IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 14. ožujka 2016. godine u zgradi
Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/26, Urbroj: 2137/07-16-1, od 7. ožujka 2016.
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. Kristina Kralj
2. Darko Kalinić

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

Predsjednik: Temeljem izvršene prozivke konstatiram da današnjoj sjednici prisustvuje 9 članova
Općinskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke.
OSTALI PRISUTNI:
1. Božica Trnski – općinska načelnica,
2. Hrvoje Gaži - zamjenik općinske načelnice,
3. Ivana Matina – računovodstveni referent
4. Đurđica Kovaček – referent, zapisničar.
Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 25. 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 25. 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»?
Dnevni red:
1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Hlebine u 2015 godini,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Hlebine u 2015 godini,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Hlebine u 2015 godini,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Hlebine u 2015 godini,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2015 godini,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog
doprinosa na području Općine Hlebine u 2015 godini,

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na
području Općine Hlebine u 2015 godini,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2015. godini,
- Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Hlebine u 2015. godini,
- Donošenje Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini,
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2015. godinu,
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2015. godinu,
Izvješće općinske načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,
Donošenje Odluke o raspoređivanju redovnih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Hlebine u 2016. godini,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine za 2015. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima
uklanjanja odbačenog otpada u 2015. godini,
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine
Hlebine za 2016. godinu,
Donošenje Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji na
području Općine Hlebine i Provedbenog plana obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na
području Općine Hlebine za 2016. godinu,
Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2015. godini,
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine za razdoblje od
2016. do 2019. godine,
Plan razvoja sustava Civilne zašite na području Općine Hlebine u 2016. godini,
Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izvođenje radova II. faze rekonstrukcije postojećeg objekta
i dogradnje dječjeg vrtića u Hlebinama,
Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Hlebine,
Razno.

Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih). Predlažem da
nastavimo s prvom točkom dnevnog reda.
TOČKA 1.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2015. GODINU,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015 GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015 GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015 GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA JAVNIH POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015 GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015 GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015 GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015 GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI,
- DONOŠENJE ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA O NAMJENSKOM
KORIŠTENJU SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU U 2015. GODINI.

Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Hlebine za 2015. godinu i izvješća o ostvarenju programa koji su sastavni dio izvješća. Molim gđu Ivanu
Matina računovodstvenog referenta da prođe po stavkama godišnjeg obračuna proračuna i po izvršenju
programa
Ivana Matina: U 2015. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 3.002.524,55 kuna odnosno 103 % od
tekućeg plana za 2015. godinu, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 3.249.265,23 kune odnosno 96 % od
plana. Razlika između prihoda i rashoda pokrivena je viškom prihoda iz 2014. godine. Višak sredstva na dan
31. 12. 2015. Iznosi 246.740,68 kuna. 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: 634.739,47 kn,
Konto 63 – pomoći: 964.051,92 kn,
Konto 64 – prihodi od imovine: 1.094.168,64 kn,
Konto 65 – prihodi od administrativnih pristojbi: 309.564,52 kn,
Izvršenje rashoda po kontima je slijedeće:
Konto 31 – rashodi za zaposlene: 322.397,98 kn,
Konto 32 – materijalni rashodi: 805.030,60 kn,
Konto 34 – financijski rashodi: 4.837,15 kn,
Konto 37 – naknade građanima i kućanstvima: 221.455,73 kn,
Konto 38 – donacije i ostali rashodi: 275.968,35 kn,
Konto 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: 244.400,00 kn,
Konto 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: 1.054.995,55 kn,
Konto 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini: 288.861,89 kn.
Općina Hlebine nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima, nije se zaduživala na
domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala,
Sredstva za izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu, planirana su u iznosu
63.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 62.323,93 kuna i doznačena su korisnicima kako slijedi:
- Nogometnom klubu “Hlebine” Hlebine u svoti
30.000,00 kuna,
- Športskom ribolovnom klubu “Drava” Hlebine u svoti
7.000,00 kuna,
- Lovačkoj udruzi “Lisica” Hlebine u svoti
7.000,00 kuna,
- Športskom ribolovnom klubu “Hlebine” Hlebine u svoti
7.000,00 kuna,
- za ostale potrebe u sportu u svoti
11.323,93 kuna.
Sredstva za izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, planirana su u iznosu
120.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 118.000,00 kuna, a doznačena korisnicima:
1.
2.
3.
4.

