
    

               

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 

         KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

               ŽUPANIJA 

  

    OPĆINA KALNIK 

      Općinsko vijeće 

   

KLASA: 021-05/19-01/06 

URBROJ: 2137/23-19-2 

Kalnik, 23. prosinca 2019. 

 

Z A P I S N I K   

 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane 23. prosinca 2019. godine s početkom u 19,00 sati u 

zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.  

 

Sjednica je sazvana elektronskim putem pozivom od 17. prosinca 2019. godine, KLASA: 021-05/19-01/06, 

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 vijećnika, 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 bili su: Zdenka Pugar, Danijel Hrg i Stjepan Koretić.  

Svoj izostanak nisu opravdali.  

 

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 trgovačkih društava Life Kalnik d.o.o. 

i Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.) te mediji: Prigorski.hr (Željko Picig) i Radio Križevci (Vjekoslav Ban). 

 

Predsjednik daje na usvajanje zapisnik sa 16. sjednice održane 29. rujna 2019. godine, a Općinsko je vijeće 

bez primjedbi sa 6 glasova ZA i 1 GLAS PROTIV usvojilo navedeni zapisnik. 

 

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

(jednoglasno), usvojen sljedeći 

DNEVNI RED:  

 

1. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kalnik u 2019. godini, 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kalnik u 2019. godini, 

3. Donošenje Programa o izmjenama Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na 

području Općine Kalnik u 2019. godini, 

4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 

2019. godini, 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2019. 

godini, 

6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu, 

7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

8. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini, 
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9. Donošenje Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 

2020. godini, 

10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

11. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik 

u 2020. godini, 

12. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

13. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

15. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 

2020. godini, 

16. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - 

Stanice Koprivnica za 2020. godinu, 

17. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

18. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

19. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2020. godini, 

20. Donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na 

području Općine Kalnik u 2020. godini, 

21. Donošenje Proračuna Općine Kalnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, 

22. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2020. godinu, 

23. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Općine Kalnik, 

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

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2019. godinu, 

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

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2020. godinu, 

26. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Kalnik, 

27. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik 

d.o.o. za usluge, 

28. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o. za usluge, 

29. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine, 

30. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020. 

godinu, 

31. Donošenje Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Kalnik, 

32. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 

razdoblje od 2020. do 2023. godine, 

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

2019. godini, 

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

2020. godinu, 

35. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 

2020. godinu, 

36. Aktualna pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 1. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN u obrazloženju navodi koji projekti se povećavaju, a koji smanjuju u 

odnosu na plan.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ vijećniku  

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji postavlja pitanje „Što se može učiniti sa 1.000,00 kuna koliki je prijedlog za 

deratizaciju i dezinsekciju?“. Kaže da su se poljski putevi premalo posipali u odnosu na utrošeni iznos 

sredstava, dok se na održavanje javnih površina troši previše sredstava.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da se deratizacija ove godine nije provodila. 
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ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ navodi sve prometnice koje su se u 2019. godini održavale 

iz Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg izvedenih radova. 

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog programa daje na usvajanje i konstatira da je 6 glasova ZA i 1 

glasom PROTIV donijet 

PROGRAM  

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 2. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN u obrazloženju navodi koji projekti se povećavaju, a koji smanjuju u 

odnosu na plan. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ vijećniku 

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji postavlja pitanje da li je za šumske puteve ishođena građevinska dozvola, da 

li se kupnja zemljišta odnosi na kupnju od Roberta Pugar i zbog čega nije nabavljen razglas za groblje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da za projekt uređenja šumskih prometnica nije potrebna 

građevinska dozvola, nadalje obrazlaže na koju mjeru za sredstva je projekt prijavljen. Kupnja zemljišta odnosi 

na projekt uređenja Trga Stjepana Radića gdje će se napraviti spojna cesta na ulicu Valentina Denžića. 

Nabavljen je bežični razglas za groblje kojega je potrebno koristiti.  

