Z A P I S N I K
sa druge redovno sazvane sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane
dana 05. srpnja 2017. godine u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu s početkom
u 19 sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Novosel Turković
Danijela, Kristina Špicer, Škrlec Željka, Večerić Dragica, Čavlek Ana, Magdić Mihael, Ivica
Kaniški, Krešimir Grđan, Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj, Vjeran Vitez.
Nenazočni: -.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – načelnik, Robert Đuranec – zamjenik načelnika,
Keretić Damir – voditelj odsjeka za gospodarstvo i komunal, Mario Levatić – pročelnik,
Tomislav Šestak – referent za društvene djelatnosti i javnu nabavu, Ankica Grd – voditelj
Odsjeka za financije i proračun, Martina Kaniški – zapisničar.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira
da je ovoj sjednici nazočno svih 15 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za izbor i imenovanje, a izvješće
će podnijeti predsjednik Odbora Marko Brezovec pod točkom 1. i 2. dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice te
daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji uz prethodno obrazloženje predlaže da se današnji
dnevni red dopuni sa novom točkom dnevnog reda kako slijedi: 8. „Donošenje Odluke o
izmjenama i dopunama Osnova pravila mjesnih odbora.“
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dopunu dnevnog reda načelnika, te konstatira da je
ista jednoglasno usvojena (15 za).
Vijećnicima su podijeljeni materijali za dopunu dnevnog reda današnje sjednice.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dnevni red sjednice zajedno sa dopunom, te
konstatira da je isti jednoglasno usvojen (15 za), kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja,
2. Donošenje Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za financije i proračun,
3. Donošenje Odluke o visini naknada dužnosnika Općine Gornji Kneginec, članova
Općinskog vijeća, članova radnih tijela i članova upravnih tijela ustanova u
vlasništvu Općine,
4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec,
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br.58/2017 za izvođenje geomehaničkih
istražnih radova i izrada geodetske snimke - BN 30-2017,
6. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada Općine Gornji Kneginec,
7. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Stjepana
Kaniškog iz Lužana Biškupečkog, Kralja Zvonimira 21,
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Osnova pravila mjesnih odbora.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Krešimir Grđan – predlaže da se u narednom razdoblju uvrsti sanacija
nogostupa od semafora do autobusnog stajališta u Turčinu, Zagrebačka 92 jer je postojeći

u vrlo lošem stanju. Također predlaže da se u investicijskim planovima predvidi izgradnja
nogostupa prema Varaždinu u Zagrebačkoj ulici u Turčinu prema Gradu Varaždinu,
navedeni dio je Općina izgradila javnu rasvjetu, ali kako je taj dio vrlo prometan predlaže da
se izvidi mogućnost izgradnje nogostupa.
Načelnik – što se tiče sanacije nogostupa u Turčinu, izaći će se na teren i izvidjeti situacija,
a što se pak tiče izgradnje nogostupa prema Gradu Varaždinu napominje kako se radi o
području Grada Varaždina te će se isto pokušati riješiti sa gradonačenikom.
Vijećnica Dragica Večerić – s obzirom da još uvijek nije riješen problem pružnog prijelaza
u Turčinu, tj. nije puštena u promet nova signalizacija moli da se ispita kada će se
navedeno riješiti jer više nije moguće živjeti u tom dijelu Turčina zbog svakodnevnih gužva i
nezadovoljnih vozača.
Načelnik-Općina redovito obavještava i upozorava Hrvatske željeznice o navedenoj
problematici pružnog prijelaza, te ćemo navedene dopise dati vijećnici Večerić na uvid.
Vijećnik Milivoj Težački – pita dali kasni izgradnja dječjeg vrtića u Knegincu Gornjem u
odnosu na ugovorene rokove, ako kasni zašto, što je ugovoreno u slučaju kašnjenja, što je
poduzeto i kada se predviđa završetak. Također pita da li će građani općine povodom
Dana općine dobiti prigodnu jednokratnu pomoć. Mole se pismeni odgovori.