Udruga hlebinskih slikara i kipara naive, Hlebine u svoti 7.000,00 kuna,
Crkvi svete Katarine u Hlebinama u svoti 100.000,00 kuna,
KUD-u Hlebine u svoti od 5.000,00,
Za ostale potrebe u kulturi u svoti 6.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. godinu, planirana su
u iznosu od 650.000,00 kuna, a izvršeno u iznosu od 611.279,33 kuna i to za:
- osiguranjem stručnih suradnika za vođenje Programa predškolskog odgoja u svoti 9.203,42
kuna,
- sufinanciranjem smještaja djece predškolske dobi u jaslicama i vrtićima u svoti 91.641,25 kuna,
- osiguravanjem drugih uvjeta i poduzimanjem mjera kojima se unapređuje njega, odgoj i zaštita
djece - rekonstrukcija i prenamjena Kuće Krste Hegedušića u građevnu društvenog standarda –
Dječji vrtić u svoti 510.434,66 kuna.
Sredstva za izvršenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu planirana su u iznosu
od 110.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 108.277,90 kuna i to za:

-

pomoć osobama u stanju socijalne potrebe u svoti 27.731,98 kuna,
donacije u svoti od 4.423,42 kuna,
dodjelu dječjih darova u svoti 16.840,00 kuna,
sufinanciranje prehrane učenika određenih kategorija u svoti 25.282,50 kuna,
nabavu opreme za novorođenčad u svoti 15.000,00 kuna,
isplatu sredstava za ogrjev u svoti 19.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za 2015. godinu
planirana su u iznosu od 71.500,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 71.356,25 kuna, a doznačena su
korisnicima kako slijedi:
1. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hlebine
68.000,00 kuna,
2. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja stanica Bjelovar
1.500,00 kuna,
3. Stožeru civilne zaštite
1.856,25 kuna.
Sredstva za izvršenje Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015. godinu, planirana su u
iznosu od 22.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 21.313,60 kuna, te utrošena za asfaltiranje nerazvrstanih
cesta.
Sredstva za izvršenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu za 2015. godinu planirana su u
iznosu od 45.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 42.216,00 kuna, te utrošena kako slijedi:
- opremanje učionica, predmeta i programa potrebnom opremom za nastavu i nastavnim
pomagalima u svoti 1.172,00 kuna,
- provođenje programa sportskih aktivnosti i škole plivanja u svoti 2.488,00 kuna,
- sufinanciranje rada «Bibliobusa“ u svoti 5.000,00 kuna,
- financiranje prijevoza učenika osnovne škole u svoti 9.800,00 kuna,
- sufinanciranje nabave udžbenika u svoti 23.400,00 kuna,
- nagrade učenicima u svoti 356,00 kuna.
Sredstva za izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
planirana su u iznosu od 375.000,00 kuna, a utrošena u svoti 340.774,72 kune i to za:
1. Nerazvrstane ceste
1.1. Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta
- cesta Valentovci u dužini 290 metara,
- Odvojak ulice Stjepana Radića u dužini 55 metara.
Izvor financiranja: Proračuna Općine Hlebine
Proračun Koprivničko-križevačke županije
Ministarstvo graditeljstva
2.

107.233,34 kuna,

3.750,00 kuna,
25.983,34 kuna,
77.500,00 kuna.

Javne površine i parkirališta

2.1. Parkiralište kod groblja u Hlebinama
2.2. Javne površine (staze) –
Društveni dom Gabajeva Greda
Izvor financiranja: Proračun Općine Hlebine

233.541,38 kuna,
28.087,50 kuna.
261.628,88 kuna.

Sredstva za izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini planirana u
iznosu od 265.000,00 kuna, o ostvareno je u iznosu 266.255,96 kuna kako slijedi:
Prikupljena sredstva (komunalna naknada i komunalni doprinos, te djelomično iz eksploatacije
mineralnih sirovina i zakupa poljoprivrednog zemljišta) utrošena su u iznosu od 266.255,96 kuna, kako
slijedi:
- održavanje javnih površina u iznosu od kuna 24.553,40 kuna,
- održavanje nerazvrstanih cesta (zimska služba) u iznosu od 5.950,00 kuna,
- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 122.756,93 kuna,

-

održavanje groblja u iznosu od 21.349,58 kuna.
popravak javne rasvjete i potrošnja električne energije u iznosu od 91.646,05 kuna.

