REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA KALNIK
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/05
URBROJ: 2137/23-18-2
Kalnik, 27. studenoga 2018.
ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane u utorak, 27. studenoga 2018. godine s početkom u
19,00 sati u zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.
Sjednica je sazvana elektronskim putem pozivom od 23. studenoga 2018. godine, KLASA: 021-05/18-01/05,
URBROJ: 2137/23-18-1, 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 Općinskog vijeća radi donošenja
pravovaljanih odluka.
Odsutni članovi Općinskog vijeća bili su Zdenka Pugar, Danijel Hrg, Stjepan Koretić i Božidar Kovačić.
Svoj izostanak opravdao je samo Stjepan Koretić.
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.),
Od medija prisustvovao je Prigorski.hr (Željko Picig, glavni urednik).
Predsjednik daje na usvajanje zapisnik sa 9. sjednice održane 28. rujna 2018. 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 Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019.
godini;
2. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini;
3. Donošenje Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u
2019. godini;
4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2019. godini;
5. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine
Kalnik u 2019. godini;
6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2019. godini;
7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2019. godini;
8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2019. godini;
9. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u
2019. godini;

10. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica za 2019. godinu;
11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2019. godini;
12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2019.
godini;
13. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Kalnik za 2019. godinu;
14. Donošenje Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu;
15. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu;
16. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Kalnik;
17. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kalnik;
18. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Križevci;
19. Donošenje Odluke o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Kalnik u dječjim
vrtićima;
20. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik;
21. 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 pozdravlja sve prisutne i obrazlaže da se za održavanje komunalne
infrastrukture u 2019. godini predviđaju sredstva u iznosu 490.000 kuna koja se raspoređuju na održavanje
nerazvrstanih cesta 70.000 kuna, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 20.000 kuna,
održavanje javnih zelenih površina 35.000 kuna, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
70.000 kuna, održavanje groblja i usluga ukopa 90.000 kuna, održavanje čistoće javnih površina 110.000
kuna, održavanje javne rasvjete 70.000 kuna, deratizaciju i dezinsekciju 15.000 kuna te veterinarsko
higijeničarske usluge 10.000 kuna.
Nema rasprave. Pod točkom 1. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 2.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za investicije programom gradnje komunalne infrastrukture
u 2019. godini, jednim od najvećih programa, predviđaju sredstva u iznosu 18.682.500 kuna, a građenje
komunalne infrastrukture odnosi se na djelatnosti komunalne infrastrukture, i to nerazvrstane ceste, javne
površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, građevine, uređaje i predmete javne namjene,
groblja i javnu rasvjetu. Od većih investicija osvrnuo se na projekt izgradnje nerazvrstane ceste NC01 koji se
trenutno provodi, projekt rekonstrukcije - uređenja Trga Stjepana Radića u Kalniku i projekt izgradnje
Pješačke staze Šopron – Kalnik, koji će provoditi Vodne usluge d.o.o. Križevci kao javni isporučitelji vodnih
usluga javne vodoopskrbe, dok će dio troškova provedbe projekta snositi i Općina Kalnik.
Nema rasprave. Pod točkom 2. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 3.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
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NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da su u programu prostornog uređenja i unapređenja stanovanja
u 2019. godini sadržane sve planirane i aktualne investicije, odnosi se na društvene domove i ostale objekte
javne i poslovne namjene (Dom Gornje Borje, Dom hrvatskih branitelja i dr.), komunalne vodne građevine
(Precrpna stanica Cari), izradu razvojnih projekata (Strateški razvojni program, ID Prostornog plana),
gospodarenje otpadom (posude za odvojeno prikupljanje otpada) i subvencije trgovačkim društvima, a
predviđena sredstva za realizaciju navedenih investicija iznose 6.410.000 kuna.
