
    

               

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 

         KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

               ŽUPANIJA 

 

     OPĆINA KALNIK 

       Općinsko vijeće 

   

KLASA: 021-05/19-01/02 

URBROJ: 2137/23-19-2 

Kalnik, 20. travnja 2019.    

 

Z A P I S N I K   

 

 sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane u subotu, 20. travnja 2019. godine s 

početkom u 9:00 sati u zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.  

 

Sjednica je sazvana elektronskim putem pozivom od 15. travnja 2019. godine, KLASA: 021-05/19-01/02, 

URBROJ: 2137/23-19-1, sukladno članku 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik („Službeni 

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

 

Općinsko vijeće radi sa 10 članova, jer nakon ostavke članice sa kandidacijske liste SDP-HNS-HSS-HSU, 

političke stranke nisu dale novog člana. 

 

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

prisustvuje 7 članova Općinskog vijeća, i to: Igor Tomić, Zoran Pugar, Valek Hrlec, Vilim Varović, Ivan Car, 

Josip Štragelj i Božidar Kovačić, odnosno da sjednici prisustvuje potrebna većina članova Općinskog vijeća 

radi donošenja pravovaljanih odluka.  

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: Zdenka Pugar, Danijel Hrg i Stjepan Koretić, nisu opravdali 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.).  

 

Predsjednik daje na usvajanje zapisnik sa 12. sjednice održane 10. veljače 2019. godine, a Općinsko je vijeće 

sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik. 

 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog dnevnog reda, nakon čega konstatira da je sa 7 glasova ZA 

(jednoglasno), usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED:  

1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kalnik u 2018. godini; 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini; 

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu; 

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2018. godinu; 

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

1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 

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

zemljištem u vlasništvu republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2018. godini; 

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

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2018. godini; 
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8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2018. godini; 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 

za razdoblje od 2017. do 2022. godine na području Općine Kalnik tijekom 2018. godine; 

10. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 

2024. godine; 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 

2018. godini; 

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

2019. godinu; 

13. Donošenja Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kalnik u  2018. godini; 

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2018. godinu; 

15. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 

2019. godinu; 

16. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih 

priznanja Općine Kalnik; 

17. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik; 

18. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik; 

19. Aktualna pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 1. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK pozdravlja sve prisutne i ispričava se što je sjednica zakazana u vrijeme blagdana. 

Ukratko obrazlaže da je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu planiran u iznosu od 

351.000 kuna, a ostvaren u iznosu od 319.952,35 kuna ili 91,15%, a obuhvaća komunalne djelatnosti: 

održavanje nerazvrstanih cesta s ostvarenjem 107.292,75 kuna (98,43%), održavanje javnih površina s 

ostvarenjem 68.312,70 kuna (85,39%), javnu rasvjetu s ostvarenjem 49.220,45 kuna (70,31%) i održavanje 

groblja s ostvarenjem 95.126,45 kuna (103,40%).  

PREDSJEDNIK zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju i otvara raspravu.  

BOŽIDAR KOVAČIĆ kaže da je neprimjereno da se sjednice zakazuju u vrijeme blagdana. Ukazuje na 

činjenicu da je za zimsku službu utrošeno 99.450 kuna što je i više od planiranog, smatra da je previše 

sredstava utrošeno s obzirom da tokom zimskog perioda godine nije bilo puno snijega. Vezano za ostvarenje 

stavke za uslugu održavanja javnih površina i božićno ukrašavanje u iznosu 67.500 kuna, smatra da je i ta 

stavka prevelika, sve se svelo na košnju trave dok se to prije rješavalo s jednim čovjekom i nije se za tu svrhu 

utrošilo toliko sredstava, kao i za blagdansko ukrašavanje. Vezano za uređenje mjesnih groblja, napominje 

da se unatoč velikim planovima opet sve svelo na košnju trave iako ima više grobnih mjesta sa spomenicima 

i nema tolike potrebe za košnjom trave. Kaže da pojašnjenje načelnika ne odgovara stanju u papirima, smatra 

da je previše sredstava utrošeno, a ništa iz toga nije polučeno, stoga neće glasati za ovo ostvarenje. Postavlja 

pitanje gdje su GPS mjerni uređaji za praćenje kretanja vozila zimske službe, da li su uopće ugrađeni na 

vozila i gdje su utrošena sredstva od gotovo 100.000 kuna. 

PREDSJEDNIK odgovara da su sredstva utrošena za zimsko održavanje cesta u 2018. godini i da je početkom 

prošle godine bilo puno više snijega u odnosu na ovu godinu.  

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 1. 

