
    

               

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 

          KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

                ŽUPANIJA 

  

    OPĆINA KALNIK 

      Općinsko vijeće 

   

KLASA: 021-05/20-01/02 

URBROJ: 2137/23-20-2 

Kalnik, 14. lipnja 2020. 

 

Z A P I S N I K   

 

 sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane 14. lipnja 2020. godine s početkom u 9,00 

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

 

Sjednica je sazvana elektronskim putem pozivom od 8. lipnja 2020. godine, KLASA: 021-05/20-01/02, 

URBROJ: 2137/23-20-1, 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 6 od ukupno 10 članova Općinskog vijeća, i to: Igor Tomić, Zoran Pugar, Valek Hrlec, Vilim 

Varović, Ivan Car, Josip Štragelj, odnosno da sjednici prisustvuje potrebna većina članova Općinskog vijeća 

radi donošenja pravovaljanih odluka. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: Zdenka Pugar, Danijel Hrg, Stjepan Koretić i Božidar Kovačić, nisu 

opravdali svoj izostanak. 

  

Od ostalih pozvanih, sjednici su prisustvovali: Mladen Kešer (općinski načelnik Općine Kalnik), Mario 

Filipašić (zamjenik općinskog načelnika 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.), Željko Picig 

(portal Prigorski.hr). 

 

Predsjednik daje na usvajanje zapisnik sa 18. sjednice održane 28. veljače 2020. godine, a Općinsko je vijeće 

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

 

Općinski načelnik Mladen Kešer podnosi zahtjev za dopunu dnevnog reda, na način da se iza predložene 16. 

točke dnevnog reda uvrsti nova točka 17. dnevnog reda, koja glasi: „17. Donošenje Odluke o pokretanju 

postupka povrata zaostalih poslovnih udjela i imovine Općine Kalnik prilikom odcjepljivanja općina“, dok 

prijašnja točka 17. predloženog dnevnog reda postaje točka 18. dopunjenog dnevnog reda.  

 

Zahtjev za dopunu dnevnog reda je prihvaćen. Predsjednik daje na usvajanje izmijenjeni i nadopunjeni 

prijedlog dnevnog reda, nakon čega konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno), usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED:  

 

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

infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini; 

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

na području Općine Kalnik u 2019. godini; 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik 

u 2019. godini; 
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4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2019. godini;  

5. Donošenje Godišnjeg Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu;  

6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2019. godinu; 

7. Donošenje Odluke o osnivanju vijeća za prevenciju Općine Kalnik;  

8. Donošenje Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalne naknade;  

9. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o. za 

usluge;  

10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina; 

11. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje kuće i dvora Kalnik u Belkah (Vilhemova 

kuća); 

12. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik;  

13. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kalnik;  

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za 

razdoblje od 2019. do 2024. godine za 2019. godinu; 

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kalnik u 2019. godini;  

16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2019. godini;  

17. Donošenje Odluke o pokretanju postupka povrata zaostalih poslovnih udjela i imovine Općine Kalnik 

prilikom odcjepljivanja općina;  

18. 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 navodi da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kalnik u 2019. godini planiran u iznosu od 10.791.700 kuna, a realiziran u iznosu od 

10.321.005,95 kuna, odnosno 95,64% godišnjeg plana, što je i detaljno obrazloženo izvješćem stoga nema 

potrebe za dodatnim obrazlaganjem. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju izvješća. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK  

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

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 2. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi da je Program održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kalnik u 2019. godini planiran u iznosu 640.550 kuna, a realiziran u iznosu od 556.320,02 kuna, što 

je i detaljno obrazloženo izvješćem stoga nema potrebe za dodatnim obrazlaganjem. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju izvješća. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 3. 

  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi da prema Programu korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2019. 
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godini, nisu prihodovana planirana sredstva u iznosu od 559 kuna za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske, s obzirom da je postojeći ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta istekao.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju izvješća. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 4. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi da ukupni prihod ostvaren od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2019. godini iznosi 1,20 kuna. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju izvješća. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 5. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER ukratko obrazlaže rezultat poslovanja ostvaren u Proračunu za 2019. godinu: 

prihodi iznose 7.682.618,51 kuna, primici iznose 5.607.671,40 kuna, rashodi iznose 13.091.642,31 kuna, 

izdaci iznose 90.000 kuna, manjak iz 2018. godine iznosi 514.505,89 kuna, višak tekuće godini iznosi 

108.647,60 kuna, što rezultira ukupnim manjkom za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu 405.858,29 kuna. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ   

vijećniku VILIMU VAROVIĆ koji postavlja pitanje na što se odnosi utvrđeni proračunski manjak. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je to računovodstveni prihod odnosno planirana kreditna 

sredstva koja nisu isplaćena općini za projekte financirane kroz mjere APPRR.  