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

i 1 glasom PROTIV donijelo 

PROGRAM 

o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 3.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN u obrazloženju navodi koji projekti se povećavaju, a koji smanjuju u 

odnosu na plan. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ vijećniku 

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji postavlja pitanje čime će se potkrijepiti stavka od 250.000,00 kuna predviđena 

za radove na Društvenom domu Gornje Borje, s obzirom da se ove godine ništa nije radilo na objektu te kome 

su povjereni poslovi rušenja starog dijela doma, te zašto se ne ulaže u obnovu Društvenog doma Šopron niti je 

to u planu narednih godina. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je posao dobila tvrtka S.K.I.M.T., gradnja ide dalje, a stari dio 

doma srušen je zbog loše statike. Obrazlaže da je cilj završiti jedan dom i staviti ga u funkciju. 

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ odgovara da se za dom u Šopronu ne može ishoditi 

građevinska dozvola dok se ne riješi parcelacija zemljišta do međe. 

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

i 1 glasom PROTIV donijelo 

PROGRAM 

o izmjenama Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja  

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 4. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN u obrazloženju navodi koji projekti se povećavaju, a koji smanjuju u 

odnosu na plan. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ vijećniku 

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji postavlja pitanje što ulazi u stavku „poticanje kulturno-umjetničkog 

amaterizma i manifestacija“. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je to stavka za programe svih udruga na području Općine Kalnik. 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 4. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV donijelo 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2019. godini 
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Točka 5. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi da se program povećava zbog realizacije projekta 

nogometnog igrališta za koji je Nogometni klub Kalnik potpisao ugovore za kupnju zemljišta. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ vijećniku 

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji postavlja pitanje gdje je zemljište kupljeno i koja mu je vrijednost. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je lokacija Marof, ispod Veterinarske stanice, a vrijednost je cca 

350.000,00 kuna. 

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

i 1 glasom PROTIV donijelo 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 6. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi koji projekti se smanjuju i zbog kojih razloga. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

BOŽIDARU KOVAČIČU koji kaže da se iz EU fondova moglo povući više sredstava, kao što su to učinile 

druge općine. 

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu. Prilazi se glasanju i konstatira da je pod točkom 6. dnevnog reda 

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

II. IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 

Točka 7. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi da se za održavanje komunalne infrastrukture u 2020. 

godini predviđaju sredstva u iznosu 530.000 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 7. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo 

PROGRAM  

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 8. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi  da se za investicije programom gradnje komunalne 

infrastrukture u 2020. godini predviđaju sredstva u iznosu 7.300.000,00 kuna.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

BOŽIDARU KOVAČIČU koji postavlja pitanje zašto su cesta NC01 i Trg Stjepana Radića u proračunu i za 

sljedeću godinu, zašto je pješačka staza Šopron-Kalnik maknuta iz proračuna, te između ostalog kaže da za 

naselje Šopron nema nikakvih investicija.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da projekti cesta NC01 i Trg Stjepana Radića nisu završeni i zbog 

toga su planirani i u 2020. godini. Projekt pješačke staze Šopron-Kalnik nije prošao na natječaju za financiranje 

iz EU sredstava i čim se ukaže nova prilika za kandidiranje i odobrenje sredstava projekt će se uvrstiti u 

proračun. U naselju Šopron se provode investicije, jer izgrađena cesta NC01 dijelom prolazi i kroz naselje 

Šopron.  

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog programa daje na glasanje i konstatira je pod točkom 8. 

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

PROGRAM 

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 9.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi  da se za investicije po ovom programu predlažu u 

iznosu 2.110.000,00 kuna.  



5 

 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

BOŽIDARU KOVAČIČU koji postavlja pitanje da li Pastoralni centar još nije završen i pitanje oko ulaganja 

u Društveni dom Vojnovec Kalnički. Između ostalog kaže da Dom u Šopronu nije stavljen u proračun.   