Nema rasprave. Pod točkom 3. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 4.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da su javne potrebe u kulturi na području općine Kalnik velike,
stoga se u tu svrhu za 2019. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 920.000 kuna, a odnose se na permanentne
radove uređenja kulturne baštine – Stari grad Kalnik, crkva sv. Brcka, kapela sv. Andrije i arheološko
nalazište Kalnik – Igrišće (crkva sv. Martina) za što su programi kandidirani prema Ministarstvu kulture, na
rad Turističke zajednice, na Župu sv. Brcka Kalnik i uređenje župnog dvora do privođenja svrsi te poticanje
kulturno-umjetničkog amaterizma i manifestacija udruga.
Nema rasprave. Pod točkom 4. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 5.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za program javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju u 2019. godini predviđaju sredstva u iznosu 240.000,00 kuna, a koja se između ostalog u većem
dijelu raspoređuju na financiranje boravka djece u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ koji je započeo s radom
gdje će se ubrzo provoditi i program predškole koji za sada provodi Osnovna škola Kalnik.
Nema rasprave. Pod točkom 5. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 6.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u školstvu u 2019. godini predviđaju
sredstva u iznosu 60.000 kuna. To se odnosi na nabavu udžbenika za djecu polaznike 1. do 8. razreda osnovne
škole, projekt se provodi od 2013. godine, svake godine udžbenici se nadokupljuju u potrebnom broju i
postaju vlasništvo Osnovne škole Kalnik, što smatra dobrim primjerom za područje Županije i države.
Nadalje, program se odnosi na nabavu opreme za školstvo, smotre, natjecanja i nagrade učenicima za
postignute rezultate te izvannastavne aktivnosti. Navodi da će općina u skoro vrijeme održati sastanak s
Osnovnom školom Kalnik po pitanju načina pripreme i provođenja aktivnosti jer učitelji moraju biti ti koji
će shvatiti svoje poslanje (prosvjetu) što znači briga za djecu.
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR smatra da je predviđeni iznos programa nedostatan i mizeran u odnosu na
ukupnu vrijednost proračuna, mišljenja je da će biti potrebno rebalansom povećati stavku na pristojniju
brojku.
NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi da općina ulaže u školstvo prema programima javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu 300.000 kuna, smatra da Županija kao osnivač ulaže vrlo malo
sredstava u školstvo odnosno da uloži barem toliko sredstava koliko općina, škola bi mogla puno više i dati.
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Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 6. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 7.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u socijalnoj skrbi u 2019. godini predviđaju
sredstva u iznosu 70.000 kuna, a odnose se na pomoć građanima u novcu - u akciji “I ja želim sretan Božić“
općina je u suradnji s Udrugom branitelja domovinskog rata Kalnik do sada obnovila desetak obiteljskih kuća
stanovnicima slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje prehrane učenika u školskim kuhinjama, pomoć za
novorođenčad, potporu Gradskom društvu Crvenoga križa Križevci, troškove gerontodomaćice i
sufinanciranje programa “Zaželi“ putem kojeg je zaposleno nekoliko žena s područja općine za pripomoć
potrebitima te pomoć za nabavu ogrjeva. Navodi da kada bi se projekt prenamjene društvenih domova u
domove za stare i nemoćne osobe ostvario na Kalnik bi privremeno doselilo 200 stanovnika, ali bi i stanovnici
općine koje obilazi gerontodomaćica imali osiguranu prehranu i dnevni boravak u domu u svojem selu, no
općinski fiskalni kapaciteti ne dopuštaju tolikom brzinom sagraditi objekte.
