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         KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

              ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KALNIK 

      Općinsko vijeće 

   

KLASA: 021-05/18-01/04 

URBROJ: 2137/23-18-3 

Kalnik, 28. rujna 2018.    

 

 Z A P I S N I K   

 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane u petak, 28. rujna 2018. godine s početkom u 20,00 

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

 

Sjednica je sazvana elektronskim putem pozivom od 24. rujna 2018. godine, KLASA: 021-05/18-01/04, 

URBROJ: 2137/23-18-2, sukladno članku 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik (Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije, broj 5/13., 16/14. i 4/18.). 

 

Sjednicu vodi i otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik Igor Tomić koji utvrđuje da sjednici od 

ukupno 10 vijećnika prisustvuje njih 6, i to: Igor Tomić, Zoran Pugar, Valek Hrlec, Vilim Varović, Ivan Car 

i Josip Štragelj, odnosno da sjednici prisustvuje potrebna većina članova vijeća radi donošenja pravovaljanih 

odluka. 

Predsjednik obrazlaže da Općinsko vijeće Općine Kalnik trenutno broji 10 članova, a kao razlog tome navodi 

ostavku članice Paule Radić Puač podnesenu na funkciju člana Općinskog vijeća Općine Kalnik i sve ostale 

funkcije na koje je imenovana, a politička stranka s liste SDP-HNS-HSS-HSU nije predložila člana u njenu 

zamjenu.  

 

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 (načelnik Općine Kalnik), Mario Filipašić 

(zamjenik 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.), 

Karlo Fučkar (pripravnik na stručnom osposobljavanju JUO Općine Kalnik). 

Od medija prisustvovao je Prigorski.hr (Željko Picig, glavni urednik). 

 

Predsjednik daje na usvajanje zapisnik sa 8. sjednice održane 29. lipnja 2018. godine, a Općinsko je vijeće 

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

 

Predsjednik obrazlaže da je općinski načelnik Mladen Kešer predložio dopunu dnevnog reda 9. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Kalnik, točkom koja glasi: Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Kalnik u naselju Šopron i Kalnik „Izgradnja javne odvodnje s pješačkom 

stazom“. Ovom dopunom dosadašnja točka 10. „Aktualna pitanja i prijedlozi“ predloženog dnevnog reda 

postaje točka 11. dnevnog reda. 

Predsjednik daje na usvajanje dnevni red s predloženom dopunom, nakon čega konstatira da je bez rasprave, 

sa 6 glasova ZA (jednoglasno), usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED:  

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za prvo polugodište 2018. 

godine; 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine; 
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3. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine 

Kalnik; 

4. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik; 

5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik; 

6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite 

Općine Kalnik; 

7. Donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza po Građevinskoj dozvoli za građenje 

Pješačke staze s odvodnjom Šopron-Kalnik; 

8. Donošenje Odluke o  kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik u 2018. godini; 

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik; 
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik u naselju 

Šopron i Kalnik „Izgradnja javne odvodnje s pješačkom stazom“; 

11. Aktualna pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na  rad po utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 1. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi kako su u prvom polugodištu porezni prihodi 

razvidno veći u usporedbi sa 2017. godinom. Plan za realizaciju investicija u izgradnju cestovne infrastrukture 

i uređenje trga Stjepana Radića bio je početak 2018. godine, no zbog prijava natječaje, izrade potrebne 

projektne dokumentacije i na kraju izvedbe investicija, iste će se realizirati do kraja ove godine što će biti 

vidljivo u izvršenju proračuna za drugo polugodište. Načelnik napominje da na narednim sjednicama, s 

obzirom da općina ima sklopljen ugovor s vanjskim voditeljem računovodstva, obavezno prisustvuje i 

voditeljica računovodstva Mira Fadiga radi davanja obrazloženja po pitanju proračuna. 

VIJEĆNIK VILIM VAROVIĆ napominje da ne vidi pomoć u proračunu općine iz Koprivničko-križevačke 

županije i smatra da županija mora drugačije razmišljati o ravnomjernom razvoju JLS. Stoga, moli za iduću 

sjednicu dostavu podataka koliko je Koprivničko-križevačka županija dala sredstava Općini Kalnik od 

planiranih, a koliko je bilo traženo od strane općine. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da je ove godine iz županije doznačena samo naknada za ogrjev 

za potrebite - korisnike minimalne naknade i ništa drugo. Navodi da je općina kandidirala određene projekte 

prema županiji u svrhu zatvaranja investicija iz 2017. godine, na što je županija odgovorila da će račune 

općine iz prošle godine zatvoriti u 2018. godini, a onda naknadno da su računi prestari za odobrenje sredstava. 