Sredstva za izvršenje programa o namjenskom korištenju sredstva naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini planirana su u iznosu od 45.000,00 kuna, a
ostvarena u iznosu od 40.853,78 kuna, a utrošena su za redovito i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i
ulica.
Predsjednik: Da li ima pitanja, obzirom da nema dajem Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Hlebine sa svim pripadajućim programima 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 2015. godinu,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Općine Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na
području Općine Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području
Općine Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području
Općine Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2015. godini,
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2015. godini i
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini.
(Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu sa pripadajućim izvješćima i Zaključci o
usvajanju izvješća o izvršenju Programa i Plana nalaze se u prilogu ovog Zapisnika i čine njegov sastavni
dio.)
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
OPĆINE HLEBINE ZA 2015. GODINU
Ivana Matina: Preostali dio viška prihoda poslovanja na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi
246.740,68 kuna. Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2015. godinu, te

utvrđuje raspodjela rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2015. godinu, kojeg čini stanje na osnovnim
računima podskupine 922 višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2015. godine i to:
- 92211 – višak prihoda poslovanja u svoti 4.321.229,25 kuna,
- 92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine u svoti 4.098.407,67 kuna,
- 92223 – manjak primitaka od financijske imovine u svoti 32.200,00 kuna.
Višak prihoda poslovanja raspodjeljuje se za pokriće manjka primitaka od nefinancijske imovine u
svoti 4.098.407,67 kuna i pokriće manjka primitaka od financijske imovine u svoti 32.200,00 kuna. Viška
prihoda poslovanja iznosi 246.740,68 kuna.
Predsjednik: Sukladno članku 82. Stavu 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu donosi se Odluka o raspodjeli rezultata. Prijedlog općinske načelnice je da se preostali dio viška
prihoda poslovanja u svoti 246.740,68 kuna raspoređuje za rashode poslovanja Općine Hlebine u 2016.
godini.
Da li ima pitanja. Obzirom da ne dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa (9 nazočnih) donijelo
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
Općine Hlebine za 2015. godinu
kojom će se preostali dio viška prihoda poslovanja u svoti 246.740,68 kuna rasporediti za rashode
poslovanja Općine Hlebine u 2015. godini.
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 3.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2015. GODINU
Ivana Matina: Općina Hlebine u izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nije koristila.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU REDOVNIH GODIŠNJIH SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH
STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI
Predsjednik: Molim gđu Ivanu Matina da pročita prijedlog Odluke.
Ivana Matina: Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe Općinsko vijeće donosi Odluku o raspoređivanju redovnih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. Sredstva planirana u Proračunu za redovito godišnje financiranje
rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 1.921,00 kuna. Iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini 170,00 kuna, za razdoblje 2016. godine, tako da se pojedinoj
političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi:
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
- HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP

4 člana
2 člana
3 člana
2 člana

680,00 kuna,
340,00 kuna,
510,00 kuna,
340,00 kuna.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama također
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što
predstavlja svotu od 17,00 kuna, za razdoblje iz članka 1. ove Odluke tako da političkoj stranci pripada
pravo na naknadu, i to:

- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
- HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA–HSLS

1 članica
2 članice

17,00 kuna
34,00 kuna.

Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Odluku na glasovanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(nakon glasovanja)
Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ donijelo Odluku
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Hlebine
u 2016. godini (9 nazočnih).
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 6.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2015. GODINE
ZA 2015. GODINU
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da pročita Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom.
Đurđica Kovaček: Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13) 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«, br. 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. 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 Koprivničkokriževačke županije, Odsjekom za zaštitu okoliša i prirode. U 2015. godini pokrenute su aktivnosti za
početak izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016-2021. godine, ali iz razloga ne usvajanja
nacionalnog Plana gospodarenja otpadom, na snazi ostaje postojeći Plan gospodarenja otpadom na
području Općine Hlebine.
Za razdoblje od 2010. do 2014. 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. i 5/15.
PGO prestao je važiti sa 31. 12. 2015. godine, no novi nije donesen iz razloga što treba donijeti
određene Odluke što se tiče postupanja sa gospodarenjem otpadom (prvenstveno se odnosi na odvajanje
komunalnog otpada) što treba biti usklađeno sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, odnosno
Uredbom iz članka 53. stavak 4. navedenog Zakona koju Vlada Republike Hrvatske još uvijek nije donijela.
Isto tako nije usvojen niti Plan gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske koji bi trebao biti
osnova za donošenje svih ostalih planova. Izvješćem su obuhvaćeneobveze JLS, dokumenti prostornog
uređenja Općine, Plan gospodarenja otpadom Općine, pregled postojećeg stanja na području Općine,
podaci o vrstama i količinama sakupljenog otpada, podaci o količinama odlaganja otpada na odlagalištu,
cijene usluge sakupljanja i gospodarenja otpadom na području Općine, podaci o postojećim i planiranim
građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom, te status sanacije neusklađenih odlagališta, podaci o
lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, realizacija aktivnosti i provedenih mjera sukladno
planu gospodarenja otpadom u 2015. godini, popis projekata i aktivnosti važnih za provedbu odredbi plana,
izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, i zaključak o provedenim
aktivnostima i planovima.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Hlebine za 2015. godinu 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 provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine za 2015. godinu.
(Izvješće i Zaključak prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio)
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPREČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE HLEBINE ZA 2016. GODINU
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da pročita prijedlog Odluke.
Đurđica Kovaček: Na temelju članka 36. Stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
predstavničko tijelo JLS dužno je temeljem izvješća donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje
otpada. Temeljem navedenog lokacija se nalazi u Gabajevoj Gredi tzv. Krapinčeva Graba, te će se na toj
lokaciji provoditi posebne mjere.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Odluku na usvajanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(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 2016. godinu.
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 10.
ANALIZA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2015. GODINI
Predsjednik: Dajem riječ zamjeniku načelnice ujedno i predsjedniku Stožera Zaštite i spašavanja
Općine Hlebine gosp. Hrvoju Gaži.
Hrvoje Gaži: Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama
i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i
aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava
i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih
i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika
od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite. Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15)
definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Do 31. srpnja 2015. godine sustav civilne zaštite bio je uređen
Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), a 1. kolovoza 2015.
godine na snagu je stupio Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) kao temeljni
zakonski okvir za sustav i djelovanje civilne zaštite. S obzirom na zakonske promjene tijekom 2015. godine,

u primjeni su ostali provedbeni dokumenti donijeti temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju. Jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja
civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 49. stavka 2. Zakona o
sustavu civilne zaštite. Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04,
79/07, 38/09. i 127/10) ostaju na snazi do donošenja procjena i planova iz prethodnog stavka.
Predsjednik: Da li ima pitanja?
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da ne, dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» (9 nazočnih)
donijelo
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Hlebine u 2015. godini.
(Analiza se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 11.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA
RAZDOBLJE 2016. DO 2019. GODINE
Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da pročita pripremljene Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine za razdoblje od 2016. do 2019. godine.
Đurđica Kovaček: Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) određeno je da
sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne
zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne
zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika
operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog
odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe. Brzo i
učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti
mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne
nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih
nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava
civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u
godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši
standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.
Smjernice su izrađene u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da ne, dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» (9 nazočnih)
donijelo
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Hlebine za razdoblje od 2016. do 2019. godine.

(Smjernice se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio).
TOČKA 12.
DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE HLEBINE U 2016. GODINI
Predsjednik: Molim gospođu Kovaček da pojasni donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite.
Đurđica Kovaček: Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) određeno je da
sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne
zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Također je
definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Na temelju Analize stanja
sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama
većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od
značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine za
2016. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv,
cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Općine Hlebine koja će se
odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na Civilnu zaštitu, Stožer zaštite i spašavanja, postrojbe
Civilne zaštite, povjerenike civilne zašite, vatrogastvo, udruge građana značajne za zaštitu i spašavanje,
službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, sustav uzbunjivanja
građana, edukaciju stanovništva, financiranje sustava civilne zaštite i suradnje na području civilne zaštite.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da ne, dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» (9 nazočnih)
donijelo
Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine u 2016. godini.
(Plan se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).
(ostalo kao nepotrebno ispušteno)
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 19.25 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić

