
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana   28. studenoga  2016. godine 
u zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 18.00 sati. 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/13-01/31, Urbroj: 2137/07-16-1, od  22. 
studenoga 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. Andjelko Belec     1. Kristina Kralj 
2. Milivoj Belec      2. Darko Kalinić    
3. Božo Bošnjaković 
4. Saša Cimerman      
5. Branka Dorešić  
6. Marijan Hontić 
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. Andrea Senković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,  
4. Ivana Matina – računovodstveni referent,  
5. Đurđica Kovaček – zapisničar.  

 
 Predsjednik: Pozdravljam sve prisutne članove Općinskog vijeća, općinsku načelnicu, 
zamjenika, pročelnicu i referentice. Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 30.  
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  30.  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»? 

   D n e v n i    r e d :        
 

1. Proračun Općine Hlebine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,  
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u u 2017. godini, 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2017. godini, 
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Hlebine u 2017. godini,  



 

 

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2017. godini, 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. 
godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2017. godinu, 

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu, 
3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Hlebine,  
4. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći studentima sa prebivalištem na području Općine 

Hlebine,  
5. Razno. 

 
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova „za“ (9 nazočnih).  
  
Predlažem da nastavimo s  prvom točkom dnevnog reda. 
 

TOČKA 1. 
 

PRORAČUN OPĆINE HLEBINE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU, 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017. GODINI, 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U U 2017. GODINI, 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE  U 2017. GODINI, 

PLAN JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017. GODINI, 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 

2017. GODINI, 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 

2017. GODINI, 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE U 2017. GODINI, 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE  HLEBINE U 2017. 
GODINI, 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE 
HLEBINE U 2017. GODINI, 

PROGRAM O NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017. GODINU 

 
Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog Proračuna Općine Hlebine 2017. 

Godinu i Projekcije za 2018. I 2019. godinu. Molim računovodstvenu referenticu đospođicu Ivanu da 
pojasni predloženi Proračun.  

 
Ivana Matina: U prijedlogu Proračuna za 2017. godinu prihodi su planirani u iznosu od 

5.600.000,00 kuna, dok su rashodi planirani u iznosu od 5.850.000,00 kuna, a koji će se pokriti 
viškom prihoda iz 2016. godine. Konto 61 - Prihodi od poreza planirani su iznosu od 555.000,00 
kuna, konto 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 
od 4.290.000,00 kuna (tu ulaze tekuće pomoći u iznosu od 820.000,00 kuna, kapitale pomoći iz 
drugih proračuna (državnog i županijskog) u iznosu od 400.000,00 kuna, Pomoći od 
izvanproračunskih korisnika (HZZ) u iznosu 70.000,00 kuna, te Pomoći iz državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Konto 64 – Prihodi od imovine 
planirani su u iznosu 525.000,00 kuna, te konto 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 
i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 230.000,00 kuna.  

Rashodi u iznosu od 5.850.000,00 kuna planirani su po razdjelima:  
 
U razdjelu I. Predstavnička i izvršna tijela izdaci su planirani u iznosu od 329.000,00 kuna, 

razdjel se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost, izbore, sponzorstva i rad političkih stranaka 



 

 

U razdjelu II. Jedinstveni upravni odjel izdaci su planirani u iznosu od 4.319.000,00 kuna, a 
odnosi se na redovne poslove, materijalne izdatke i kapitalna ulaganja. 

U razdjelu III. Društvene, socijalne i druge aktivnosti izdaci su planirani u iznosu od 
762.000,00 kuna, a odnosi se na financiranje predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, 
srednjoškolskog obrazovanja, visokoškolskog obrazovanja, socijalnu skrb, zaštitu i sigurnost, kultura, 
sport i  razvoj civilnog društva. 

U razdjelu IV. Komunalnog gospodarstvo izdaci su planirani u iznosi 440.000,00 kuna, a 
odnose se na komunalne djelatnosti (gospodarenje otpadom, održavanje groblja i javnih površina, 
nafta, plin, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, javna rasvjeta i tekuće i investicijsko 
održavanje objekata) i plaće komunalnog radnika i komunalnog redara.  

 
Predsjednik: Načelnica se javlja za riječ. 
  