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, daje godišnji izvještaj na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesen 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu 

 

Točka 6. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi u obrazloženju da ukupni manjak prihoda od nefinancijske imovine 

iznosi 10.924.529,61 kuna. Nadalje, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 5.020.999,92 kuna i ostvareni 

višak primitaka od financijske imovine u iznosu 5.497.671,40 kuna raspoređuju se za pokriće manjka prihoda 

od nefinancijske imovine, tako da preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 405.858,29 kuna 

koji je prenesen u sljedeću proračunsku godinu.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju prijedloga odluke. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) 

donesena 

 

ODLUKA 

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2019. godinu 

 

Točka 7. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ ukratko obrazlaže da se osnivanje Vijeća za prevenciju 

predlaže prema naputku Policijske postaje Križevci, a i zakonskoj osnovi. Vijeće bi u suradnji s nadležnom 
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policijskom postajom djelovalo s ciljem povećanja sigurnosti u prometu, prevencije kriminaliteta i nasilja, u 

korist javnog reda i mira te povećanja opće sigurnosti svih građana na području Općine Kalnik.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju prijedloga odluke. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) 

donesena 

 

ODLUKA 

o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Kalnik 

 

Točka 8. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da su prijedlogom odluke utvrđene mjere pomoći građanima uslijed 

proglašenja epidemije bolesti COVID 19, tako da se sve obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovne, 

stambene, garažne prostore i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti oslobađa od 

obveze plaćanja komunalne naknade u cijelosti za 2. kvartal 2020. (travanj-lipanj) te da se u slučaju kašnjenja 

po rokovima dospijeća plaćanja komunalne naknade za 1., 3. i 4. kvartal 2020. neće obračunavati zatezna 

kamata za sve uplate izvršene do 1.2.2021.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

vijećniku VILIMU VAROVIĆ koji pita da li općina može podnijeti taj financijski teret te ujedno iskazuje 

nezadovoljstvo što država u toj situaciji uopće nije ponudila pomoć malim poljoprivrednicima. Smatra kako 

bi male poljoprivrednike trebalo poticati i iz općinskog proračuna. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da država prepoznaje samo velike farmere, ali ne i malog čovjeka. 

Navodi kako poticaji nisu usmjereni prema napretku, već imaju za cilj stavljanje poljoprivrednika u obvezu i 

u problem. Smatra da poljoprivrednici trebaju znati gdje će svoj proizvod prodati.  

U nastavku se povela kratka rasprava oko sustava poticaja u Hrvatskoj.  

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena 

 

ODLUKA 

o oslobođenju obveze plaćanja komunalne naknade 

 

Točka 9. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi da će obrazloženjem obuhvatiti točke 9. i 11. dnevnog reda jer su 

povezane. U obrazloženju navodi da je cilj da socijalna tvrtka Life Kalnik d.o.o. preuzme brigu o objektima 

na području Općine Kalnik. Cilj je da tvrtka Vilhemovu kuću koju je uredila zajedno s Udrugom hrvatskih 

branitelja Domovinskog rata Kalnik i objekt Pastoralnog centra privede svrsi i opremi za korištenje u turizmu 

odnosno da razvije djelatnost iznajmljivanja. Stoga se predlaže povećanje temeljnog kapitala društvu u iznosu 

od 70.0000 kuna u svrhu nabave opreme.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

vijećniku ZORANU PUGAR koji pita u čijem su vlasništvu objekti Vilhemova kuća i Pastoralni centar.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je općina u potpunosti vlasnik Vilhemove kuće, dok je vlasnik 

Pastoralnog centra Biskupija, kojoj će tvrtka predložiti zakup objekta. 

Vijećnik ZORAN PUGAR postavlja pitanje da li je tvrtka Life Kalnik d.o.o. spremna baviti se turizmom.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da ovog momenta treba posložiti stvari, da je potrebno objekte 

opremiti za iznajmljivanje u turizmu i zaposliti čovjeka koji će se tim poslom baviti. 

