REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA KALNIK
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2137/23-17-2
Kalnik, 1. listopada 2017.
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane 1. listopada 2017. godine, s početkom u 9,15 sati u
zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/05, URBROJ: 2137/23-17-1 od 27. rujna 2017. godine za
1. listopada 2017. godine (nedjelja) u 9,00 sati.
Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik Igor Tomić.
PREDSJEDNIK pozdravlja sve prisutne. Konstatira da sjednici prisustvuje 6 od ukupno 11 članova Općinskog
vijeća Općine Kalnik, utvrđuje kvorum te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
PRISUTNI članovi Općinskog vijeća:
1. Igor Tomić
2. Paula Radić Puač
3. Valek Hrlec
4. Nikolina Sokač-Matušec
5. Josip Štragelj
6. Božidar Kovačić
ODSUTNI članovi Općinskog vijeća:
1. Vilim Varović
2. Zoran Pugar
3. Zdenka Pugar
4. Danijel Hrg
5. Stjepan Koretić
Vijećnik Vilim Varović opravdao je svoj izostanak. Ostali odsutni vijećnici nisu opravdali svoj izostanak.
OSTALI PRISUTNI:
Mladen Kešer – općinski načelnik Općine Kalnik
Ana Dejanović – viši referent JUO Općine Kalnik
PREDSJEDNIK otvara raspravu po pitanju zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane
24. rujna 2017. godine, nakon čega utvrđuje stanku od 5 minuta, s obzirom da vijećnik Božidar Kovačić
napušta sjednicu zbog hitnog telefonskog poziva. Sjednica se nastavlja u 9,19 sati po povratku vijećnika.
U nastavku rasprave, predsjednik traži da se u zapisnik unese dopuna da je vijećnik Vilim Varović opravdao
svoj izostanak. Na zapisnik nema drugih primjedbi, te se zapisnik sa dopunom daje na glasanje. Predsjednik
konstatira da je sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća
Općine Kalnik.
PREDSJEDNIK daje na glasanje Dnevni red predložen za sjednicu, te konstatira da je sa 6 glasova ZA
(jednoglasno) usvojen sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik;

2. Donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o jednostavnoj nabavi za izvođenje radova izgradnje
vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kamešnica, Ulica Hrlci;
3. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. U ime predlagača obrazloženje daje Ana
Dejanović, viša referentica JUO Općine Kalnik.
ANA DEJANOVIĆ obrazlaže da je zakonsko pravo i obveza gradova i općina odlučivanje o potrebama i
interesima građana na području jedinica za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
obrazovanja, te osnivanje dječjih vrtića radi zadovoljavanja tih potreba. Člankom 14. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan mreže
dječjih vrtića na svom području. Planom mreže utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju
djelatnost predškolskog odgoja na području za koji se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se
provode programi. Predstavničko tijelo županije na temelju donesenih planova jedinica lokalne samouprave
usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića na svom području. U trenutku sastavljanja ovog Plana mreže dječjih
vrtića u postupku je ishođenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na Program odgojnoobrazovnog rada i suglasnosti od strane Ureda državne uprave pri Koprivničko križevačkoj županiji za
početak rada Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.
OPĆINSKI NAČELNIK dodaje da je na održanom sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Općini
Kalnik naloženo hitno donošenje Plana mreže dječjih vrtića za područje Općine Kalnik koji je potrebno
dostaviti spomenutom ministarstvu, radi verifikacije, odnosno ishođenja suglasnosti na program rada dječjeg
vrtića, te da je iz tog razloga sjednica sazvana po hitnom postupku.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
BOŽIDAR KOVAČIĆ postavlja pitanje da li postoji podatak o broju djece koja će biti polaznici dječjeg vrtića
i kolika će biti cijena dječjeg vrtića, na što OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da ima oko 20-ero djece za upis
u dječji vrtić prema iskazu interesa iz 2016. godine, zainteresirano je 7-8 obitelji iz susjednih općina, a
ekonomska cijena vrtića neće biti veća od cijene u obližnjim gradskim vrtićima. Po osnutku, ustanova Dječji
vrtić „Kalnički jaglac“ uputiti će zahtjev susjednim općinama da naš vrtić uvrste u svoju mrežu dječjih vrtića.
BOŽIDAR KOVAČIĆ postavlja pitanje tko snosi odgovornost ukoliko se neće moći financijski pokriti
troškovi rada dječjeg vrtića jer upisna kvota neće biti popunjena, a biti će zaposleni ravnatelj i odgojiteljice, na
što OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da će on osobno kao načelnik općine biti odgovoran, s obzirom da je
začetnik projekta. U početku zaposliti će se ravnateljica koji će biti ujedno i odgojiteljica, koja će provoditi
program predškole u sklopu dječjeg vrtića koji će i dalje financirati Općina Kalnik, a odgojiteljice će se
zapošljavati sukladno potrebama, odnosno prema broju upisane djece. Poslovi kuhinje, čišćenja i
računovodstva povjeriti će se “outsourcing” osnivaču dječjeg vrtića.
PREDSJEDNIK zatvara raspravu i prilazi se glasanju. Konstatira da je sa 5 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽAN donesen
PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik
Točka 2.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je poziv za dostavu ponude raspisan nekoliko puta. Po prvom pozivu,
utvrđeno je da po isteku roka nije zaprimljena ni jedna ponuda. Po drugom pozivu, zaprimljena je jedna
ponuda, ponuditelja GRAD-KOM d.o.o., no ocjenjena je neprihvatljivom jer je cijena ponude bila veća od
procijenjene vrijednosti predmeta nabave. U oba slučaja postupci nabave su poništeni. Po trećem pozivu
zaprimljena je jedna ponuda, ponuditelja LIFE KALNIK d.o.o., koja cjenovno odgovara, te je donesena odluka
o odabiru najpovoljnije ponude. Tvrtka će radove izvoditi po pravilima struke kroz kooperante. Predlaže se
donošenje zaključka o potpisivanju ugovora, jer ističe rok za dostavu istog Ministarstvu graditeljstva gdje je
osigurano 200.000,00 kuna potpore.
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PREDSJEDNIK otvara raspravu.
BOŽIDAR KOVAČIĆ: Šteta što direktor tvrtke nije prisutan na sjednici. Da li je tvrtka spremna izvoditi
radove, da li posjeduje potrebnu mehanizaciju, opremu i stručnu radnu snagu ili će obavljati posao sa
podizvođačima? Da li će u ugovoru biti klauzula da se iznos ponude ne prelazi ili će radovi koštati puno više?
Čudno da nije nitko zainteresiran, da se samo jedna tvrtka javila. Imaju li potrebnu mehanizaciju,
vodoinstalatera, ili će radove izvoditi radnici zaposleni po programu javnih radova? Da li je tvrtka u stanju
izvesti radove u tako kratkom vremenu?
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da će tvrtka raditi sa unajmljenim podizvoditeljima i izvršiti posao u roku,
prije nastanka zimskih uvjeta.
PREDSJEDNIK zatvara raspravu i prilazi se glasanju. Konstatira da je sa 5 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽAN donesen
ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o jednostavnoj nabavi za izvođenje radova izgradnje
vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kamešnica, Ulica Hrlci
Točka 3.
PREDSJEDNIK otvara točku „Pitanja i prijedlozi“.
Nema rasprave.
PREDSJEDNIK zaključuje točku i zatvara sjednicu u 9,33 sati.
Fonetska snimka sastavni je dio ovog zapisnika.
ZAPISNIČAR:
Ana Dejanović

PREDSJEDNIK:
Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech.
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