Načelnik – odgovora kako izgradnja dječjeg vrtića u Knegincu Gornjem kasni zbog vrlo
loših vremenskih uvjeta u veljači što će biti definirano operativnim planom, ali prvenstveno
je bitna kvaliteta izvedenih radova. Kaznene odredbe definirane su ugovorom (bankovna
garancija i zadužnica). Što se tiče jednokratne pomoći povodom Dana Općine ista se neće
isplaćivati jer vladajuća većina u svom predizbornom programu to nije predlagala.
Navedena pomoć predlagana je povodom Uskrsa i tada će biti i isplaćivana.
Vijećnik Lončarić Marijan – pita kada je prodana zadnja parcela u Poduzetničkoj zoni
Kneginec i što se 2017. godine poduzelo da se eventualna prodaja izvrši. Također pita što
se poduzima da se riješi problem kanalizacije na potezu Toplička ulica – Ante Starčevića?
Načelnik – pismeno će se dostaviti odgovor oko prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni.
Napominje kako se svakodnevno radi na poslovima oko zemljišta u Poduzetničkoj zoni, u
kontaktu smo sa Ministarstvom državne imovine gdje je dogovoreno preostalih 11 tisuća
kvadrata da se upiše na Općinu Gornju Kneginec te da konačno imamo kompletirano 20
hektara u komadu. U zoni sjeverozapad i jug više nema parcela u vlasništvu Općine, sad
se formira ono što je preostalo od Kućanske ulice-rotora prema Jalžabetu. Dolaskom nove
državne vlasti naši predmeti su dati u rješavanje rekao je načelnik Kaniški. Izgradnja
kanalizacije predviđena je projektom aglomeracije Varaždin.
Kako više nije bilo rasprave prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i
imenovanje Brezovec Marku koji obrazlaže kako je odredbama članka 35. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“
broj 3/2013 i 7/2013) propisano da Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i
četiri člana. Odbor raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika, predlaže donošenje
odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća, utvrđuje i objavljuje pročišćene tekstove odluka i
drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća te obavlja i druge poslove utvrđene
Statutom Općine Gornji Kneginec i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. Općinski
načelnik, kao ovlašteni predlagatelj, predlaže da se u Odbor za statutarno-pravna pitanja
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec izaberu:
1. Miroslav Bubnjarić, mag.inf. iz Gornjeg Kneginca, Toplička 176/e - za predsjednika,
2. Mihael Magdić iz Donjeg Kneginca, Zavrtna 25- za člana,

3. Danijela Novosel-Turković, dipl.uč. iz Varaždin Brega, Dugi vrh 31- za člana,
4. Mirko Cvek iz Gornjeg Kneginca, Školska 19- za člana,
5. Krešimir Grđan, ing. iz Turčina, Lug 10- za člana.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Lončarić Marijan i Težački Milivoj.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja, te konstatira da je
isto usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za financije i proračun
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i
imenovanje Brezovec Marku koji obrazlaže kako je odredbama članka 36. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“
broj 3/2013 i 7/2013) propisano da Odbor za financije i proračun ima predsjednika i četiri
člana. Odbor za financije i proračun raspravlja prijedlog proračuna Općine, raspravlja
dinamiku prihoda i troškova proračuna Općine, te sva ostala pitanja vezana za sustav
financiranja Općine. Općinski načelnik, kao ovlašteni predlagatelj, predlaže da se u Odbor
za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec izaberu:
1. Ivica Kaniški, mag.oec. iz Gornjeg Kneginca, Ulica Ante Starčevića 38 - za
predsjednika,
2. Marko Brezovec, mag.oec. iz Gornjeg Kneginca, Toplička 43
- za člana,
3. Ana Čavlek iz Gornjeg Kneginca, Školska 18
- za člana,
4. Vjeran Vitez, dipl.ing. iz Donjeg Kneginca, Augusta Šenoe 6
- za člana,
5. Marijan Lončarić, dipl.oec. iz Gornjeg Kneginca, Toplička 123
- za člana
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za financije i proračun, te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o visini naknada dužnosnika Općine Gornji Kneginec, članova
Općinskog vijeća, članova radnih tijela i članova upravnih tijela ustanova u vlasništvu
Općine
Vijećnik Marijan Lončarić predlaže da se razmotri prijedlog o određivanju stanke na kojoj bi
se sastali novoosnovani Odbori.