Vijećnik VILIM VAROVIĆ, s obzirom da se načelnik u obrazloženju vezao i na točku 11. dnevnog reda, 

predlaže da se članak 5., stavak 2. prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje kuće i dvora Kalnik 

u Belkah (Vilhemova kuća) iz točke 11. dnevnog reda, izmijeni na način da upravitelj nekretnine godišnje 

izvješće o upravljanju nekretninom podnosi Općinskom vijeću koje donosi odluku, a ne općinskom načelniku.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je kao izvršna vlast dužan podnositi kumulativna izvješća prema 

Općinskom vijeću, koja će obuhvatiti i izvješće o upravljanju nekretninama.  

Prijedlog vijećnika Vilima Varovića nije usvojen. 
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PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena 

 

ODLUKA 

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

 

Točka 10. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi u obrazloženju da je izrađena procjena triju objekata u naselju 

Vojnovec Kalnički. Riječ je o stambenom objektu koji bi koristio mještanima kao društveni dom, moguće i u 

turističke svrhe zbog više etaža, dok su druge dvije kamene kuće predviđene u turističku svrhu gdje će se 

formirati zbirke plemenitaša ili zavičajne zbirke. Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 98.040 kuna, dok 

je sa vlasnicima dogovorena kupoprodajna cijena od 60.000 kuna te se predlaže donošenje odluke o kupnji.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

vijećniku ZORANU PUGAR koji navodi da se u prijedlogu odluke spominje kupnja zemljišta, a priča se o 

procjeni objekata, trebalo bi biti detaljnije prezentirano. Smatra da je riječ o objektima koji podliježu ulaganju 

te bi općina morala razraditi opravdanost ulaganja kroz studiju. 

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena 

 

ODLUKA 

o kupnji nekretnina 

 

Točka 11. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku uz obrazloženje da se općinski načelnik na ovu točku dnevnog reda već referirao 

u obrazloženju pod točkom 9. dnevnog reda. Stoga odmah otvara raspravu. 

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ traži da se u točki 6., stavak 2. prijedloga odluke, upiše 

ispravan naziv udruge. 

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena 

 

ODLUKA 

o davanju na upravljanje i korištenje kuće i dvora Kalnik u Belkah (Vilhemova kuća) 

 

Točka 12. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi u obrazloženju da je donesena odluka o kratkoročnom zaduženju kada 

se ulazilo u investicije uređenja Trga u Kalniku i rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC01. Projekti su završeni 

građevinski, ali ne obračunski i administrativno od strane APPRR, stoga je potrebno novo kratkoročno 

zaduživanje radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza.  

Povela se kratka rasprava o uvjetima kreditnog zaduženja. 

PREDSJEDNIK zaključuje kratku raspravu, prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova 

ZA (jednoglasno) donesena 

 

ODLUKA  

o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik 

 

Točka 13. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER u obrazloženju navodi da je Upravni odjel za zdravstveno-socijalne 

djelatnosti Koprivničko-križevačke županije uputio zahtjev Općinskom vijeću za podnošenje prijedloga 

Županijskoj skupštini za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kalnik. Predlaže se imenovanje dva 

mrtvozornika: Goran Hrg i Albino Tolnaj iz Križevaca. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  
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vijećniku VILIMU VAROVIĆ koji pita zašto se ne imenuje za mrtvozornika osoba s područja Općine Kalnik, 

na što NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da na to ne može utjecati, s obzirom da su uvjeti koje mora 

zadovoljavati mrtvozornik određeni zakonskim odredbama u zdravstvenoj zaštiti.  

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, podneseni prijedlog daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK  

o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kalnik 

 

Točka 14. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ u obrazloženju navodi da se izvješće odnosi na provedbu 

utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera na području općine u 2019. godini, a između ostalog sadrži 

podatke i o sakupljenim količinama otpada davatelja javne usluge prikupljanja otpada Komunalnog poduzeća 

d.o.o. Križevci. 

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju izvješća. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik  

za razdoblje od 2019. do 2024. godine za 2019. godinu 

 

Točka 15. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da po zakonskoj osnovi i planu općina mora 

redovito detektirati nove lokacije odbačenog otpada te evidentirati koliko se utrošilo proračunskih sredstava u 

postupku uklanjanja odbačenog otpada. U 2019. godini nisu utvrđene nove lokacije divljih odlagališta otpada.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi da je ove godine utvrđena lokacija odbačenog otpada u Potoku 

Kalničkom, gdje se taj otpad i pali, stoga apelira na komunalno redarstvo da preuzme slučaj na rješavanje i da 

počinitelja sankcionira.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ izvještava vijećnike da Općina Kalnik od 1. svibnja ove 

godine zapošljava komunalnog redara na pola radnog vremena, što je bilo neophodno s obzirom da je jedini 

ovlašten postupati u predmetnim slučajevima.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. Nema prijava za sudjelovanje u raspravi.  