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da projekt Pastoralnog centra još nije završen, a Dom u Vojnovcu 

je stavljen u proračun jer naselje Vojnovec nema adekvatnog prostora i to pitanje je potrebno riješiti.  

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog programa daje na glasanje i konstatira je pod točkom 9. 

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

PROGRAM 

prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 10. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi da se javne potrebe u kulturi na području Općine 

Kalnik planiraju u iznosu 683.700,00 kuna i to za kulturnu baštinu, Turističku zajednicu i poticanje kulturno-

umjetničkog amaterizma i manifestacija. 

Nema rasprave. Pod točkom 10. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV 

donijelo 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 11. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za program javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju u 2020. godini predviđaju sredstva u iznosu 565.000,00 kuna, a koja se raspoređuju na 

financiranje boravka djece u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ i provođenje programa predškolskog odgoja. 

Nema rasprave. Pod točkom 11. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  

na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 12. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u školstvu u 2020. godini predviđaju sredstva 

u iznosu 54.000,00 kuna.  

Nema rasprave. Pod točkom 12. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 13. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u socijalnoj skrbi u 2020. godini predviđaju 

sredstva u iznosu 76.000 kuna. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji iznosi nezadovoljstvo stanovnika općine sa odabirom korisnika koje obilaze 

gerantodomaćice.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ potvrdio je nezadovoljstvo koje se javlja izborom korisnika 

od strane Crvenog križa Križevci. Objašnjava da se provode dva programa pomoći u kući. Jedan program 

sufinancira općina i županija gdje je jedna gerantodomaćica, a drugi program pod nazivom „Zaželi“ 

sufinanciran je iz sredstava fondova, a jedan i drugi provodi Crveni križ Križevci.  

PREDSJEDNIK zatvara raspravu, prijedlog daje na glasanje i konstatira da je pod točkom 13. dnevnog reda 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

PLAN 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 14. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u sportu u 2020. godini predviđaju sredstva 

u iznosu 1.180.000,00 kuna, a odnose se na promicanje sporta kroz rad udruga i izgradnju nogometnih igrališta. 
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PREDSJEDNIK otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Božidar Kovačić i Vilim Varović te načelnik i 

njegov zamjenik, a vezano za izgradnju sportske dvorane. 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 14. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova 

ZA i 1 glasom PROTIV donijelo 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 15. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se za javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2020. 

godini predviđaju sredstva u iznosu 120.000 kuna, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti, troškove 

električne energije i ostale materijalne troškove Vatrogasne zajednice te civilnu zaštitu. 

Nema rasprave. Pod točkom 15. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 16. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi da se ovim programom predviđaju sredstva u iznosu 

15.000 kuna za zadovoljavanje potreba općine u 2020. godini u aktivnostima koje obavlja HGSS - Stanice 

Koprivnica. 

Nema rasprave. Pod točkom 16. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice  

Koprivnica za 2020. godinu 

 

Točka 17. 

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.  

Nema rasprave. Pod točkom 17. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih  

zgrada na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 18. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se programom utroška sredstava šumskog doprinosa 

određuje sufinanciranje modernizacije nerazvrstanih cesta u iznosu 500 kuna. 

Nema rasprave. Pod točkom 18. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 19.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

RH planiraju sredstva u iznosi 520,00 kuna godišnje koja se raspoređuju na trošak izrade projektne 

dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta na području općine. 

Nema rasprave. Pod točkom 19. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Kalnik za 2020. godinu 

 

Točka 20. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  
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PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se ovim programom planiraju sredstva u iznosi 100,00 kuna 

godišnje koja se raspoređuju na modernizaciju nerazvrstanih cesta. 

Nema rasprave. Pod točkom 20. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

PROGRAM 

korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem  

na području Općine Kalnik u 2020. godini 

 

Točka 21. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da prijedlog proračuna za 2020. godinu sadržava prije usvojene 

programe i planiran je u iznosu od 19.400.000,00 kuna. 