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 2018. godini 
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Točka 2. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK ukratko obrazlaže da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu planiran u iznosu od 3.914.000 kuna, a ostvaren u iznosu od 2.639.317,89 

kuna ili 67,43%, a obuhvaća gradnju komunalne djelatnosti: nerazvrstane ceste (rekonstrukciju NC01 i 

nadzor) s ostvarenjem 2.447.862,16 kuna (68,68%) i javne površine (rekonstrukciju i dogradnju Društvenog 

doma Gornje Borje i nadzor) s ostvarenjem 191.455,73 kuna (54,70%).  

PREDSJEDNIK zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju i otvara raspravu.  

BOŽIDAR KOVAČIĆ postavlja pitanje zašto je stavka 2.1. Radovi rekonstrukcije i dogradnje Društvenog 

doma Gornje Borje svrstana pod komunalnu djelatnost “Javne površine“. 

JASMINA ŽIBRIN odgovara da se taj objekt nalazi na javnoj društvenoj površini. 

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 2. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA  i 1 glasom PROTIV donijelo 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 3. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK ukratko je obrazložio izvršenje proračuna za 2018. godinu s poveznicom na detaljno 

pisano izvješće koje je dano vijećnicima u materijalima, uz napomenu da je ovo najveće izvršenje proračuna 

u povijesti općine. 

PREDSJEDNIK zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju i otvara raspravu. 

BOŽIDAR KOVAČIĆ navodi da bi ostvarenje proračuna bilo znatno manje da se isti nije korigirao 

rebalansom te da bi svi vijećnici trebali dobro razmotriti i raspraviti o pojedinim stavkama koje su 

zabrinjavajuće.  Smatra da se puno novaca troši gdje se ne bi trebalo trošiti, a ne na dobrobit mještana općine. 

Izdvaja rashode sa većim ostvarenjem kao što je promidžba, reprezentacija, Dan općine, zimska služba, sport, 

donacije udrugama. Napominje da se za vatrogastvo izdvaja vrlo malo proračunskih sredstava bez valjanog 

razloga. Smatra da je ovo izvršenje proračuna povijesno, ali u negativnom smislu te da se štedljivijom 

raspodjelom sredstava moglo puno više napraviti.  

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da je Vatrogasna zajednica prije mjesec dana dobila 70.000 kuna, sport 

na području općine nije razvijen i treba ga njegovati, dok je promidžba kroz medije neophodna kako bi Kalnik 

postao turističko mjesto. 

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 3. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA  i 1 glasom PROTIV donijelo 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu 

 

Točka 4.  

 

PREDSJEDNIK otvara točku i konstatira da vijećnik Zoran Pugar zbog neodgodivih obaveza napušta 

sjednicu u 9,30 sati. Moli predlagača za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN potvrđuje da Općinsko vijeće sa 6 članova može u nastavku donositi pravovaljane 

odluke. 

OPĆINSKI NAČELNIK ukratko obrazlaže da se ostvareni višak primitaka od financijske imovine i dio 

ostvarenog viška prihoda poslovanja raspoređuje za pokriće dijela manjka primitaka od financijske imovine 

te dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine. 

PREDSJEDNIK zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju i otvara raspravu. Nema prijava za 

raspravu i prelazi se na glasanje.  
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Pod točkom 4. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

 

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2018. godinu 

 

Točka 5. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK navodi da je iz pisanog izvješća koje je dano vijećnicima u materijalima razvidan 

rad načelnika i njegove administracije te moli da se kao takvo prihvati.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. 

BOŽIDAR KOVAČIĆ postavlja pitanje da li odluku o dodjeli subvencije, ako se radi o većim iznosima, 

može načelnik sam donijeti ili istu donosi Općinsko vijeće,  a kao primjer izdvaja odobrene subvencije tvrtki 

Life Kalnik d.o.o. te donacije Župi sv. Brcka biskupa Kalnik. 

JASMINA ŽIBRIN odgovara da načelnik sam raspolaže sredstvima do 70.000 kuna. U prošloj godini 

odobrene su subvencije samo za dječji vrtić. Sredstava za župu osigurana su usvojenim Programom javnih 

potreba u kulturi.  

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 5. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik  

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine 

 

Točka 6. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je izrada i donošenje predmetnog izvješća propisana Zakonom o 

poljoprivrednom zemljištu te da je ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

RH na području Općine Kalnik u 2018. godini ostvaren u iznosu od 559 kuna, a odnosi se na prihod od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po jedinom sklopljenom ugovoru. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje.  

 

Pod točkom 6. 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 2018. godini 

 

Točka 7. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je izrada i donošenje predmetnog izvješća propisana Zakonom o 

poljoprivrednom zemljištu te da ukupni prihod ostvaren od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Kalnik u 2018. godini iznosi 8,05 kuna. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje.  