Predsjednik vijeća prihvaća prijedlog vijećnika Lončarić Marijana i daje stanku od 10 min
novoosnovanim Odborima za razmatranje materijala za današnju sjednicu.
Nakon održane stanke predsjednik vijeća započinje sa radom sjednice te izvještava kako
su održani Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za financije i proračun na kojima su
se razmatrali akti za današnju sjednicu vijeća te nema nikakvih primjedaba na iste.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji je
napomenuo kako je ovaj akt od donošenja od 9. srpnja 2009. godine imao četiri (4) izmjene

i dopune, a novim izmjena se predlaže izmjena iznosa naknade za rad članova upravnih
tijela ustanova u vlasništvu Općine Gornji Kneginec, izrađen je nacrt nove Odluke o visini
naknada dužnosnika Općine Gornji Kneginec, članova Općinskog vijeća, članova njihovih
radnih tijela i članova upravnih tijela ustanova u vlasništvu Općine. Prijedlogom ove Odluke
mijenja se iznos naknade za rad članova upravnih tijela ustanova te brišu odredbe koje se
odnose na visinu naknade tajnika općinske uprave i Savjeta načelnika.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Milivoj Težački i Marijan Lončarić.
Načelnik prihvaća prijedlog vijećnika Težački Milivoja da se izbriše riječ „u vlasništvu
Općine“ te da piše „gdje je Općina osnivač“, u čl.3. st.2 da se izbriše nastavak rečenice „ te
se može povećati ili smanjiti jednom godišnje posebnom odlukom općinskog načelnika“, te
da ostane samo prvi dio rečenice, te prihvaća da se čl.8. izbriše u cijelosti.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o visini naknada dužnosnika Općine Gornji Kneginec, članova Općinskog vijeća,
članova radnih tijela i članova upravnih tijela ustanova u vlasništvu Općine sa predloženim
izmjenama, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
-Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji je
napomenuo kako je Zakon o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 31. prosinca 2017.
godine, uredio sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza, te je utvrdio obvezu donošenja
nove odluke o porezima do 30. lipnja 2017. godine.
Iz prethodno navedenog Zakona, razvidno je da je ukinut porez na tvrtku ili naziv. Međutim,
uvodi se obveza jedinicama lokalne samouprave uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, o
čemu odluku valja donijeti do 30. studenog 2017. godine.
U predloženom aktu stope, odnosno iznosi poreza, ne mijenjaju se u odnosu na do sada
važeće. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u razdoblju od 22. svibnja
do 5. lipnja 2017. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Marijan Lončarić, Milivoj Težački i Bruno
Bregović.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je isto većinom
glasova usvojeno s 13 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br.58/2017 za izvođenje geomehaničkih istražnih
radova i izrada geodetske snimke - BN 30-2017
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku Povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec u
provedbi postupka jednostavne nabave za izvođenje geomehaničkih istražnih radova i
izrada geodetske snimke - BN 30-2017, uputila Poziv za dostavu ponuda na dvije adrese i
to: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Blaženko Premužić iz Varaždina, i GEOS-

INFO d.o.o. iz Varaždina. Do roka za dostavu ponuda zaprimljene su 2 ponude i to ponude
ponuditelja Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Blaženko Premužić iz Varaždina, i
GEOS-INFO d.o.o. iz Varaždina. Kako je ponuda ponuditelja GEOS-INFO d.o.o. iz
Varaždina bila najpovoljnija i sukladna uvjetima natječajne dokumentacije, ista je i
odabrana. Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Milivoj Težački i Krešimir Grđan.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je ista jednoglasno
usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
-Donošenje Odluke o dodjeli nagrada Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji je
obrazložio kako je temeljem članka 9. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja, objavljen
Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Gornji Kneginec.
