
 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA HLEBINE 
                OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 021-05/20-01/27 
URBROJ: 2137/07-20-1 
Hlebine, 4. svibnja 2020. 
 
 Na temelju članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hlebine («Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije» broj 13/09. i 5/13), sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine, koja će se održati 
u prostorijama Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, dana 
 

11. svibnja 2020. godine (ponedjeljak) u 16.00 sati 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći: 
 
                                          D N E V N I     R E D : 

 
1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2019. godinu, 

a) Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hlebine za 2019. godinu, 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu, 

2. Izvješća o izvršenju Programa i Plana za 2019. godinu: 
a. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Hlebine u 2019.  godini,  
b. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Hlebine u 2019.  godini,  
c. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju na području Općine Hlebine u 2019.  godini, 
d. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Hlebine u 2019.  godini, 
e. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i 

civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2019.  godini, 
f. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog 

doprinosa na području Općine Hlebine u 2019.  godini, 
g. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom i 

srednjem školstvu na području Općine Hlebine u 2019.  godini, 
h. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog 

doprinosa na području Općine Hlebine u 2019. godini. 
3. Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Hlebine, 
4. Razno. 

 
Molim da se sjednici OBAVEZNO odazovete u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na broj 

telefona 836-139.  
 
 
 

                                          PREDSJEDNIK: 
                                                Zvonko Trtanj, v.r. 


