
    

               

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 

         KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

               ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KALNIK 

       Općinsko vijeće 

   

KLASA: 021-05/18-01/01 

URBROJ: 2137/23-18-2 

Kalnik, 25. veljače 2018.    

 

Z A P I S N I K  

 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane u nedjelju, 25. veljače 2018. godine s početkom u 9,00 

sati, u zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.  

 

Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/18-01/01, URBROJ: 2137/23-18-1 od 19. veljače 2018. godine. 

 

Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Igor Tomić koji pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da 

sjednici od ukupno 11 članova Općinskog vijeća prisustvuje njih 6, i to: Igor Tomić, Paula Radić Puač, Valek 

Hrlec, Nikolina Sokač-Matušec, Josip Štragelj i Vilim Varović.  

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća bili su Zoran Pugar, Zdenka Pugar, Stjepan Koretić, Danijel Hrg i Božidar 

Kovačić. Vijećnik Zoran Pugar jedini je opravdao svoj izostanak.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika te da se mogu 

donositi pravovaljane odluke.  

 

Od ostalih pozvanih, sjednici su prisustvovali: 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 Life Kalnik d.o.o. i Komunalno 

poduzeće Kalnik d.o.o.), Željko Picig (glavni urednik portala Prigorski.hr).  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik sa 5. sjednice održane 3. prosinca 2017. godine, a 

Općinsko je vijeće bez rasprave sa 6 glasova ZA (jednoglasno) usvojilo navedeni zapisnik. 

 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda, nakon čega konstatira da je bez rasprave, sa 6 glasova 

ZA (jednoglasno), usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik; 

2. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik; 

3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik; 

4. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima 

u vlasništvu Općine Kalnik; 

5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu; 

6. Donošenje Odluke o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik; 

7. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene 

potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstava reprezentacije;  

8. Donošenje Zaključka o prijedlogu promjene i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva 

VODNE USLUGE d.o.o.; 
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9. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 

2017. godini; 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 

2018. godinu; 

11. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018. 

godinu; 

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2017. godini; 

13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2017. godini; 

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2017. godini; 

15. Pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po utvrđenom Dnevnom redu. 

 

Točka 1. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženjem nakon čega općinski načelnik predlaže da 

pročelnica JUO Općine Kalnik Jasmina Žibrin iznese obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da su u predloženim izmjenama i dopunama Statuta unesene odredbe propisane 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje su vidljive u 

pročišćenom tekstu Statuta koji je priložen prijedlogu odluke. Izmjene se između ostalog odnose na prijedlog 

za raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog  zamjenika koji sada mogu podnijeti i 

građani i Općinsko vijeće, te na način razrješenja predstavničkog i izvršnog tijela. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 1. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik 

 

Točka 2. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje nakon čega općinski načelnik predlaže da 

pročelnica JUO Općine Kalnik Jasmina Žibrin iznese obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se prišlo izmjeni Poslovnika u stavkama koje su izmijenjene u Statutu, s 

obzirom da se odnose na isti. Izmjenama je također predloženo da se sjednice Općinskog vijeća sazivaju 

pisanim pozivom ili elektroničkim putem, a samo u iznimno hitnim slučajevima i na drugi način, o čemu 

odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 2. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik 

 

Točka 3. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje nakon čega općinski načelnik predlaže da 

zamjenik općinskog načelnika Mario Filipašić iznese obrazloženje. 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA obrazlaže da je direktivom Europske unije propisano obvezno 

odvajanje biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Navodi da će pružatelj 

usluge Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci provesti anketu među stanovnicima o njihovim potrebama i 

zahtjevima za određenom vrstom usluge koje će i daleko više poskupjeti, a ruralno područje educirati će se 

putem letaka i time upoznati o mogućnosti da se biorazgradivi komunalni otpad umjesto u kante odlaže na 

vlastita kompostišta, primjerice u vrtovima. Obrazlaže da će do srpnja sve kante pojedinog obveznika usluga 

biti označene čipovima čime će se kontrolirati broj pražnjena kanti odnosno da je usluga izvršena, te da će se 

svaki drugi tjedan odvoziti mješoviti komunalni otpad, jednom mjesečno reciklabilni komunalni otpad, a 

biorazgradivi komunalni otpad jednom tjedno u različitim terminima.   

OPĆINSKI NAČELNIK navodi da je odluka neprovediva jer će sav sakupljeni otpad nakon razvrstavanja 

završiti na istom mjestu i financijska sredstva će se utrošiti uzalud, jer na razini države nije organizirano 
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sakupljanje i odvajanje otpada što se odnosi i na nedovoljan broj tvornica za prihvat otpada i reciklažnih 

dvorišta. 

