
1 
 

 

                       
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
              OPĆINA HLEBINE 
             OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 021-05/13-01/27 
URBROJ: 2137/07-16-2 
Hlebine, 24. svibnja 2016. 

 
Z A P I S N I K 

 
 sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana   27. svibnja 2016. godine u 
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 19.00 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/27, Urbroj: 2137/07-16-1, od 17. svibnja 
2016. godine. 
 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Hlebine gosp. Marijan Kontić, te pozdravlja općinsku načelnicu, zamjenika općinske načelnice i  
prisutne članove Općinskog vijeća Općine Hlebine, te moli tajnicu da izvrši prozivku.   

 
PRISUTNI:      ODSUTNI: 
 
1. Andjelko Belec     1. Saša Cimerman - ispričan 
2. Milivoj Belec      2. Kristina Kralj 
3. Božo Bošnjaković      
4. Branka Dorešić  
5. Marijan Kontić 
6. Darko Kalinić 
7. Matija Kolarek 
8. Zvonko Trtanj  
9. 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. Đurđica Kovaček – referent, zapisničar.  

 
 Predsjednik: Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 26.  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  26.  sjednice prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 

nazočnih).  
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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. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na okolišu dječjeg vrtića u 
Hlebinama, 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju namještaja za Dječji vrtić u Hlebinama,  
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izradu I. izmjena i dopuna Prostornog plana 

Općine Hlebine,  
4. Razno. 

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

Predlažem da nastavimo s  prvom točkom dnevnog reda. 
 
 

TOČKA 1. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA  
NA OKOLIŠU DJEČJEG VRTIĆA U HLEBINAMA 

 
 Predsjednik: Molim povjerenstvo za nabavu da pročita zapisnik sa otvaranja i ocjeni 
ponuda.  
 
 Đurđica Kovaček: Općina Hlebine provela je sukladno Pravilniku o bagatelnoj nabavi robe, 
radova i/ili usluga bagatelni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora za izvođenje 
radova na  uređenju okoliša dječjeg vrtića u Hlebinama, evidencijski broj nabave: 2/16, broj objave 
iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2016/0BP-00138, datum slanja objave 
6. travnja 2016. godine. Do isteka roka za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda, i to 
ponuda ponuditelja „MOD“ d.o.o., Franje Mraza 8, Koprivnica, OIB: 71735858023.  

    Ovlašteni predstavnici naručitelja proveli su otvaranje pristiglih ponuda dana 25. travnja  
2016. godine u 9.30 sati o čemu je sastavljen Zapisnik o otvaranju ponuda.  

Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledali su i ocijenili pristigle ponude dana 25. travnja 
2016. godine o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.  

Ponuditelj MOD“ d.o.o., Franje Mraza 8, Koprivnica, dostavio je ponudu u iznosu 
149.747,70 kuna bez PDV-a, odnosno  187.184,63 kuna s uključenim PDV-om. Kriterij za odabir je 
prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom. Ponuditelj „MOD“ d.o.o. Franje Mraza 8, Koprivnica, OIB: 
71735858023, dostavio je ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije, te se  
predlaže Općinskom vijeću da s tim gospodarskim subjektom sklopi Ugovor za izvođenje radova na 
uređenju okoliša dječjeg vrtića u Hlebinama. 

 
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem prijedlog na usvajanje. Tko je za, 

protiv, suzdržan? 
 
(nakon glasovanja) 
 
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 

nazočnih) donijelo  
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ODLUKU O ODABIRU 

 
Za sklapanje Ugovora za izvođenje radova na uređenju okoliša dječjeg vrtića u Hlebinama, 

evidencijski broj nabave: 2/16, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike 
Hrvatske: 2016/0BP-00138, datum slanja objave 6. travnja 2016., kao najpovoljnija ponuda 

odabire se ponuda ponuditelja „MOD“ d.o.o. Franje Mraza 8, Koprivnica, OIB: 71735858023, u 
iznosu od  149.747,70 kuna bez PDV-a, odnosno 187.184,63 kuna s uključenim PDV-om. 

 
 (Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).  

 
 

TOČKA 2. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA KUPNJU NAMJEŠTAJA  
ZA DJEČJI VRTIĆ U HLEBINAMA 

 
Predsjednik: Dajem riječ općinskoj načelnici.  
 
Općinska načelnica: Zatražili smo od tvrtke „Škrinjica“ iz Zagreba dostavu ponude za 

opremanje dječjeg vrtića namještajem. Cijena ponude za kompletno opremanje prostora za vrtić 
(soba za dnevni boravak, kreveti sa posteljinom za spavanje, soba za izolaciju i garderoba) iznosi 
69.340,60 kuna odnosno sa uračunatim PDV-om 86.675,75 kuna. To je tvrtka koja proizvodi 
namještaj sa certifikatom (atestom) i zadovoljava uvjetima i standardima propisanim Pravilnikom o 
predškolskom odgoju i naobrazbi.  

 
Predsjednik: Da li ima pitanja? Obzirom da nema dajem prijedlog 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 PRIHVAĆANJU PONUDE 
 

Prihvaća se ponuda tvrtke „Škrinjica“ d.o.o. Zagreb za kupnju namještaja za dječji vrtić u 
Hlebinama u iznosu od 69.340,60 kuna odnosno sa uračunatim PDV-om 86.675,75 kuna. 

 
 (Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio). 
 

TOČKA 3.  
 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 
PLANA OPĆINE HLEBINE 

 
 Predsjednik: Molim gđu Kovaček da obrazloži ponude.  
 
 Đurđica Kovaček: Sukladno upućenom zahtjevu za dostavu ponuda primili smo tri ponude 
za izradu I. izmjena i dopuna PPUO Hlebine i to ponude ponuđača. 
 

1. „URBIA“ d.o.o. Čakovec, I. G. Kovačića 10, na iznos 110.000,00 kuna sa uračunatim PDV-
om, 
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2. „ARHITEKBIRO KOGL“ d.o.o. Varaždin, Jelkovečka 10, na iznos 120.000,00 kuna s 
uračunatim PDV-om, 

3. „VTC-PROJEKT“ d.o.o. Virovitica, Antuna Mihakovića 9, na iznos 125.000,00 kuna sa 
uračunatim PDV-om.  

 
 Obzirom da je ponuditelj „URBIA“ d.o.o. Čakovec, I. G. Kovačića 10, dostavio ponudu u 
iznosu od 110.000,00 kuna s uključenim PDV-om, a kriterij za odbabir je prihvatljiva ponuda s 
najnižom cijenom, a osim toga Urbia je izrađivač osnovnog plana iz 2007. godine, predlaže se da 
Općinsko vijeće s tim ponuditeljem sklopi ugovor o izradi I. izmjena i dopuna PPUO Hlebine.  

 
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem prijedlog 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 PRIHVAĆANJU PONUDE 
 

Za sklapanje Ugovora za izradu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hlebine 
kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja „URBIA“ d.o.o. Čakovec, I. G. Kovačića 

10, dostavio ponudu u iznosu od 110.000,00 kuna s uključenim PDV-om. 
 

 (Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio).  
 

TOČKA 4.   
 

R A Z N O  
 

 1. Općinska načelnica: Kandidirali smo izgradnju vrtića na natječaj Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU. Odobren nam je iznos od 250.000,00 kuna, tako da sutra 25. Svibnja u 
Zagrebu u Ministarstvu imamo svečano potpisivanje ugovora. Također na Ministarstvo 
graditeljstva kandidirali smo projekt izgradnje pješačkih staza. Od Županije za vrtić smo povukli 
102.000 kuna, a mogućnost povlačenja je do 200.000 kuna, tako da ćemo dalje kandidirati 
financiranje izgradnje vrtića i kupnju namještaja. Sada kada je odabran ponuditelj za izradu PPUOH 
kandidirat ćemo na Ministarstvo prostornog uređenja izradu PPUOH. Upućen je poziv roditeljima 
da izvrše predupis za djecu, pa će se temeljem prijava organizirati sastanak sa pedagogicom i 
ravnateljicom vrtića kako bi roditelje upoznali sa početkom rada vrtića i dobili približan broj 
korisnika. Što se tiče financiranja rada vrtića od strane Općine Hlebine vrtić veličine našeg iznositi 
300.000 kuna godišnje, dok razliku financiranu roditelji.  U našem vrtiću neće biti kuhanja hrane, 
već će se hrana prevoziti iz vrtića u Sigecu,Vezano uz prijevoz, prijevoz hrane se može prevoziti 
samo dostavnim vozilom koje služi samo za tu svrhu, i koje mora biti opremljeno prema 
standardima i pravilniku o hrani. Tako da nam predstoji još i taj trošak.  
 
 Milivoj Belec: A vozač? 
 
 Općinska načelnica: Prijevoz hrane vršit će zaposlena osoba u vrtiću, a to je servirka ili 
domarka, odnosno kuharica na pola radnog vremena.  
 
 2. Općinska načelnica: KC Vode raspisale su javni poziv za izgradnju vodovoda u Gabajevoj 
Gredi. 
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 Matija Kolarek: Sa gospodinom Pobijem razgovarao sam neformalno i rekao da vodovod 
ide još ove godine.  
 
 Andjelko Belec: A kad ide kanalizacija.  
 
 Općinska načelnica: Kanalizacija ide u projektu aglomeracije i tu se čeka javni poziv.  
 

4. Marija Zlatar: Od 8. Do 15. Je bio tjedan crvenog križa, imamo preko 80 evidentiranih 
članova crvenog križa koji su platili članarinu. Inicirala sam sakupljanje po jednog 
proizvoda, djeca su se tome rado odazvala, a ja sam ih transportirala u Crveni križ.  

 
 Općinska načelnica: Bravo za Hlebine. Vezano uz škola moram spomenuti da je u iznosu od 
10.000 kupljeno namještaj za jednu učionicu i četiri garderobe za hodnike. Do dana škole 
namještaj i garderobe biti će dopremljene u školu Hlebine.  
 
 Predsjednik: Hvala gospođi Zlatar na promociji Crvenog križa i Hlebina.  
  
 Predsjednik: Da li ima još nešto pod točkom razno. Obzirom da nema završavam sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Hlebine.  
 

 
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  19.30 sati. 

 
 

 
    ZAPISNIČAR:                                         PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
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