 

Pod točkom 7. 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 2018. godini 
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Točka 8. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je za izradu i donošenje godišnjeg izvješća o poduzetim mjerama pravni 

temelj Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na 

području Općine Kalnik. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ vijećniku Božidaru Kovačić. 

BOŽIDAR KOVAČIĆ vezano na točku III. izvješća koja glasi: „Na uređivanje odnosno održavanje poljskih 

putova i kanala uključila se Općina Kalnik, zajedno sa vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta.“, 

postavlja pitanje gdje je općina radila na poljskim putovima i kanalima. 

ZAMJENIK NAČELNIKA odgovara da su grederom uređeni poljski putovi na području cijele općine, na 

mjestima gdje je bila za to ukazana potreba po prijedlogu mjesnih odbora, koji su i potpisali radne naloge za 

rad stroja na njihovom području.  

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 8. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA  i 1 glasom PROTIV donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

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

rudina na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 9. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

ZAMJENIK NAČELNIKA ukratko obrazlaže sadržaj izvješća, uz osvrt na realizaciju mjera za ostvarenje 

ciljeva u provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2018. 

Navodi da su u izvješće ugrađeni podaci o količini odloženog otpada s područja općine na odlagalištu otpada 

„Ivančino brdo“, o količini izdvojenih iskoristivih kategorija otpada sakupljenih na zelenim otocima te o 

količini problematičnog otpada sakupljenog putem mobilnog reciklažnog dvorišta, prema godišnjem izvješću 

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci kao davatelja javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu. 

BOŽIDAR KOVAČIĆ postavlja pitanje da li je utvrđena lokacija za privremeno odlaganje viška iskopa 

zemlje ili građevinskog materijala. 

ZAMJENIK NAČELNIKA odgovara da se zemlja ne smatra otpadom i ljudi ju mogu odložiti na vlastite 

parcele. Za odlaganje građevinskog otpada još uvijek nije određena lokacija jer općina prema broj stanovnika 

nije dužna imati reciklažno dvorište kao građevinu, stoga se takva vrsta otpada zbrinjava na reciklažnom 

dvorištu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u Cubincu. 

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 9. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA  i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine  

na području Općine Kalnik tijekom 2018. godine 

 

Točka 10. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da je općina dužna donijeti novi plan gospodarenja otpadom prema Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom radi usklađenja istog s novim planom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017.-2022. Plan je izradila tvrtka ANT d.o.o. iz Zagreba, a na isti je ishođena prethodna suglasnost 

nadležnog županijskog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.     

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje. 
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Pod točkom 10. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik  

za razdoblje od 2019. do 2024. godine 

 

Točka 11. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

ZAMJENIK NAČELNIKA ukratko obrazlaže izrađenu analizu i napominje da je civilna zaštita odnedavno 

ukinuta i sve spada pod vatrogastvo.  

BOŽIDAR KOVAČIĆ nadovezuje se na izrečeno i kaže da općina najmanje sredstava izdvaja za vatrogastvo 

koje je godinama zakinuto. 

ZAMJENIK NAČELNIKA odgovara da Vatrogasna zajednica već 6 godina nije predala ni jedan izvještaj 

prema općini o radu što je dužna redovito činiti.   

BOŽIDAR KOVAČIĆ smatra da vatrogastvu treba dati ono što im pripada, a onda ih teretiti za izvještaje o 

utrošku sredstava i djelovanju. 

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 11. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 12. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

ANA DEJANOVIĆ obrazlaže da je obveza donošenja godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s 

financijski učincima za trogodišnje razdoblje utvrđena Zakonom o sustavu civilne zaštite, a na temelju analize 

stanja. Izvršno tijelo JLS odgovorno je za osnivanje, razvoj, financiranje, opremanje, osposobljavanje i 

uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje.  

 

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

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite  

na području Općine Kalnik za 2019. godinu 

 

Točka 13. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i navodi kako je pisanim izvješćem sve obrazloženo, stoga otvara raspravu. 

Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje.  

 

Pod točkom 13. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA  i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada  

te troškovima uklanjanja odbačenog otpada  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 14. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i navodi kako je pisanim izvješćem sve obrazloženo, stoga otvara raspravu. 

Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje.  
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Pod točkom 14. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA  i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara  

i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  

na području Općine Kalnik za 2018. godinu 

 

Točka 15. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i navodi kako se prijedlog plana nalazi u radnim materijalima i otvara raspravu. 

Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje.  

 

Pod točkom 15. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2019. godinu 

 

Točka 16. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK predlaže da se u Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik imenuju članovi 

Općinskog vijeća – Igor Tomić za predsjednika, Valek Hrlec za člana, Vilim Varović za člana, Josip Štragelj 

za člana i Ivan Car za člana.  

