REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA KALNIK
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/04
URBROJ: 2137/23-17-2
Kalnik, 24. rujna 2017.
ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane 24. rujna 2017. godine, s početkom u 9,00 sati u zgradi
Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/04, URBROJ: 2137/23-17-1 od 18. rujna 2017. godine.
Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik Igor Tomić.
PREDSJEDNIK pozdravlja sve prisutne. Konstatira da sjednici prisustvuje 7 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. Zoran Pugar
3. Paula Radić Puač
4. Valek Hrlec
5. Nikolina Sokač-Matušec
6. Josip Štragelj
7. Danijel Hrg
ODSUTNI članovi Općinskog vijeća:
1. Vilim Varović
2. Božidar Kovačić
3. Zdenka Pugar
4. Stjepan Koretić
Vijećnik Vilim Varović opravdao je svoj izostanak. Ostali odsutni vijećnici nisu opravdali svoj izostanak.
Ostali prisutni:
Mladen Kešer – općinski načelnik Općine Kalnik
Mario Filipašić – zamjenik općinskog načelnika Općine Kalnik
Jasmina Žibrin – pročelnica JUO Općine Kalnik
Ana Dejanović – viši referent JUO Općine Kalnik
Željko Car – direktor tvrtke LIFE KALNIK d.o.o. za usluge
Željko Picig – novinar portala Prigorski.hr
PREDSJEDNIK otvara raspravu po pitanju zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane
24. lipnja 2017. godine. S obzirom da na zapisnik nema primjedbi, prilazi se glasovanju. Predsjednik konstatira
da je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) usvojen zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik.
PREDSJEDNIK daje na glasanje Dnevni red predložen za sjednicu, te konstatira da je sa 7 glasova ZA
(jednoglasno) usvojen sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu;
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine;
3. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik;

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017.
godine;
5. Donošenje Zaključka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik;
6. Donošenje Rješenja o odobrenju uporabe grba Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju interesa za davanje u zakup k.č.br. 328/2, k.o. Kalnik sa zgradom
Dječjeg vrtića trgovačkom društvu LIFE KALNIK d.o.o. za usluge;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o.;
9. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.;
10. Razmatranje prijedloga Ugovora o financiranju predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Sidonije
Rubido Erdödy, Gornja Rijeka;
11. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK navodi kao razlog niskog ostvarenja proračuna u prvom polugodištu ne korištenje
sklopljenih ugovora koji su potpisani sa Ministarstvom kulture za radove na kulturnim dobrima i
Ministarstvom regionalnog razvoja za građevinske radove na Društvenom domu Gornje Borje, a koji će biti
realizirani u zadnjem kvartalu ove godine, dok proračun podižu veliki iznosi koji se odnose na projekt
izgradnje nerazvrstanih cesta, uređenje Trga Stjepana Radića i rekonstrukciju Doma hrvatskih branitelja u
Kalniku.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
Pošto nema prijava za raspravu prelazi se na glasanje. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA i 1 glasom
PROTIV donesen
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu
Točka 2.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK podnio je izvješće u pisanom obliku, te ga ukratko iznosi. Projekt uređenja Trga
Stjepana Radića u Kalniku apliciran je na natječaj Mjere 7, podmjere 7.4., a za koji Općina Kalnik već gotovo
godinu dana očekuje odluku APPRR o prihvaćanju. Sa tvrtkom S.K.I.M.T. d.o.o. iz Križevaca sklopljen je
ugovor za izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma Gornje Borje. Izvođaču je upućen
zahtjev za aktivaciju ugovorenih radova, no zbog već prije započetih radova na drugim gradilištima, radove je
u mogućnosti započeti krajem rujna. Vezano za spomenuti projekt, u prvom polugodištu 2017. godine, Općina
Kalnik otkupila je građevinsko zemljište u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i ishođenja građevinske
dozvole.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
Pošto nema prijava za raspravu prelazi se na glasanje. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽAN donesen
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Točka 3.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje Jasmini Žibrin, pročelnici JUO Općine Kalnik.
JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je po nalogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda
Koprivnica, potrebno sadašnju važeću Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Kalnik staviti van snage, a donosi se nova Odluka radi ujednačenog postupanja
kod svih općina i gradova, sukladno prijedlogu nove Odluke koju su izradili i usuglasili Ured državne uprave u
Koprivničko-križevačkoj županiji i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske
poslove.
OPĆINSKI NAČELNIK navodi da će biti potrebno programski izraditi planove rada za vatrogasnu zajednicu i
dobrovoljna vatrogasna društva, o čemu bi trebalo raspraviti pod točkom dnevnog reda na narednoj sjednici
Općinskog vijeća.
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PREDSJEDNIK otvara raspravu.
Pošto nema prijava za raspravu prelazi se na glasanje. Predsjednik konstatira da je sa 7 glasova ZA
(jednoglasno) donesena
ODLUKA
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik
Točka 4.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje Jasmini Žibrin, pročelnici JUO Općine Kalnik.
JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je općinski načelnik predmetnu odluku skinuo s dnevnog reda na prošloj
sjednici, temeljem primjedbe vijećnika Kovačić Božidara da se sredstva koja su raspodijeljena političkoj
stranci HSS trebaju drugačije raspodijeliti jer su članovi iz HSS-a dostavili obavijest o prelasku u političku
stranku MREŽA. U članku 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i članku 5.
Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kalnik iz Proračuna
Općine Kalnik stoji: „Ukoliko pojedi član nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni članstvo
u političkoj stanci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.“. Stoga Hrvatskoj seljačkoj stranci pripadaju sredstva, iako su njeni članovi Općinskog
vijeća promijenili članstvo u toj političkoj stranci.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
Pošto nema prijava za raspravu prelazi se na glasanje. Predsjednik konstatira da je sa 7 glasova ZA
(jednoglasno) donesena
ODLUKA
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine
Točka 5.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje Jasmini Žibrin, pročelnici JUO Općine Kalnik.
JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je Zakonom o zaštiti od požara propisano da JLP(R)S donose plan zaštite od
požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju
nadležne policijske uprave, te da najmanje jednom godišnje usklađuju planove s novonastalim uvjetima, a
svake pete godine donosi se novi plan koji izrađuju za to ovlaštene osobe. Općinsko vijeće Općine Kalnik
donijelo je Plan zaštite od požara Općine Kalnik 8. kolovoza 2015.g. Nakon konzultacija sa Dobrovoljnim
vatrogasnim društvima Kalnik i Kamešnica, utvrđena je potreba ažuriranja plana sa novonastalim uvjetima,
odnosno potreba usklađenja pojedinih podataka: telefonskih brojeva, podataka o odgovornim osobama
dobrovoljnih vatrogasnih društava, imenovanom predsjedniku Općinskog vijeća po održanim lokalnim
izborima.
PREDSJEDNIK moli da se u Plan uvede njegov važeći kontakt broj 099/2742-848, nakon čega otvara
raspravu.
Pošto nema prijava za raspravu prelazi se na glasanje. Predsjednik konstatira da je sa 7 glasova ZA
(jednoglasno) donesen
ZAKLJUČAK
o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik
Točka 6.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je tvrtka LIFE KALNIK d.o.o. za usluge podnijela Općinskom vijeću
Općine Kalnik zahtjev za odobrenje uporabe grba Općine Kalnik na pečatu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“,
uz koji je priloženo likovno rješenje pečata.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
Pošto nema prijava za raspravu prelazi se na glasanje. Predsjednik konstatira da je sa 7 glasova ZA
(jednoglasno) doneseno
RJEŠENJE
o odobrenju uporabe grba Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“
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Točka 7.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je potrebno dati u zakup trgovačkom društvu LIFE KALNIK d.o.o. za
usluge, tvrtki koja je u 100%-om vlasništvu Općine Kalnik, česticu na kojoj se nalazi objekt dječjeg vrtića, u
svrhu obavljanja djelatnosti odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, o čemu će se sklopiti
ugovor o zakupu nekretnine bez naknade na rok od 20 godina. Tvrtka će moći dati u podzakup nekretninu
svojoj ustanovi Dječji vrtić „Kalnički jaglac“.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
Pošto nema prijava za raspravu prelazi se na glasanje. Predsjednik konstatira da je sa 7 glasova ZA
(jednoglasno) donesena
ODLUKA
o utvrđivanju interesa za davanje u zakup k.č.br. 328/2, k.o. Kalnik
sa zgradom Dječjeg vrtića trgovačkom društvu LIFE KALNIK d.o.o. za usluge
Točka 8.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je točkom 2. Odluke o osnivanju trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o.
utvrđena socijalnu djelatnost što uključuje dječji vrtić, domove za stare i nemoćne osobe, zdravstvenu skrb i
druge djelatnosti koje uključuju društveno socijalnu djelatnost, no zbog nekoliko poslova koji su u tijeku,
potrebno je proširiti djelatnost tvrtke na građevinsku i komunalnu djelatnost te ostale uslužne djelatnosti što
uključuje računovodstvene i knjigovodstvene poslove i sl.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
ZORAN PUGAR ukazuje na činjenicu da se u pravilu prijavljuju upravi djelatnosti na osnovu postojećih
resursa: zaposlenika, materijala i opreme za rad, nakon čega ZAMJENIK NAČELNIKA navodi da bilo koji
poduzetnik može registrirati svoju djelatnosti, dok za obavljanje djelatnosti treba zadovoljavati propisane
uvjete.
Predsjednik zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasanje. Konstatira da je sa 6 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽAN donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o.
Točka 9.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da Općina Kalnik treba osnovati Komunalno poduzeće na koje će se
prenijeti obavljanje manjih komunalnih poslovima što uključuje održavanje groblja, održavanje javnih
površina, održavanje nerazvrstanih cesta i druge djelatnosti koje uključuju komunalne usluge i radove, a za
koje općina sada izdvaja previše sredstava. Osnovati će se kao jednostavno trgovačko društvo jer je postupak
brži i postojati će mogućnost pravdanja troškova PDV-a.
ZAMJENIK NAČELNIKA obrazlaže da se dio komunalnih poslova sada obavlja putem zaposlenika po
Programu javnih radova, no postoje naznake da u skoroj budućnosti država spomenuti program više neće
financirati, stoga će ukupni troškovi ići na teret općine. Smatra da je pozitivno rješenje osnovati Komunalno
poduzeće, izraditi cjenik i obavljati komunalne poslove.
PREDSJEDNIK otvara raspravu.
DANIJEL HRG smatra da je bolje osnovati društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i postavlja pitanje
zašto se otvara jednostavno trgovačkog društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), s obzirom da ne postoji
pravo povrata troškova PDV-a. Kada društvo prođe promet od 80.000,00 kuna u 1. godini rada, tek se tada
može upisati u sustav PDV-a.
OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da bi bilo mudrije u startu osnovati d.o.o., no trenutno Općina Kalnik ne
može izdvojiti iz proračuna 20.000,00 kuna za početni kapital društva.
ZORAN PUGAR ukazuje na članak 6., 7., 8. i 9. prijedloga Odluke, za koje smatra da su previše demokratski
te da iste javnost može drugačije tumačiti.
OPĆINSKI NAČELNIK navodi da u pravilu osnivač uvijek čini skupštinu.
ZAMJENIK NAČELNIKA obrazlaže da ukoliko upravu čini predsjednik i dva člana, dvije osobe moraju biti
supotpisnici akata. Ukoliko imenovani članovi nisu zaposleni, tvrtka je za njih dužna plaćati doprinose državi,
što previše poskupljuje rad tvrtke.
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Predsjednik zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasanje. Konstatira da je sa 6 glasova ZA i 1 glasom
PROTIV donesena
ODLUKA
o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.
Točka 10. i 11.
PREDSJEDNIK daje riječ za obrazloženje Jasmini Žibrin, pročelnici JUO Općine Kalnik.
JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je od strane Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka,
zaprimljen prijedlog Ugovora o financiranju predškolskog odgoja za predškolsku djecu, u područnoj školi
Hižanovec, za 4 djece s područja Popovca Kalničkog i Vojnovca Kalničkog. Općina Kalnik financirala bi rad
voditeljice predškole na nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno, što bi iznosilo mjesečno 600,00 - 800,00 kuna.
Prethodnih godina nije bilo tog troška jer u spomenutoj područnoj školi nije bilo upisane predškolske djece s
područja Općine Kalnik.
OPĆINSKI NAČELNIK predlaže spajanje 10. i 11. točke Dnevnog reda. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
DANIJEL HRG postavlja pitanje zašto sva djeca s područja Općine Kalnik ne idu u Osnovnu školu u Kalniku i
ne polaze program predškole koji se redovito provodi, a školi prijeti zatvaranje zbog nedostatka djece.
ZAMJENIK NAČELNIKA obrazlaže da Koprivničko-križevačka županija kao osnivač škola donosi odluku o
mreži škola na koji način se škole pune, i shodno tome djeca s područja Općine Kalnik pohađaju školu u
Općini Gornja Rijeka. Predlaže da se Županiji uputi zahtjev za korekciju mreže škola kako bi sva djeca iz
Općine Kalnik pohađala Osnovnu školu u Kalniku.
ZORAN PUGAR složio se da treba pokrenuti inicijativu prema Županiji, a vijećnik JOSIP ŠTRAGELJ
predložio je pravno i legalno rješavanje problema.
ZAMJENIK NAČELNIK ukazuje na mogućnost da će se Osnovna škola Kalnik pripojiti nekoj drugoj školi,
samim tim više neće biti ravnatelja, ukida se računovodstvo i postaje područna škola, no da će općina nastojati
poduzeti radnje da se to ne dogodi.
OPĆINSKI NAČELNIK navodi kako je Osnovna škola u Kalniku pred ukidanjem statusa osnovne škole s
obzirom da ima upisano samo 79 učenika i predlaže da sljedećoj sjednici prisustvuje i ravnateljica OŠ Kalnik
Đurđica Sučić, jer gubitkom statusa neće više biti ni ravnatelja. Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati
prijedlog Ugovora o financiranju predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdödy, Gornja
Rijeka, ali kada Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ započne s provođenjem predškolskog odgoja, Općina Kalnik
prekinuti će plaćanje po predloženom ugovoru i sva djeca s područja Općine Kalnik polaziti će program
predškole u dječjem vrtiću, o čemu će Općina Kalnik obavijestiti Osnovnu školu Sidonije Rubido Erdödy,
Gornja Rijeka pisanim putem.
Predsjednik zatvara raspravu i daje prijedlog općinskog načelnika na glasanje. Konstatira da je sa 6 glasova
ZA i 1 glasom PROTIV donesen
ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o financiranju predškolskoj odgoja
pri Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka

PREDSJEDNIK zaključuje točku i zatvara sjednicu u 10,35 sati.
Fonetska snimka sastavni je dio ovog zapisnika.
ZAPISNIČAR:
Ana Dejanović

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