Nema rasprave. Pod točkom 7. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 8.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u sportu u 2019. godini predviđaju sredstva
u iznosu 70.000 kuna, a odnose se na promicanje sporta, djelovanje sportskih udruga, organiziranje i
provođenje natjecanja, osiguravanje rada osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko rekreacijske
aktivnosti građana, planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih objekata. Navodi da na području
općine trenutno egzistira Nogometni klub Kalnik i 7 malonogometnih klubova, da je potrebno napraviti
malonogometna igrališta u svakom selu, ali postojeći fiskalni kapaciteti ne dopuštaju realizaciju planova. U
planu je izgradnja nogometnog igrališta i vatrogasnog centra u Kalniku, za izradu projektne dokumentacije
osigurano je 300.000 kuna iz ESI fondova, no problem predstavlja rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR navodi da se ista retorika oko nogometnih igrališta vrti već 43 godine. Smatra
da je lokacija na Podgnojama strateško mjesto za tu namjenu i da treba ići u ozbiljne pregovore, a da se za
program koji predstavlja budućnost i mlade planira nedovoljno sredstava u proračunu stoga traži da se kod
sljedećeg rebalansa vodi računa o tome.
PREDSJEDNIK postavlja pitanje gdje se u projektu planira izgradnja sportske dvorane, nakon čega
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR konstatira da za izgradnju dvorane treba 15 milijuna kuna, dok je za igralište
potrebno svega 200.000 kuna, bez kupnje zemljišta.
NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je točkom 1.7. Programa prostornog uređenja i unapređenja
stanovanja osigurano 700.000 kuna za projekt Sportski i vatrogasni centar „Carski vrt“. Za lokaciju Pognoje
pregovarano je sa vlasnikom koji je ponudio otkupnu cijenu 30€/m2 što za općinu nije prihvatljivo. Stoga je
realizacija projekta predviđena na zemljištu u naselju Kamenica koje je u vlasništvu Nogometnog kluba
Kalnik 1/1. Obrazlaže da se u sklopu projekta „Mladi Hrvatske za mlade Europe“ planira izgradnja sportske
dvorane, no problem kod realizacije projekta predstavljaju neriješeni imovinsko pravni odnosi. Obrazlaže da
je općina otkupila zemljište radi izgradnje dvorane pored Osnovne škole Kalnik nakon čega je zemljište
poklonila Županiji koja je preuzela i realizaciju projekta, a kada je građevinska dozvola propala Županija je
vratila projekte općini. Zemljište je trenutno u vlasništvu Osnovne škole Kalnik.
VIJEĆNIK VILIM VAROVIĆ postavlja pitanje da li se nogometno igralište može izgraditi i bez projekta.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da projektna dokumentacija mora biti cjelovita sa svim planiranim
sadržajima kako bi ista bila valjana za kandidiranje na natječaje za povlačenje sredstava iz EU fondova.
Ukoliko se izvedba projekta započne prije nego isti bude odobren za financiranje, nastali troškovi ne ulaze u
financiranje kao opravdani trošak.
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Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 8. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 9.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2019.
godini predviđaju sredstva u iznosu 130.000 kuna, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti, troškove
električne energije i ostale materijalne troškove Vatrogasne zajednice te civilnu zaštitu.
Nema rasprave. Pod točkom 9. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 10.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi da je Općina Kalnik brdsko planinsko područje i ima razvijeno
sportsko penjalište zbog čega Kalnik posjećuju planinari iz cijele Hrvatske pa i šire stoga treba osigurati i
njihovu sigurnost. Obrazlaže da se ovim programom predviđaju sredstva u iznosu 15.000 kuna za
zadovoljavanje potreba općine u 2019. godini u aktivnostima koje obavlja HGSS - Stanice Koprivnica i
navodi da bi tečaj trebali proći mladi s područja Općine Kalnik kako bi se osposobili kao pričuvna ekipa.
Nema rasprave. Pod točkom 10. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice
Koprivnica za 2019. godinu
Točka 11.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da od ukupnih sredstava naknade iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada 30% sredstava čini prihod Općine Kalnik, a ovim programom određuje se
namjensko korištenje tih sredstava za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih dijelova općine održavanje nerazvrstanih cesta i nekretnina u vlasništvu općine.
