
 

 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

    KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

         ŽUPANIJA 

 

  OPĆINA KALNIK 

    Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/16-01/05 

URBROJ: 2137/23-16-1 

Kalnik, 22. studenoga 2016.  

                                                                                                   Članovi Općinskog vijeća 

                                                                                                                       Općine Kalnik 

               -  svima  -          

                                                                                                                          

                   

 Na temelju članka 34. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“, broj 5/13.) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati 

dana  

 

26. studenoga 2016. godine ( subota ) u 20:00 sati 

 

Sjednica će se održati u prostorijama  Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2016. godinu; 

2. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kalnik u 2016. godini; 

3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kalnik u 2016. godini; 

4. Donošenje Programa o izmjenama Programa razvojnih projekata za gospodarski razvoj na 

području Općine Kalnik u 2016. godini; 

5. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kalnik u 2016. godini; 

6. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Kalnik u 2016. godini; 

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Kalnik u 2016. godini; 

8. Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kalnik u 2016. godini; 

9. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Kalnik u 2016. godini; 

10. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 

na području Općine Kalnik u 2016. godini; 

11. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste NC01 na području Općine Kalnik“; 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi; 

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za 

izračun visine komunalne naknade; 



14. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti komunalni poslovi za komunalnu 

djelatnost javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Kalnik; 

15. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kalnik; 

16. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi komunalne djelatnosti 

zimska služba (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na temelju pisanog ugovora na 

području Općine Kalnik; 

17. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Mole se članovi za prisustvovanje sjednici u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost 

opravdaju na telefon 857-250. 

          

 

                                           PREDSJEDNIK: 

                    Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech.  

             

                      