JOSIP ŠTRAGELJ postavlja pitanje kako će se postupiti ako se polovina stanovnika Općine Kalnik odluči za 

korištenje kanti za odvajanje biorazgradivog komunalnog otpada, a polovina ne. 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA obrazlaže da će se svim stanovnicima preporučiti kompostiranje 

biorazgradivog komunalnog otpada. Stanovnici koji se ipak odluče za korištenje takve usluge, imati će kante 

sa čipom koji će pružatelj usluge očitati kod odvoza otpada, a izvršena usluga odvoza pojedine vrste otpada 

biti će iskazana na izdanom računu korisniku. 

VILIM VAROVIĆ mišljenja je da na području Općine Kalnik nema mnogo reciklabilnog otpada, s obzirom 

da se ni postavljeni spremnici za odvajanje otpada na postojećim zelenim otocima slabo pune. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 3. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU  

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik 

 

Točka 4. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da Općina Kalnik nema riješeno pitanje upravljanja i raspolaganja 

nekretninama u svojem vlasništvu, stoga se predlaže donošenje odluke kojom će se regulirati svi oblici 

upravljanja, raspolaganja i korištenja nekretnina u vlasništvu općine ili pod upravljanjem općine. Prijedlog 

Odluke ne primjenjuje se na zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine, korištenje 

društvenih domova u vlasništvu Općine, korištenje prostora Doma hrvatskih branitelja na Kalnik i zakup 

stanova u vlasništvu Općine, što je utvrđeno posebnim odlukama Općinskog vijeća. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 4. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima  

u vlasništvu Općine Kalnik 

 

Točka 5. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje nakon čega općinski načelnik predlaže da 

pročelnica JUO Općine Kalnik Jasmina Žibrin iznese obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se na zahtjev vijećnika Vilima Varovića, članak 3. prijedloga Odluke mijenja 

na način da se Hrvatskoj demokratskoj zajednici smanjuje 1 član, a Hrvatskoj seljačkoj stranci dodaje 1 član 

pa se shodno tome predlaže i raspored financijska sredstava političkim strankama, prema rasporedu istih u 

Općinskog vijeću nakon održanih lokalnih izbora. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 5. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU  

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu 

 

Točka 6. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je već donesenom Odlukom o korištenju društvenih domova u 

vlasništvu Općine Kalnik izostavljen Dom hrvatskih branitelja na Kalniku te da se prijedlogom ove odluke 

uređuju uvjeti i način korištenja doma, kao i opreme i inventara koji se nalaze u predmetnom prostoru. U 

bitnome, određuje se način dodjele prostora doma bez naknade ili uz naknadu, uz definirane uvjete te iznosi 

naknada za korištenje prostora za različite svrhe. Obrazlaže da će se po rekonstrukciji prostora doma donijeti 

nova odluka, uz veću odgovornost upravljanja.  
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ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA obrazlaže da revizija inzistira na donošenju predmetne odluke, a 

nakon izvršenih radova rekonstrukcije doma i povećanja gabarita prostora, utvrditi će se novi cjenici korištenja 

prostora prema novim parametrima.  

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 6. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik 

 

Točka 7.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje nakon čega općinski načelnik predlaže da 

zamjenik općinskog načelnika Mario Filipašić iznese obrazloženje. 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA obrazlaže da je isti pravilnik donesen od strane općinskog 

načelnika, a radi transparentnosti rada daje se na potvrdu i usvajanje Općinskom vijeću. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 7. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

PRAVILNIK 

o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za 

službene potrebe te sredstava reprezentacije 

 

Točka 8. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je u vrijeme sudskog spora sa Komunalnim poduzećem d.o.o. Križevci 

predložen Božidar Kovačić za člana Nadzornog odbora tvrtke Vodne usluge d.o.o., koji je na svoju ruku 

potpisao dokumentaciju bez znanja Općine Kalnik. Smatra da općina kroz Nadzorni odbor mora imati 

kontrolu postupanja tvrtke te da imenovana osoba ispred općine ne može postupati bez znanja općinskog 

načelnika i treba ga smijeniti. Predlaže da se za člana Nadzornog odbora tvrtke Vodne usluge d.o.o. imenuje 

vijećnik Josip Štragelj.  

JOSIP ŠTRAGELJ suglasan je sa prijedlogom da bude imenovan za člana Nadzornog odbora tvrtke Vodne 

usluge d.o.o. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 8. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu promjene i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. 

 

Točka 9. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje nakon čega općinski načelnik predlaže da 

zamjenik općinskog načelnika Mario Filipašić iznese obrazloženje. 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA obrazlaže da temeljem Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite, 

Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne 

zaštite za prethodnu godinu.  

 

Nema rasprave. Pod točkom 9. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2017. godini 

 

Točka 10. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje nakon čega općinski načelnik predlaže da 

zamjenik općinskog načelnika Mario Filipašić iznese obrazloženje.  

