REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA KALNIK
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2137/23-18-5
Kalnik, 30. ožujka 2018.
ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane u petak, 30. ožujka 2018. godine s početkom u 20,00
sati, u zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/18-01/02, URBROJ: 2137/23-18-3 od 26. ožujka 2018. godine.
Prije početka sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik Igor Tomić pozdravlja sve vijećnike,
općinskog načelnika, njegovog zamjenika te ostale goste. Obavještava prisutne da je zaprimljena pisana
ostavka Nikoline Sokač-Matušec na dužnost članice Općinskog vijeća Općine Kalnik, kao i odluka
SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP), Općinske organizacije SDP-a Kalnik, o
prijedlogu za imenovanje njezina zamjenika koji će u narednom periodu u ime stranke obnašati tu dužnost.
Predsjednik Općinskog vijeća moli Mandatnu komisiju da podnese Izvješće.
Vijećnica Paula Radić Puač u ime Mandatne komisije podnosi slijedeće Izvješće: Nikolina Sokač-Matušec iz
Vojnovca Kalničkog, Vojnovec Kalnički 90, izabrana u Općinsko vijeće Općine Kalnik s kandidacijske liste
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) i HRVATSKA
STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), podnijela je pisanu ostavku na mjesto članice Općinskog vijeća, dana
22. ožujka 2018. godine. Ostavka je podnesena u skladu s člankom 80. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine“, broj 144/12. i 121/16.).
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), Općinska organizacija SDP-a Kalnik, dostavila
je odluku da se sa kandidacijske liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS), HRVATSKA SELJAČKA
STRANKA (HSS) i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), istaknute na izborima 2017.
godine kao zamjenik imenuje IVAN CAR iz Potoka Kalničkog, Potok Kalnički 9.
Mandatna komisija potvrđuje da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za prestanak mandata članice Općinskog
vijeća Općine Kalnik Nikoline Sokač-Matušec, te za početak obnašanja mandata zamjenika članice Općinskog
vijeća Općine Kalnik Ivana Cara.
PREDSJEDNIK: U skladu s odredbom članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik, zamjenik člana
Općinskog vijeća kad počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća daje prisegu na prvoj sjednici na kojoj
je prisutan. Molim prisutnog Ivana Cara da ustane, izgovori prisegu i potpiše tekst prisege.
IVAN CAR nakon dane prisege potpisuje istu i predaje predsjedniku.
Predsjednik mu čestita i želi dobrodošlicu te uspješan rad na mjestu člana Općinskog vijeća Općine Kalnik.
Sjednicu vodi i otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik Igor Tomić koji utvrđuje da sjednici od
11 vijećnika prisustvuje njih 7, i to: Igor Tomić, Paula Radić Puač, Zoran Pugar, Valek Hrlec, Vilim Varović,
Ivan Car i Josip Štragelj, odnosno da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika radi donošenja
pravovaljanih odluka.
Odsutni članovi Općinskog vijeća bili su Zdenka Pugar, Danijel Hrg, Stjepan Koretić i Božidar Kovačić.
Odsutni vijećnici nisu opravdali svoj izostanak.