PREDSJEDNIK postavlja pitanje koliko je općina prihodovala sredstava od naknade iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada odnosno koliko je do sada objekata ozakonjeno.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN odgovara da će se podatak o broju ozakonjenih zgrada i prihodovanim
sredstvima od naknade za ozakonjenje u 2018. godini predočiti vijećnicima uz prijedlog rebalansa na
sljedećoj sjednici.
Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 11. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 12.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
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PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se programom utroška sredstava šumskog doprinosa
određuje sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture u skladu s programom građenja komunalne
infrastrukture na području općine u 2019. godini – modernizacija nerazvrstanih cesta u iznosu 500 kuna.
Nema rasprave. Pod točkom 12. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2019. godini
Točka 13.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da općina ima jedan Ugovor o zakupu poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na rok od 10 godina koji ističe 2019. godine sklopljen sa
Poljoprivrednom proizvodnjom Kovačić, za površinu zakupa 1.2269 ha, a njegova vrijednost iznosi 559 kuna
godišnje. Prihod se raspoređuje na trošak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta na
području općine.
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR smatra da bi predmetno zemljište po isteku zakupa bilo dobro sredstvo
pregovaranja za zamjenu zemljišta u svrhu gradnje nogometnog igrališta.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN navodi da je prema izrađenom Programu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kalnik dosta zemljišta rezervirano za povrat
i isto se može dati u zakup, ali ostaje na raspolaganju za povrat kada se srede imovinsko pravni odnosi.
Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 13. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Kalnik za 2019. godinu
Točka 14.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da prijedlog proračuna za 2019. godinu sadržava prije usvojene
programe i planiran je u iznosu od 34.800.000 kuna.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže izvore izvornih prihoda proračuna.
Nema rasprave. Pod točkom 14. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PRORAČUN
Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Točka 15.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se odluka o izvršavanju proračuna donosi paralelno s
proračunom za narednu godinu, njome se uređuje struktura proračuna, njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja, jamstva, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava i druga pitanja, a temeljem koje
općinski načelnik upravlja raspoloživim novčanim sredstvima proračuna.
Nema rasprave. Pod točkom 15. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu
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Točka 16.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je u 8. mjesecu 2018. stupio na snagu novi Zakon o
komunalnom gospodarstvu sukladno kojem općina mora uskladiti i mijenjati sve odluke na koje se isti
primjenjuje. Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne
naknade općina je dužna donijeti do kraja 11. mjeseca. Vrijednosti boda jednaka je godišnjem iznosu
komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u 1. zoni i iznosi 36 kuna, a primjenjuje se
od 1. siječnja iduće godine. Jedina razlika je što se vrijednost boda određuje u godišnjem, a ne više u
mjesečnom iznosu koji je iznosio 3 kn po m2 korisne površine stambenog prostora. Navodi da se odluka ne
treba donositi svake godine, osim u slučaju promjene vrijednosti boda ili koeficijenta.
VIJEĆNIK VILIM VAROVIĆ postavlja pitanje da li su naplaćena sva potraživanja po osnovi komunalne
naknade ili je općina u manjku odnosno da li su pokrenute ovrhe prema neplatišama.
NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da komunalnu naknadu redovito plaćaju isti platiše, a problem
predstavljaju višegodišnji dušnici kod kojih nema mogućnosti naplate dugovanja.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da FINA po ovrhama iz 2009. više ne postupa zbog odredbi
novog ovršnog zakona i po njima se ništa neće naplatiti.
Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 16. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo
ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Kalnik
Točka 17.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da su se do sada poslovi povjeravali na temelju pisanog
ugovora odnosno povjerili putem zaključaka i odluka općinskom Komunalnom poduzeću i da je postojeću
odluku potrebno uskladiti prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Navodi da su odlukom
pobrojani poslovi koji se na području općine obavljanju, a to su komunalne djelatnosti kojima se osigurava
održavanje komunalne infrastrukture, uslužne komunalne djelatnosti i komunalne djelatnosti od lokalnog
značenja. Odlukom su posebno raščlanjeni poslovi koji se direktno povjeravaju trgovačkim društvima kojima
je općina osnivač od poslova koji se povjeravaju pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti. Obrazlaže da je odlukom omogućeno da se obavljanje
pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu povjeri drugim fizičkim ili pravnim
osobama u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti.