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA obrazlaže da je Zakonom o sustavu civilne zaštite definirano da 

Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika donosi i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Navodi da će se nakon izvršene obuke župana, gradonačelnika 
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i općinskih načelnika organizirati edukacije članova stožera civilne zaštite Općine Kalnik, a nakon toga prići 

i obuci članova civilnih postrojbi. 

OPĆINSKI NAČELNIK navodi da očekuje u 2018. godini maksimalnu aktivnost Vatrogasne zajednice, 

civilne zaštite Općine Kalnik i Crvenog križa, shodno planiranim proračunskim sredstvima. 

VILIM VAROVIĆ postavlja pitanje da li ima pomaka u poboljšanju ili pogoršanju rada i djelovanja 

Vatrogasne zajednice i kakva je komunikacija društava i općine. 

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da ne zna jer dobrovoljna vatrogasna društva kao ni Vatrogasna zajednica 

ne dostavljaju redovito godišnja izvješća o radu. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 10. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova 

ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2018. godinu 

 

Točka 11.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da na temelju Zakona o zaštiti od požara, Općinsko vijeće donosi godišnji 

provedbeni plan za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Kalnik, a na temelju Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Kalnik. Navodi da su sredstva za provedbu 

obveza koje proizlaze iz plana osigurana su u Proračunu Općine Kalnik za 2018. godinu, a ista će dobiti samo 

oni koji će obavljati svoje zadaće. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 11. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018. godinu 

 

Točka 12. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je Općina Kalnik od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Kalnik u 2017. godini prihodovala sredstva u iznosu od 60,11 kuna. Ostvareni 

prihod utrošen je za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine 

Kalnik.    

 

Nema rasprave. Pod točkom 12. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene  

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2017. godini 

 

Točka 13. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je Općina Kalnik od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2017. godini prihodovala sredstva u iznosu od 

559,00 kuna koja se odnose se na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Ostvareni 

prihod utrošen je za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine 

Kalnik. Navodi da je uloženo samo 559 kuna u projektnu dokumentaciju, a dobiven je projekt vrijedan više 

od 7 milijuna kuna, za koji smatra da je najveći projekt u povijesti Kalnika. Obrazlaže da je potrebno napraviti 

i projektnu dokumentaciju za šumske putove i geodetsko snimanje istih prije proljeća, te da se prometnice 

NC2 i NC3 projektiraju kroz poduzetničke zone. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 13. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2017. godini 
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Točka 14. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je Općina Kalnik obvezna dostavljati Ministarstvu poljoprivrede i 

Agenciji za poljoprivredno zemljište izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. Navodi da je u 

skorije vrijeme potrebno kupiti radni stroj Komunalnom poduzeću Kalnik d.o.o. za obavljanje komunalnih 

poslova. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 14. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području Općine Kalnik u 2017. godini 

 

Točka 15. 

PREDSJEDNIK otvara točku. 

Konstatira da vijećnik Vilim Varović napušta sjednicu u 10,20 sati. 

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je Općini Kalnik Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju kroz Mjeru M7, Operaciju 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, odobrila iznos 

potpore u iznosu od 7.526.350,88 kuna, koji je i najveći dobiveni iznos na području Koprivničko-križevačke 

županije. Navodi da je potrebno provesti javnu nabavu i odabrati izvoditelja radova.  

Nadalje, obrazlaže da je zatražen povrat zemljišta od strane Koprivničko-križevačke županije za sportsku 

dvoranu, župan je odobrio povrat dokumentacije, za cjelokupni proces provedbe zaduženi su zamjenik 

općinskog načelnika i ravnateljica Osnovne škole Kalnik, te će biti potrebno provesti i parcelaciju zemljišta s 

obzirom na postojeću zgradu vrtića. 

Obrazlaže da je za Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ nabavljena sva potrebna oprema i ishođeni potrebni atesti. 

Otvoriti će se mogućnost da i djeca iz drugih općina budu polaznici vrtića, a sa upisima treba početi što prije 

radi rezervacije mjesta.  

Navodi da izgradnja Doma za stare i nemoćne osobe u Gornjem Borju ide prema planu i da će se radovi 

nastaviti čim to vremenski uvjeti dopuste.  

U tijeku je priprema projekta za izgradnju parkirališta kod Starog grada Kalnika, a očekuju se odluke Agencije 

za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vezano za status kandidiranih projekata za uređenje 

Trga Stjepana Radića u Kalniku i rekonstrukciju Doma hrvatskih branitelja.  

 

 

 

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 10:33 sati. 

 

Cijeli tijek sjednice tonski je snimljen, a fonetska snimka prilaže se zapisniku. 

Sastavni dio zapisnika su doneseni tekstovi odluka i drugih akata. 

 

 

 

     ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK: 

     Ana Dejanović                Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech.  

 

 