VIJEĆNIK ZORAN PUGAR traži obrazloženje kojim sredstvima će općina pokriti preneseni manjak u 

proračunu. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da je proračunski manjak nastao zbog računa pristiglih u 2017. 

godini, a plaćani su u 2018. godini. Manjak će se smanjiti do kraja godine, ali s obzirom da će na isti način 

dolaziti novi računi, situacija će biti slična. Manjak sredstava u proračunu iz 2018. će se zasigurno povećati 

u 2019. godini zbog kreditnog zaduženja. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 1. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova 

ZA (jednoglasno) donijelo 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za prvo polugodište 2018. godine  

 

Točka 2. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže kako je izvješće načelnika dano u pisanom obliku te će biti kao 

takvo objavljeno javno na web stranici Općine Kalnik i moli vijećnike da postave pitanja ukoliko ih imaju. 

VIJEĆNIK ZORAN PUGAR postavlja pitanje u kojoj je fazi otvaranje i početak rada dječjeg vrtića. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da su radnje u završnoj fazi. Imenovana je nova ravnateljica, 

provedba upisa novog ravnatelja u sudski registar je u tijeku, u pripremi je potpisivanje ugovora s radnicima 

koji će raditi u vrtiću, nakon čega kreću i upisi djece u vrtić. Najveći problem je nedostatak stručnih djelatnika 

za rad u vrtiću, a i ravnateljica mora imati četiri godine radnog iskustva na sličnim poslovima. 



3 

 

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN ukazuje na mogućnost da APPRR uvede korektivne mjere ukoliko nakon 

provedene kontrole postupaka i radova kroz 5 godina od dana završetka projekta utvrde nepridržavanje 

pravilima, odnosno moguće je oduzimanje novčanih sredstava financiranja od strane APPRR.  

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 2. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova 

ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

Točka 3. 

PREDSJEDNIK otvara točku i navodi da s obzirom da je članica Općinskog vijeća Općine Kalnik Paula 

Radić Puač, koja je obnašala funkciju potpredsjednice Općinskog vijeća kao i predsjednice Mandatne 

komisije podnijela ostavku na sve funkcije u tijelima u kojima je imenovana, potrebno je imenovati novog 

člana Mandatne komisije i donijeti novo Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

Općinskog vijeća Općine Kalnik. Obrazlaže da je Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine 

Kalnik dalo prijedlog da se u Mandatnu komisiju izaberu vijećnici: Vilim Varović - za predsjednika, Ivan 

Car - za člana i Valek Hrlec - za člana. 

Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu. Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 3. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik 

 

Točka 4.  

PREDSJEDNIK otvara točku i navodi da s obzirom da je članica Općinskog vijeća Općine Kalnik Paula 

Radić Puač, koja je obnašala funkciju potpredsjednice Općinskog vijeća podnijela neopozivu ostavku, 

potrebno je izabrati novog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik.  

Obrazlaže da prema odredbi članka 8. Poslovnika, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 

potpredsjednika. Predsjednika i potpredsjednika  bira Općinsko vijeće iz reda članova Općinskog vijeća na 

prijedlog 1/3  članova Općinskog vijeća većinom glasova svih članova Općinskog vijeća javnim glasovanjem. 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova Općinskog vijeća. Član 

Općinskog vijeća može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata, a predloženi kandidat daje 

suglasnost na predloženu kandidaturu. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća obavlja se 

javnim glasovanjem.  Ako je za izbor potpredsjednika predloženo više kandidata, a odlučuje se javnim 

glasovanjem, glasuje se prema redoslijedu iznijetih prijedloga. Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.  

Sukladno iznijetom predsjednik je zamolio članove Općinskog vijeća da podnesu prijedlog za 

potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Predsjednik konstatira da je od strane 1/3 članova Općinskog vijeća Općine Kalnik (Zoran Pugar, Igor Tomić, 

Ivan Car, Valek Hrlec, Josip Štragelj, Vilim Varović) kao kandidat za potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Kalnik predložen vijećnik Zoran Pugar. 

VIJEĆNIK ZORAN PUGAR prihvatio je kandidaturu. Drugih prijedloga nije bilo. 

 

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

 

RJEŠENJE  

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik 

 

Točka 5. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da je zakonska obveza općine donijeti Procjenu rizika od velikih 

nesreća. Poslove izrade procjene Općina Kalnik povjerila je tvrtki Defensor iz Varaždina, a osnovana je i 

Radna skupina za izradu iste. Procjenom su obrađeni rizici od požara, poplava, epidemije i pandemije, 

ekstremnih temperatura i suše za područje Općine Kalnik. 
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ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da će se skoroj budućnosti u Procjenu uključiti i 

detaljna studija HGSS-a koju trenutno izrađuju za područje Kalnika zbog detektiranih opasnosti za planinare 

i šetače, opasnosti od ugriza zmija, sve na osnovi intervencija koje su do sada imali.  