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 6. sjednice održane 25. veljače 2018. godine, a
Općinsko je vijeće bez rasprave sa 7 glasova ZA (jednoglasno) usvojilo navedeni zapisnik.
Predsjednik daje na usvajanje prijedlog dnevnog reda, nakon čega konstatira da je bez rasprave, sa 7 glasova
ZA (jednoglasno), usvojen sljedeći
DNEVNI RED:
1. Aktualna pitanja i prijedlozi;
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu;
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Kalnik u 2017. godini;
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini;
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine;
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine na području Općine Kalnik tijekom 2017. godine;
7. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kalnik;
8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina;
9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog
vijeća Općine Kalnik.
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Predsjednik otvara točku „Aktualna pitanja i prijedlozi“.
PAULA RADIĆ PUAČ moli da ubuduće točka „Pitanja i prijedlozi“ bude zadnja točka dnevnog reda.
OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da je na njegov zahtjev predmetna točka stavljena na prvo mjesto dnevnog
reda, uz obrazloženje da aktualna tema treba biti na početku sjednice, posebice zbog prisutnih medija.
Točka 2.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača da iznese obrazloženje.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da su u 2017. godini pripremljeni ozbiljni projekti koji su rezultirali tek u
2018. godini jer su se odluke natječaja čekale godinu dana. Navodi da je godišnje izvješće dano u pisanom
obliku i moli vijećnike da postave pitanja u raspravi.
Nema rasprave. Pod točkom 2. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu
Točka 3.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača da iznese obrazloženje.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da su Programom održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Kalnik u 2017. godini planirana sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od
183.042,36 kuna, odnosno 65,37 % od planiranog. Smatra da su programske aktivnosti ostvarene u manjem
postotku zbog smanjenih prihoda.
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Nema rasprave. Pod točkom 3. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Kalnik u 2017. godini
Točka 4.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača da iznese obrazloženje.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da su Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kalnik u 2017. godini planirana sredstva u iznosu od 733.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu
od 741.620,21 kuna, odnosno 101,18 % od planiranog.
Nema rasprave. Pod točkom 4. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Kalnik u 2017. godini
Točka 5.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača da iznese obrazloženje.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da kroz izvješće nije moguće navoditi svaki detalj o radu, već je putem
danog pisanog izvješća obrazložen rad načelnika što se odnosi na utvrđivanje prijedloga akata koji su u
promatranom razdoblju upućeni Općinskom vijeću Općine Kalnik na razmatranje i usvajanje, donošenje općih
akata i odluka u svojstvu izvršne vlasti, pripremu i provedbu projekata, komunalnu i gospodarsku djelatnost,
ugovaranje radova i usluga, te predlaže da se izvješće kao takvo usvoji.
Nema rasprave. Pod točkom 5. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
Točka 6.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje, nakon čega općinski načelnik predlaže da
zamjenik općinskog načelnika Mario Filipašić iznese obrazloženje.
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA navodi da su u izvješće implementirani podaci o vrstama i
količinama preuzetog otpada koji su zaprimljeni od sakupljača otpada Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.
Navodi da je prema donesenoj Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik potrebno smanjiti količine
sakupljenog miješanog komunalnog otpada, a iz izvještajnih podataka razvidno je da se količine postupno
smanjuju.
Nema rasprave. Pod točkom 6. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje od 2017. do 2022. godine na području Općine Kalnik tijekom 2017. godine
Točka 7.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje, nakon čega općinski načelnik predlaže da
zamjenik općinskog načelnika Mario Filipašić iznese obrazloženje.
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ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA obrazlaže da je općina na svom području obvezna, između ostalog,
osigurati i sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te utvrditi mjere za uklanjanje tako odbačenog otpada
na zakonom propisan način, što se uređuje odlukom predstavničkog tijela.
Vijećnik Danijel Hrg dolazi na sjednicu u 20,37 sati. Sada sjednici od ukupno 11 članova Općinskog vijeća
Općine Kalnik prisustvuje njih 8.
Nema rasprave. Pod točkom 7. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN
donijelo
ODLUKU
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Općine Kalnik
Točka 8.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača da iznese obrazloženje.
OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da je osnovano Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. koje će preuzeti
poslove održavanja javnih površina, a koji su do sada izvršavani po programu javnih radova. Navodi da će
poduzeće morati ući u investiciji nabave mehanizacije i alata radi kvalitetnijeg izvršavanja poslova, te da je
obvezno utvrditi cjenik obavljanja povjerenih poslova koji će dostaviti na suglasnost općinskom načelniku.
Nema rasprave. Pod točkom 8. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN
donijelo
ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina
Točka 9.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin da iznese obrazloženje.
JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je vijećnica Nikolina Sokač-Matušec koja je dala ostavku na mjesto članice
Općinskog vijeća Općine Kalnik ujedno bila i članica Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik, a
podnošenjem ostavke prestala joj je dužnost u svim tijelima i odborima u kojima je bila izabrana. Stoga se
predlažu novi predsjednik i članovi Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik: Paula Radić Puač
za predsjednicu, Ivan Car za člana i Valek Hrlec za člana.
Nema rasprave. Pod točkom 9. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 8 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Kalnik

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 20,45 sati.
Cijeli tijek sjednice tonski je snimljen, a fonetska snimka prilaže se zapisniku.
Sastavni dio zapisnika su doneseni tekstovi odluka i drugih akata.
ZAPISNIČAR:
Ana Dejanović

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