Nema rasprave. Pod točkom 21. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV 

donijelo 

PRORAČUN 

Općine Kalnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 

Točka 22.  

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 i prijedlog je isti kao i odluka za 2019. godinu.  

Nema rasprave. Pod točkom 22. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN 

donijelo 

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2020. godinu 

 

PREDSJEDNIK prekida sjednicu u 8:40 sati radi pauze od 5 minuta. 

Konstatira da se sjednica nastavlja u 8:45 sati, te da sjednici prisustvuje 7 vijećnika istih prema popisu na 

početku sjednice i ostali prisutni konstatirani kao i na početku sjednice. 

 

Točka 23.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

ZAMJENIK NAČELNIKA u obrazloženju navodi da su to ciljane izmjene prostornog plana, a radi potrebnih 

izmjena kojima se omogućuje izgradnje tržnice na Trgu Stjepana Radića.  

Nema rasprave. Pod točkom 23. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV 

donijelo 

ODLUKU 

o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju  

Prostornog plana uređenja Općine Kalnik 

 

Točka 24. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da stupanjem na snagu novog Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma općina ima obvezu izdvajanja financijskih sredstava za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i to u iznosu najmanje 1.000,00 kn po članu općinskog vijeća.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ 

IVANU CARU koji kaže da vijećnici HDZ-a ne bi trebali dobiti sredstva jer ne prisustvuju sjednicama. 

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog daje na glasovanje i konstatira da je sa 7 glasova ZA 

(jednoglasno) donijeta 

ODLUKA 

 o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2019. godinu 

 

Točka 25. 

PREDSJEDNIK otvara točku i s obzirom da je obrazloženje dano u prethodnoj točki, prijedlog daje na glasanje 

te konstatira da je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijeta 

ODLUKA 

 o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2020. godinu 
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Točka 26. 

PREDSJEDNIK otvara točku i daje riječ pročelnici.  

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN u obrazloženju između ostalog navodi da je prijedlog dalo Povjerenstvo 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik koje je javno 

otvorilo ponude, a zatim ih analiziralo. Povjerenstvo se rukovodilo Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i 

Pravilnikom o provođenju javnog natječaja, te Javnim natječajem kojeg je raspisalo Općinsko vijeće. Na 

natječaj su pristigle dvije ponude i pregledom dostavljene dokumentacije i analizom prava prvenstva dalo je 

prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ 

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji kaže da je Poljoprivredna proizvodnja Kovačić u svojoj ponudi dala 

gospodarski program za sve čestice i da se taj program trebao prihvatiti za obadvije PTC, a ne samo za jednu, 

te da će se vidjeti kakvo će mišljenje dati županija i ministarstvo. Nadalje kaže da će biti suzdržan kod 

donošenja odluke s obzirom da se radi o ponuditelju iz njegovog kućanstva.  

PREDSJEDNIK zatvara raspravu, prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira da je pod točkom 26. dnevnog 

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

ODLUKU 

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

Republike Hrvatske na području Općine Kalnik 

 

Točka 27. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se društvu Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. povećava 

temeljni kapital za iznos 50.000 kuna, radi izvršenih investicija, nabave traktora, ralice i posipača te cijevi za 

mjesni vodovod Šopron.  

Nema rasprave. Pod točkom 27. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN 

donijelo 

ODLUKU 

o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. za usluge 

 

Točka 28. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se društvu Life Kalnik d.o.o. povećava temeljni kapital za iznos 

40.000 kuna. 

Nema rasprave. Pod točkom 28. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN 

donijelo 

ODLUKU  

o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o. za usluge 

 

Točka 29. 

PREDSJEDNIK otvara točku i poziva se na obrazloženje koje je dano uz prijedlog odluke, te otvara raspravu.  