Nema rasprave. Pod točkom 17. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Kalnik
Točka 18.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da je obveza općine prema Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu provoditi poljoprivredno redarstvo na području jedinice i zaposliti
poljoprivrednog radara, no fiskalni kapaciteti općine nedostatni su za novo zapošljavanje. Prema zajedničkom
dogovoru Grada Križevci i okolnih općina, Grad Križevci zaposliti će poljoprivrednog radara, općina će
sporazumno koristiti njegove usluge za svoje područje djelovanja i sufinancirati njegovu plaću prema
utvrđenom omjeru površine općine i grada, što u našem slučaju iznosi 10% ili 1.500 kuna mjesečno.
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR postavlja pitanje kako postupa dalje poljoprivredni redar nakon što utvrdi
nepravilnost u postupanju.
ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ odgovara da redar postupa sukladno zakonu i odluci
grada/općine. Kada utvrdi prekršaj, nalaže opomenom počinitelju uklanjanje utvrđene nepravilnosti u
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određenom roku, a ukoliko se ogluši na opomenu, uklanjanje nepravilnosti obavlja se putem treće osobe na
trošak počinitelja prekršaja.
Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 18. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo
ODLUKU
o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Križevci
Točka 19.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da su proračunom određena financijska sredstava koja će općina
izdvojiti za svu djecu predškolske dobi polaznike Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“. Dio sredstava u 50%-om
iznosu izdvojiti će roditelji, dok će drugi dio sredstava izdvojiti općina iz proračuna. Navodi da je primarni
cilj popuniti kapacitet dječjeg vrtića, gdje je za sada upisano 18 djece.
Nema rasprave. Pod točkom 19. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Kalnik u dječjim vrtićima
Točka 20.
PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.
PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se predloženom odlukom stavlja izvan snage Program
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik od 29. lipnja
2018. s obzirom da isti nije donesen u zakonom propisanom roku - 9. lipnja. Iz spomenutog razloga, isti
program donijela je Koprivničko-križevačka županija umjesto općine, na koji je Ministarstvo izdalo
suglasnost, što ne utječe na činjenicu da općina i dalje raspolaže tim zemljištem. Obrazlaže da općini, prema
traženju Županije, predstoji još i izrada vektorske karte ekološke mreže koja se proteže na zaštićenom
području općine radi provedbe postupka ocjene prihvatljivosti programa na ekološku mrežu.
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR postavlja pitanje zašto se zakasnilo s donošenjem programa.
ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da se zakasnilo zbog ishođenja svih potrebnih
podloga i podataka za izradu programa, koji su pristigli nakon zakonom propisanog roka za donošenje
programa.
Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 20. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik
Točka 21.
PREDSJEDNIK otvara točku „Aktualna pitanja i prijedlozi“.
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR moli obrazloženje za neaktivnost na području općine povodom obilježavanja
Dana pada Vukovara 18. studenoga, s obzirom da ove godine nije zapaljena ni jedna svijeća.
NAČELNIK MLADEN KEŠER smatra da neaktivnosti nije bilo. Navodi da je osobno bio sudionik
centralnog događaja u koloni od bolnice do Memorijalnog groblja i na taj način odao počast žrtvama rata
ispred cijele općine.
VIJEĆNIK ZORAN PUGAR pohvaljuje čin načelnika, ali mišljenja je da se na području općine trebalo
organizirati paljene svijeća u znak sjećanja na Grad Vukovar, kako je to bio običaj prijašnjih godina.
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Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 20,31 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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