Pozivom objavljenim na Internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec,
pozvani su građani i pravne osobe te tijela Općine Gornji Kneginec da dostave prijedloge
za dodjelu javnih priznanja Općine Gornji Kneginec. U roku za dostavu prijedloga primljen
je prijedlog Gorana Kaniškog iz Gornjeg Kneginca, Trg hrvatskih branitelja 7 za dodjelu
nagrade Općine Gornji Kneginec za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem
razdoblju Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donji Kneginec.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik vijeća Miroslav Bubnjarić daje na glasovanje donošenje
Odluke o dodjeli nagrada Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je ista jednoglasno
usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Stjepana
Kaniškog iz Lužana Biškupečkog, Kralja Zvonimira 21
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
obrazložio kako je dana 6. travnja 2017. godine primljen zahtjev Stjepana Kaniškog, Lužan
Biškupečki, Kralja Zvonimira 21 kojim traži da se oslobodi obveze plaćanja komunalnog
doprinosa za ozakonjenu, izgrađenu zgradu - stambena zgrada, izgrađena na zemljištu
č.k.br. 1990/3 k.o. Sveti Ilija, u naselju Lužan Biškupečki, Kralja Zvonimira 21 u iznosu od
2.826,84 kuna. U zahtjevu Stjepan Kaniški navodi kako ima status branitelja iz
Domovinskog rata pa slijedom toga traži oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.
Uvidom dokumentaciju utvrđeno je kako je Stjepan Kaniški u Domovinskom ratu sudjelovao
ukupno 6 mjeseci i 1 dan. Zemljišno knjižni vlasnici ozakonjene nekretnine su Marijan i
Terezija Kaniški, Lužan Biškupečki 34. Zahtjev za ozakonjene nekretnine podnio je Stjepan
Kaniški kojemu je obračunat komunalni doprinos za ozakonjenu zgradu. Člankom 17.
stavak 4. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“
broj 6/2016) propisano je da Općinsko vijeće može od plaćanja komunalnog doprinosa
djelomično ili u potpunosti, na osobni zahtjev osloboditi hrvatske branitelje, invalide
domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja kod ozakonjenja

zgrada, temeljem isprave nadležnog tijela Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih
poslova ili Ministarstva branitelja.
Kako se navedeno obrazloženje iz zahtjeva smatra opravdanim i dovoljnim razlogom za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, općinski načelnik predlaže Općinsko
vijeću da se usvoji zahtjev stranke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik vijeća Miroslav Bubnjarić daje na glasovanje donošenje
Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Stjepana Kaniškog iz Lužana
Biškupečkog, Kralja Zvonimira 21, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15
glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Osnova pravila mjesnih odbora
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji je
obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Osnova pravila mjesnih odbora.
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec je na 6. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013.
godine donijelo Osnove pravila mjesnih odbora. Osnovama pravila mjesnih odbora
detaljnije se uređuju pitanja ustrojstva i rada mjesnih odbora kao oblika mjesne
samouprave. Odlukom o izmjenama i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora treba se
urediti pitanje sazivanje sjednice Vijeća mjesnog odbora u slučaju kada predsjedniku Vijeća
mjesnog odbora mandat miruje ili je prestao. Također, uređuje se i pitanje predsjedanja
sjednicom Vijeća mjesnog odbora do izbora novog predsjednika. Pitanja vezana uz
mirovanje i prestanak mandata uređena su Odlukom o izborima članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Gornji Kneginec kao i odredbama Zakona o lokalnim izborima.
Stoga se predlaže u članku 9. dodati stavak 5. koji glasi:
„ U slučaju kada predsjedniku Vijeća mjesnog odbora mandat kao članu Vijeća mjesnog
odbora miruje ili prestane, sjednicu saziva općinski načelnik i istom predsjeda do izbora
novog predsjednika Vijeća mjesnog odbora.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Milivoj Težački.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik vijeća Miroslav Bubnjarić daje na glasovanje
donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Osnova pravila mjesnih odbora, te konstatira
da je ista većinom glasova usvojena s 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.
Prije završetka sjednice načelnik izvještava vijećnike kako je imenovana Skupština
trgovačkog društva Knekom i članovi Upravnog vijeće dječjeg vrtića Bubamara.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,20 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