Općinska načelnica: Prijedlog proračuna i projekcije objavljeni su na Internet stranicama 

Općine Hlebine (savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) a isto tako na sastanku stranke HDZ-a 
gospodin Belec Anđelko predložio se da se za sport povisi iznos izdvajanja za 10.000,00 kuna iz 
razloga što naši nogometaši u svom sastavu imaju i veterane a isto tako planiraju u 2017. godini 
krenuti sa pionirima, stoga predlažem da na energiji (sklopljen ugovor za distribuciju pa je došlo do 
smanjenja stavke) smanjimo iznos za tih 10.000,00 kuna.  

 
Predsjednik: Vijećnica Marija Zlatar se javlja za riječ. 
 
Marija Zlatar: Razgovarale smo za putne troškove i dnevnice pratitelja maturalnih putovanja.  
 
Općinska načelnica: U 2016. godini planiran je iznos, a isto tako za slijedeću samo 

nastavljamo. Sredstva su osigurana na kontu 329 – Pomoći. 
 
Predsjednik: Sve programe primili ste u materijalima za sjednicu, prošli smo ih u proračunu, 

ali molim Ivanu da prođemo po programima. Prije toga zamolio bih đgu Kovaček da pojasni zašto u 
programima za donacije udrugama pišu samo ukupni iznosi.  

 
Đurđica Kovaček: Sukladno Zakonu o udrugama i Pravilnika kojeg je donijelo Općinsko 

vijeće, od ove godine primjenjuje se doznaka sredstava putem javnih natječaja, a sukladno 
programima za koje udruge traže sredstva. Nakon provedenog natječaja vrši se bodovanje, i 
sukladno tome donosi Odluka o visini sredstva odobrenih za udrugu i program.   
 
 (nakon kratkog izlaganja po programima) 
   

Predsjednik: Da li se netko javlja za riječ. Obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem 
predloženi Proračun Općine Hlebine za 2016. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu i prijedloge 
Programa i Plana na području Općine Hlebine u 2017. godini na glasovanje. Tko je za, protiv, 
suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je jednoglasno  sa  9 glasova «za» Općinsko vijeće Općine Hlebine donijelo 
(9 nazočnih) donijelo  
 
 Proračun Općine Hlebine za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu, 

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine  u 2017. 
godini, 



 

 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 
2017. godini, 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2017. godini, 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Hlebine u 2017. godini, 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine 
u 2017. godini, 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu 

   
 (Proračun sa Projekcijom, Programi i Plan prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 2.  
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE 

ZA 2017. GODINU 
 

 Predsjednik: U materijalima za sjednicu primili ste Odluku o izvršavanju Proračuna Općine 
Hlebine za 2016. godinu. Molim Ivanu da pojasni.  
 
 Ivana Matina: Odluka je  izrađena na temelju Zakona o proračunu, a njome se uređuje 
struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kao i način izvršavanja Proračuna, upravljanje 
javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika Proračuna, 
ovlasti općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.  
 
 Predsjednik: Otvaram raspravu. Obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem Odluku o 
izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu na glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržan? 
 
 (Nakon glasovanja) 
 
 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» donijelo 
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu (9 nazočnih). 
 
 (Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Hlebine za 2017. godinu prilaže se zapisniku i čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 3.  
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 

JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE HLEBINE 
 

 Predsjednik: Molim pročelnicu za pojašnjenje Odluke  izmjeni odluke o koeficijentima.  
 

 Pročelnica: Općinska načelnica donijela je novi Pravilnik o u unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Hlebine u čijem se privitku nalazi i sistematizacija radnih mjesta službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine, a donesen je radi uslađenja sa novom regulativom. U Odluci o 
koeficijentima stoji naziv zanimanja „referent za opće, pravne i kadrovske poslove”, a u sistematizaciji 
„administratvini referent”. Obzirom da Pravilnik, sistematizacija i Odluka o koeficijentima moraju biti 
usklađeni došlo je do potrebe izmjene Odluke o koeficijentima.  
 
 Predsjednik: Da li ima pitanja. Ozbirom da nema dajem Odluku o izmjeni odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine na glasovanje. Tko 
je za, protiv, suzdržan? 
 
 (nakon glasovanja) 



 

 

 

 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 9 glasova «za» donijelo 
(9 nazočnih) 
 

Odluku o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Hlebine 

 
 
 (Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
  

 (ostalo kao nepotrebno ispušteno) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena u  18.45 sati. 
 
 

    ZAPISNIČAR:                                         PREDSJEDNIK: 
  Đurđica Kovaček                                         Marijan Hontić 
 
 
 