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu prilazi se glasanju i konstatira da je sa 6 glasova ZA i 1 glasom 

SUZDRŽAN donijeta 

ODLUKA 

o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu  

Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine 

 

 

Točka 30. 

PREDSJEDNIK otvara točku i poziva se na obrazloženje koje je dano uz prijedlog odluke, te otvara raspravu.  

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu prilazi se glasanju i konstatira da je sa 6 glasova ZA i 1 glasom 

SUZDRŽAN donijeta 

ODLUKA 

o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020. godinu 

 

Točka 31. 

PREDSJEDNIK otvara točku i daje riječ pročelnici.  
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PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN u obrazloženju navodi da je inspektor vatrogastva ukazao na izmjene 

zakonskih odredbi kojima dobrovoljna vatrogasna društva ne moraju više biti središnja, stožerna društva, 

posebice jer DVD Kalnik ni ne može udovoljiti zakonskim obvezama prema malom broju aktivnih članova 

bez potrebnih stručnih znanja, zbog čega je bespotrebno snosio prekršajne sankcije. Predloženim izmjenama i 

dopunama Plana koje su izrađene u suradnji s vatrogasnim inspektorom, DVD Kalnik prestaje biti središnje 

društvo koje obavlja vatrogasnu djelatnost, a za navedeno je zadužena JVP Grada Križevci. 

PREDSJEDNIK zatvara raspravu, prijedlog daje na usvajanje i konstatira da je pod točkom 31. dnevnog reda 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

IZMJENE I DOPUNE 

Plana zaštite od požara Općine Kalnik 

 

Točka 32. 

PREDSJEDNIK otvara točku i poziva se na obrazloženje koje je dano uz prijedlog smjernica, te otvara 

raspravu. S obzirom da nije bilo prijava za raspravu prilazi se glasanju i konstatira da su sa 7 glasova 

(jednoglasno) donijete 

SMJERNICE  

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik  

za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

 

Točka 33. 

PREDSJEDNIK otvara točku i poziva se na obrazloženje koje je dano uz prijedlog akta, te otvara raspravu. S 

obzirom da nije bilo prijava za raspravu prilazi se glasanju i konstatira da je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) 

donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 34. 

PREDSJEDNIK otvara točku i poziva se na obrazloženje koje je dano uz prijedlog akta, te otvara raspravu. S 

obzirom da nije bilo prijava za raspravu prilazi se glasanju i konstatira da je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) 

donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2020. godinu 

 

Točka 35. 

PREDSJEDNIK otvara točku i poziva se na obrazloženje koje je dano uz prijedlog akta, te otvara raspravu.  

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu prilazi se glasanju i konstatira da je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) 

donijeta 

ODLUKA 

o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 

Točka 36. 

PREDSJEDNIK otvara točku „Aktualna pitanja i prijedlozi“ i daje riječ vijećniku  

BOŽIDARU KOVAČIĆU koji postavlja pitanje zašto nisu održani izbori u Društvenom domu u Vojnovcu 

Kalničkom za čije uređenje su utrošena općinska sredstva. 

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ odgovara da su radovi na domu izvedeni uz pomoć osoba 

zaposlenih na javnim radovima. S općinom Sv. P. Orehovec nije postignut dogovor oko daljnjeg uređenja 

doma, a općina nije mogla dalje nastaviti radove bez njihove suglasnosti. Zbog nedovršenih radova, došlo je 

do prodora vlage u prostor i nastanka plijesni, prostor se ne može koristiti.  

PREDSJEDNIK zatvara raspravu, upućuje čestitku prisutnima povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. 

OPĆINSKI NAČELNIK također upućuje prigodnu čestitku, te poziva sve na blagdansko druženje na Badnjak 

uz ribice i vino na Trg Stjepana Radića u Kalniku.  

 

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu u 21,30 sati. 

 

     ZAPISNIČAR:          PREDSJEDNIK: 

     Jasmina Žibrin            Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech.  