 

Nema rasprave. Pod točkom 5. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik 

 

Točka 6. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da smo od strane izrađivača Procjene tvrtke Defensor iz 

Varaždina i po nedavno obavljenom inspekcijskom nadzoru DUZS KC o provedbi obveza prema Zakonu o 

sustavu civilne, upućeni da više nismo obvezni ustrojavati postrojbu civilne zaštite. Osnovana postrojba 

civilne zaštite općine od 23 člana nikada nije zaživjela jer imenovani članovi postrojbe nisu zainteresirani za 

sudjelovanje niti se ista može popuniti, stoga se predlaže Općinskom vijeću ukidanje postrojbe. 

 

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

 

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Kalnik 

 

Točka 7. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da je riječ o projektu kojeg je naslijedio početkom mandata 2013. 

godine, a kojim je zamišljena izgradnja pješačke staze od naselja Šopron prema Kalniku i ako bi općina 

izgradila samo pješačku stazu, radilo bi se o manjoj investiciji od cca 550 tisuća kuna što bi se pokrilo 

primjerice sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a onda za 2-3 godine kada se stvore 

uvjeti, prišlo bi se izgradnji oborinske i fekalne odvodnje. Međutim, s projektantom je ugovorena izrada 

kompletne projektne dokumentacije koja uključuje sve radove stoga je i vrijednost projekta velika i 

financiranje je teže i trebalo je odrediti drugačiji model financiranja. Ujedno, u projektu je promijenjen 

koridor pješačke staze tako da ide kroz cijelo naselje Šopron kroz Ulicu Valentina Denžića.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da je plan općine prijaviti projekt na Natječaj iz 

Mjere 07, Podmjere 7.2., Operacija 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda“, te da su korisnici tipa operacije 7.2.1 prema Pravilniku javni isporučitelji 

vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, što je u ovom slučaju trgovačko društvo VODNE 

USLUGE d.o.o., Križevci, kao nositelj investicije umjesto Općine Kalnik. Iz tog razloga općina mora 

prenijeti investitorska prava i obveze po građevinskoj dozvoli VODNIM USLUGAMA d.o.o. jer nije 

prihvatljiv korisnik za prijavu projekta na predmetni natječaj. 

Još kratko traje rasprava. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 7. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova 

ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU  

o prijenosu investitorskih prava i obveza po Građevinskoj dozvoli za građenje  

Pješačke staze s odvodnjom Šopron-Kalnik 

 

Točka 8. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da su za kandidirane projekte Rekonstrukcija nerazvrstane ceste 

NC01 i uređenja trga Stjepana Radića u Kalniku odobrena financijska sredstva u APPRR. Vrijednost 

investicije za NC01 iznosi 6.627.689,99 kuna, dok za uređenje trga iznosi 6.324.000,00 kuna. Investicije će 

se realizirati kroz neophodno zaduživanje Općine Kalnik kod poslovne banke na iznos od 7.000.000,00 – 

14.000.000,00 kuna. Postoje dva modela zatvaranja investicije - pred zaduživanje do 50% ili zatvaranje 

investicije kroz zaduživanje. S obzirom da Općina Kalnik nema velik financijski kapacitet za pred 

zaduživanje, prilazi se zatvaranju investicije kroz zaduživanje.  
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VIJEĆNIK ZORAN PUGAR postavlja pitanje koliko postotak investicije ide na općinu. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da APPRR po zahtjevu financira investiciju do 100%, ali trošak 

kamate banke tereti proračun općine. 

 

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

ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o  kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 9. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se podiže koeficijent za zamjenika načelnika i načelnika. 

Smatra da će plaća nakon povišenja do 6 tisuća kuna neto biti primjerena za posao koji zamjenik radi kao 

profesionalac.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazložila je da sadašnja naknada općinskog načelnika iznosi 2.287,25 

kuna, a da će nova naknada iznositi 2.767,19 kuna. Plaća zamjenika načelnika nakon promjene sa 5.007,45 

kuna povećava se na 6.014,94 kuna. Napomenula je da načelniku koji volonterski obavlja posao pripada 

naknada do 50 posto koeficijenta plaće za profesionalno obnašanje dužnosti. 

 

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

 

ODLUKU  

o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika  

i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik 

 

Točka 10. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi da je o projektu koji je vezan za ovu odluku već djelomično 

objašnjeno pod točkom 7. dnevnog reda. Prema Pravilniku o provedbi Mjere 07, predstavničko tijelo JLS na 

čijem se području provodi projekt mora izdati suglasnosti za provedbu ulaganja, koju korisnik kod prijave na 

natječaj odnosno podnošenja zahtjeva za potporu učitava u AGRONET, u ovom slučaju to je trgovačko 

društvo VODNE USLUGE d.o.o. za projekt „Izgradnja javne odvodnje s pješačkom stazom“.  

Traje kratka rasprava vezano za LED rasvjetu u kojoj sudjeluju vijećnik Zoran Pugar i načelnik Mladen 

Kešer. 

 

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

ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik u naselju Šopron i Kalnik 

„Izgradnja javne odvodnje s pješačkom stazom“ 

 

Točka 11. 

Pod točkom „Aktualna pitanja i prijedlozi“ nije bilo rasprave. 

 

 

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 21,40 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.  

 

 


