zaštiti od požara. Znači svaki članak Odluke usklađen je sa odredbama Zakona.
Milivoj Belec: Tko će nadzirati provođenje te Odluke.
Đurđica Kovaček: Nadziranje Odluke provodi jedinica lokalne samouprave odnosno Općina
Hlebine, odnosno poljoprivredni redar.
Predsjednik: Da li ima još pitanja. Obzirom da nema dajem prijedlog Odluke o agrotehničkim
mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu
od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Hlebine na usvajanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine sa 9 glasova „za“ i jednim glasnom „protiv“
(10 nazočnih) donijelo
Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Hlebine
(Odluke se prilaže Zapisniku i čini njego sastavni dio).

TOČKA 7.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Dajem riječ općinskoj načelnici.
Općinska načelnica: Primili smo zamolbu ugostitelja AC Matina kojom nam se obraćaju sa
zahtjevom za smanjenje cijene za korištenje javnih površina. Člankom 15. Odluke o općinskim porezima
Općine Hlebine propisano je da se Porez na korištenje javnih površina plaća se za:
- korištenje javnih površina za postavljanje montažnih objekata i kioska (trajniji ugovorni odnosi,
dulji od 6 mjeseci) plaća se u svoti 30,00 kuna po četvornom metru korištenja javne površine mjesečno,
unaprijed za tekuću godinu i to u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je utvrđen predmetni
porez,
- privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja šatora za ugostiteljske objekte,
promet roba, za pokretne ugostiteljske objekte, za postavljanje ljetnih terasa ispred ugostiteljskih
objekata i drugih radnji, te za druge pokretne naprave (stolice i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda
kućne radinosti i obrtničkih radnji, automata za piće, sladoleda i slično), a plaća se u svoti 10,00 kuna po

četvornom metru korištenja javne površine dnevno i to u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je
utvrđen predmetni porez.
Obzirom da se radi o ugostiteljskom objektu ispred kojeg bi bila postavljena ljetna terasa
površine 18 m2, iznosila bi dnevno 180,00 kuna odnosno mjesečno 5.400,00 kuna.
Suglasnost za postavljanje terase izdaje Općina. Opće poznato je da se terasa nalazi na pješačkoj
stazi, te se time dovodi u pitanje sigurnost pješaka, a sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama
potrebno je ostaviti pojas koji je potreban za nesmetan prolazak pješaka i prometovanje vozilima,
odnosno korištenje javne površine ne smije ugrožavati sigurnost sudionika u prometu. Iako je javna
površina pojas ŽUC-a, suglasnost izdaje JLS na čijem se području javna površina nalazi.
Predsjednik: Otvaram raspravu:
Hrvoje Gaži: Predlažem da se terase odvoji fizički sa lancima od parkinga i ostavi prolaz za
pješake.
Milivoj Belec: Ako postavi prolaz za pješake ne ostale prostor za terasu.
Andjelko Belec: To nije prostor za terasu već pješačka staza i protivim se davanju suglasnosti.
Branka Dorešić: U tom se objektu ne poštuje niti javni red i mir, niti radno vrijeme, a da ne velim
kako ujutro izgleda parkiralište ispred općine i galerije. Muzika trešti iz objekta do ranih jutarnjih sati,
divljanje autima također, a ako se još iz objekta to preseli na terasu mi u blizini objekta nećemo niti
spavati. Ljudi se trebaju ujutro ustati ići na posao, radit u štalu… Smeta nam, susjedi se žale. Definitivno
ne.
Božo Bošnjaković: Ne, radi blizine škole protiv sam zatvaranja pješačke staze.
Marija Zlatar: Objekt mora biti ipak tu dolazi veliki broj turisti , i ako ima rješenja treba dati
suglasnost za postavljanje terase, ali u zakonskim kriterijima. Svako predlažem i smanjenje naknade za
korištenje sa 10,00 na 5,00 kuna, ali samo za postavljanje ljetnih terasa ispred ugostiteljskih objekata i
drugih radnji a ostalo iz članka 15. da ostane isto.
Predsjednik: Da li ima još prijedloga. Obzirom da nema dajem Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke
o općinskim porezima Općine Hlebine na usvajanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine sa 7 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 2 glasa
„suzdržan“ (10 nazočnih) donijelo
Odluku o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Hlebine
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)

(ostalo kao nepotrebno ispušteno)

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 20.15 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić

