IZVOD IZ ZAPISNIKA
od 20. kolovoza 2013.
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 20. kolovoza 2013. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 20.00 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/03, Urbroj: 2137/07-13-2, od 12. kolovoza
2013. 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.

PRISUTNI:

ODSUTNI:

1. Andjelko Belec
2. Milivoj Belec
3. Saša Cimerman
4. Branka Dorešić
5. Marijan Hontić
6. Darko Kalinić
7. Matija Kolarek
8. Kristina Kralj
9. Valentin Rumek
10. Marija Zlatar

1. Zvonko Trtanj - ispričan

Predsjednik: Konstatiram da sjednici prisustvuje 10 članova općinskog vijeća.
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 druge sjednice. Da li
ima nadopuna? Obzirom da nema, molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa prošle
sjednice. Tko je za prihvaćanje zapisnika?

Utvrđujem da je zapisnik sa 2. sjednice prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu. Obzirom da je
od slanja poziva za sjednicu do danas došlo do novonastale situacije, predlažem nadopunu
dnevnog reda sa točkom „Donošenje Odluke o ustroju predškolskog odgoja“. Da li ima još
nadopuna dnevnog reda. Nema. Molim da se o prijedlogu dnevnog reda sa nadopunom izjasnite
glasovanjem. Tko je «za», tko je «protiv»?
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Dnevni red:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2013. godine,
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015.
godinu,
3. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Hlebine u 2013. godini,
4. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Hlebine u 2013. godini,
5. Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u
2013. godini,
6. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Hlebine,
7. Izvješće općinskog načelnika i općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2013. godine,
8. Odluka o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača za razdoblje 2013. do
2016. godine,
9. Proslava Dana Općine Hlebine,
10. Donošenje Odluke o ustroju predškolskog odgoja,
11. Razno.
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. Predlažem da nastavimo s radom
prema dnevnom redu. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

TOČKA 1.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2013. GODINE
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
Molim tajnicu da pročita izvještaj.
(nakon čitanja izvješća)
Predsjednik: Otvaram raspravu.
Marija Zlatar: Molim pojašnjenje vezano uz izvršenje proračuna za stavke na kojima je
indeks ostvarenja iznad 100. (ostali nespomenuti prihodi, plaće, ostali nespomenuti rashodi,
program održavanja nerazvrstanih cesta, program održavanja postrojenja i opreme i ostalih
komunalnih poslova i donacije vjerskim zajednicama.
Općinska načelnica: Do povećanja na stavci ostali nespomenuti prihodi došlo je iz razloga
što je HZZ doznačio sredstva za radnike na javnim radovima, a isto tako i na rashodima za plaće.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iz razloga jer to stavka iz koje se financira trošak izbora.
Program održavanja nerazvrstanih cesta odnosi se na godišnje zavažanje poljskih putova i na
uslugu čišćenja snijega. Program održavanja postrojenja i opreme i ostalih komunalnih poslova
odnosi se na kako sam naslov govori, održavanja koji obuhvaća materijal za održavanje kojeg su
utrošili na javnim radovima, boje za printere i kopirku, opskrba vodom, deratizacija i dezinsekcija,
odvoz smeća, i slivna vodna naknada. Dotacija za vjerske zajednice od planiranih 30.000 kuna u
prvoj polovici doznačen je iznos od 20.000 kuna iz razloga što su u tijeku radovi i potrebno je platiti
račune. Što se tiče prekoračenja na pojedinim stavkama oni će se do kraja godine neće dirati, ali
dinamika je takva da su se morali platiti u prvoj polovici godine kao što je slučaj sa slivnom
vodnom naknadom, cestama i slično.
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Predsjednik: Da li ima još pitanja vezanih uz ovu točku. Obzirom da nema dajem
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2013. godine na usvajanje. Tko je za, protiv, suzdržan?.
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova «za» donijelo
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
(Polugodišnji izvještaj prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 2.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2014. I 2015. GODINU
Predsjednik: Molim tajnicu da pročita izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2013.
godinu.
(nakon čitanja izmjena i dopuna Proračuna Općine Hlebine i pojašnjenja po stavkama
proračuna)
Predsjednik: Otvaram raspravu. Da li netko javlja za riječ?
Marija Zlatar: Manje-više to je usklađenje. Zanima me samo da li će se takav proračun i
ostvariti.
Općinska načelnica: Prema prilivu u prvoj polovici godine i očekivanim doznakama
uglavnom da. Nema ni smisla ni potrebe preuveličavati proračun koji se neće moći realizirati.
Predsjednik: Zahvaljujem. Da li ima još pitanja u svezi Izmjena i dopuna Proračuna?
Obzirom da nema dajem na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Konstatiram da je jednoglasno sa 10 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine
donijelo Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu.
(Izmjene i dopune Proračuna Općine Hlebine za 2013. godinu prilažu se Zapisniku i čine
njegov sastavni dio.)
TOČKA 3.
PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2013. GODINI
Predsjednik: U materijalima ste primili Program o izmjenama programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine. Da li ima pitanja. Obzirom da
nema dajem Program o izmjenama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
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infrastrukture na području Općine Hlebine u 2013. godini na glasovanje. Tko je za, protiv,
suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Konstatiram da je jednoglasno sa 10 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine
donijelo Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2013. godini.
(Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Hlebine u 2013. godinu prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 4.
PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2013. GODINI
Predsjednik: U materijalima ste primili Program o izmjenama programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine. Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine
u 2013. godini na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Konstatiram da je jednoglasno sa 10 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine
donijelo Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2013. godini.
(Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Hlebine u 2013. godinu prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 5.
PLAN O IZMJENAMA PLANA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE
HLEBINE U 2013. GODINI
Predsjednik: U materijalima ste primili Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području Općine Hlebine u 2013. godini. Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Plan
o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2013. godini na
glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan?
(Nakon glasovanja)
Konstatiram da je jednoglasno sa 10 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine
donijelo Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u
2013. godini.
(Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u
2013. godini prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
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TOČKA 6.
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE

Predsjednik: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području
Općine Hlebine dostavljen vam je u materijalima za sjednicu. Molim tajnicu da pročita prijedlog.
Tajnica: Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Hlebine objavljena je u
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/04. U skladu sa prijedlogom iz prošle
sjednice predlaže se izmjena članka 6. mijenja koji se odnosi na jediničnu vrijednost za obračun.
Predlaže se izmjena članka 6, te izmjene u člancima 12. i 13. gdje su pogrešno navedeni članci.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Jedinična vrijednost za obračun komunalnog doprinosa po m 3 građevine (kn/m3) za
Općinu Hlebine iznosi 1,60 kuna/m3 građevine koje se grade.
Za građevine koje su u postupku legalizacije te je za njih izdano pravomoćno rješenje o
izvedenom stanju, jedinična vrijednost za obračun komunalnog doprinosa po m3 građevine
(kn/m3) za Općinu Hlebine iznosi 0,40 kuna/m3.“
Predsjednik: Otvaram raspravu. Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem Odluku o
izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Hlebine na usvajanje. Tko je za,
protiv, suzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području
Općine Hlebine usvojena jednoglasno sa 10 glasova „za“.

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u 22.30 sati.
(ostalo kao nepotrebno ispušteno)

ZAPISNIČAR:
Đurđica Kovaček

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić
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