Prilazi se glasanju po pitanju izvješća. Predsjednik konstatira da je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja  

odbačenog otpada na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 16. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ u obrazloženju navodi da se svi vlasnici odnosno posjednici 

poljoprivrednog zemljišta moraju pridržavati donesene odluke o agrotehničkim mjerama te da nadzor nad 

provedbom odluke provodi poljoprivredni redar te da su kroz dano izvješće obrazložena postupanja u 2019. 

godini. Navodi da općina nastoji aktivnim mjerama potaknuti vlasnike i posjednike poljoprivrednih zemljišta 

na njihovo redovito obrađivanje te sprečavanje njihove zakorovljenosti. 

PREDSJEDNIK otvara točku i daje riječ 

vijećniku ZORANU PUGAR koji apelira na Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. koje se opremilo sa traktorom 

i bočnim malčerom, da predloži javni cjenik uređenja obraslih površina kako bi stanovnici mogli koristiti 

usluge tvrtke i riješiti naloge dobivene od strane poljoprivrednog redara, ukoliko nisu u mogućnosti sami 

riješiti problem. Ujedno apelira da se socijalnim slučajevima izađe u susret i pomogne bez kažnjavanja 

novčanim kaznama.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je u tu svrhu potrebno kupiti profesionalni malčer. 

U nastavku se povela kratka rasprava o radu i postupanju poljoprivrednog redara.  
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PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog izvješća daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesen 

 

ZAKLJUČAK  

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

poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

Točka 17. 

 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER predlaže donošenje odluke o pokretanju postupka povrata zaostalih poslovnih 

udjela i imovine Općine Kalnik u društvu Radio Križevci d.o.o. i objektu Dječjeg odmarališta Križevci na 

Pagu. Obrazlaže da je Općina Sveti Petar Orehovec suvlasnik društva Radio Križevci d.o.o., koja je 

suvlasništvo prenijela iz bivše općine Križevci, stoga je potrebno pokrenuti postupak da se udjeli koji pripadaju 

Općini Kalnik, koja je proizašla iz Općine Sveti Petar Orehovec i udjeli odmarališta na Pagu preknjiže na 

Općinu Kalnik. Općina Sveti Petar Orehovec bila je dužna kompletno u zapisnicima dati svu imovinu koju je 

tada posjedovala, ali nisu to učinili, što znači da su zatajili udjele i da ih nisu stavili u zapisnik prilikom podjele 

dobara i imovine prilikom odcjepljivanja općina.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i daje riječ  

vijećniku VILIMU VAROVIĆ koji je rekao da treba tražiti i odštetu za sve protekle godine.  

PREDSJEDNIK zaključuje raspravu, prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena 

 

ODLUKA  

o pokretanju postupka povrata zaostalih poslovnih udjela i imovine Općine Kalnik  

prilikom odcjepljivanja općina 

 

Točka 18. 

 

PREDSJEDNIK otvara raspravu pod točkom „Aktualna pitanja i prijedlozi“ i daje riječ   

vijećniku IVANU CAR koji postavlja pitanje kada će početi gradnja novog igrališta. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da su zahtjevi za građevinskom dozvolom podneseni, očekuje se 

izdavanje istih u roku mjesec dana te da je izrađena projektna dokumentacije za projekt na dvije lokacije. 

Povela se kratka rasprava o dimenzijama igrališta u Kamenici. 

Vijećnik VILIM VAROVIĆ pohvaljuje izvoditelja radova na uređenju putnih jaraka i postavljanje tulaca i 

predlaže da se bunar u naselju Šopron stavi u funkciju, sa čime je načelnik suglasan. 

Vijećnik VALEK HRLEC postavlja pitanje da li su radovi uređenja kapele sv. Andrije u Kamešnici gotovi.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da su građevinski zahvati izvršeni, kapela je kompletno uređena i 

nema prepreka da se tamo održava misa. Preostaje urediti okoliš i posijati travu, te premazati pod u kapeli.  

 

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu u 11,00 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.  