Navedeni članovi Općinskog vijeća suglasni su sa imenovanjem. 

 

Pošto nema prijava za raspravu, prelazi se na glasanje. Pod točkom 16. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 

glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  

Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik 

 

Točka 17. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i iznosi prijedlog načelnika za imenovanje članova Povjerenstva za uvođenje 

u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik – Antun 

Blažinčić za predsjednika, Vesna Kovač za članicu i Martina Vidmanić za članicu.  

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da članovi Povjerenstva moraju biti pravne, geodetske i agronomske 

struke te da su zadaće Povjerenstva uvođenje zakupnika u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja 

ugovora o zakupu odnosno po skidanju usjeva, sastavljanje zapisnika o uvođenju u posjed, preuzimanje 

zemljišta u posjed po prestanku ugovora o zakupu odnosno po skidanju usjeva odnosno plodova, obavljanje 

i drugih poslova prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. 

BOŽIDAR KOVAČIĆ postavlja pitanje da li su predloženi članovi obaviješteni o imenovanju i da li su 

suglasni s tim. I ako su suglasni, zašto njihove izjave nisu stavljene u radne materije?  

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da su suglasni, a da su materijali poslani prije nego su suglasnosti 

ishođene.  

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 17. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA  i 1 glasom PROTIV donijelo 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Kalnik 
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Točka 18. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da se Povjerenstvo za zakup sastoji od predsjednika i četiri člana: jedan 

predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Kalnik. U 

izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo za zakup predlaže Općinskom vijeću Odluku o izboru najpovoljnije 

ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik. 

Iznosi prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za zakup – Igor Tomić za predsjednika, Antun Blažinčić 

za člana, Vesna Kovač za članicu, Martina Vidmanić za članicu i Ivan Car za člana.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se na glasanje. 

 

Pod točkom 18. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 5 glasova ZA  i 1 glasom PROTIV donijelo 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Kalnik 

 

Točka 19. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku „Aktualna pitanja i prijedlozi“. 

OPĆINSKI NAČELNIK izvještava članove Općinskog vijeća da je podneseno pismo namjere za INTERREG  

program Mađarska – Hrvatska, gdje bi Općina Kalnik bila partner na projektu s mađarskim gradom Keszthely 

kao nositeljem projekta, a vezano na označavanja općinske vinske ceste, izgradnju vinske kuće radi promocije 

vina kalničkog područja te brendiranje vinske etikete općine i neprofesionalnih proizvođača vina s područja 

općine. Vrijednost projekta procjenjuje se u iznosu 80.000 – 90.000 eura, ovisno o prihvatljivosti projekta.  

ZAMJENIK NAČELNIKA obrazlaže da je Grad Križevci u zadnji čas odustao i općini se otvorila mogućnost 

za uključenje u projekt, zbog toga se žurno pripremilo i uputilo pismo namjere za ulazak u prekograničnu 

suradnju. 

VILIM VAROVIĆ postavlja pitanje zašto je Grad Križevci odustao od sudjelovanja u projektu. 

ZAMJENIK NAČELNIKA odgovara da ne zna i da se za odgovor obrati Ivanu Biškup, pročelniku za 

gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, koji ih je o tome i obavijestio. 

OPĆINSKI NAČELNIK kaže da je uputio i pismo namjere gradovima u pokrajini Zala i Somođi u 

Mađarskoj, za program u komponenti 2. - održiva uporaba kulturnih imovina u vrijednosti 1.700.000 eura, 

gdje bi mogli implementirati Stari grad Kalnik kao zaseban projekt, gdje bi općina morala sufinancirati 

255.000 eura ukoliko bi projekt bio prihvaćen. Predložili smo da Mađari budu partner, a općina nositelj tog 

projekta.  

BOŽIDAR KOVAČIĆ ukazuje na izjave općinskog načelnika pod točkom 2. dnevnog reda prema zapisniku 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća, a vezano uz donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području 

Općine Kalnik - „Pogodovali ste kao tadašnji načelnik sebi i svojem obiteljskom gospodarstvu. Mi 

pogodovati nećemo nikome. U vrijeme kad ste bili načelnik pogodovali ste sami sebi. Donijeli ste odluku 

kojom je u tom vremenskom razdoblju samo vaše poljoprivredno gospodarstvo platilo naknadu, a zatim se 

išlo na mijenjanje odluke.“ Traži općinskog načelnika pojašnjenje gdje je kao tadašnji načelnik i u čemu 

pogodovao OPG-u svoje supruge.  

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara - „To ste vi rekli.“ 

BOŽIDAR KOVAČIĆ kaže da će zatražit odgovore službeno pismenim putem. 

 

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 10:17 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.  

 


