Z A P I S N I K
sa četvrte redovno sazvane sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane
dana 25. rujna 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, Večerić Dragica, Škrlec Željka, Čavlek Ana, Magdić Mihael, Ivica Kaniški, Vjeran
Vitez, Krešimir Grđan, Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj.
Nenazočni: Kristina Špicer.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – načelnik, Robert Đuranec – zamjenik načelnika,
Keretić Damir – voditelj odsjeka za gospodarstvo i komunal, Mario Levatić – pročelnik,
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 14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Izvještava kako su prije današnje sjednice održani Odbor za statutarno-pravna pitanja i
Odbor za financije i proračun, te da isti nisu imali primjedbi na dnevni red današnje
sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa treće
sjednice Općinskog vijeća.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik isti je prihvaćen jednoglasno (14 za).
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: 5. „Donošenje Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove.“
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dopunu dnevnog reda načelnika, te konstatira da je
ista većinom glasova usvojena (12 za 2 suzdržana).
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 većinom glasova usvojen ((12 za 2 suzdržana)), kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Donošenje:
 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017.
godinu,
 Izvještaja i obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Gornji Kneginec za 2017. godinu,
 Izvještaja o provedbi Plana razvojnih Programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-30.06.2017. godine,
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa i
financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara“,
3. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Zlatka Smolara
iz Varaždina, Franje Galinca 1d,

4. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđenog Alanu
Grđanu iz Gornjeg Kneginca, Bana Jelačića 6h,
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Milivoj Težački – pitanje upućuje pročelniku i načelniku u svezi dostave popisa
službenika i namještenika Općine Gornji Kneginec sa rasporedom na koja radna mjesta su
raspoređeni i koju stručnu spremu imaju.
Nadalje, priopćava vezano za vijećnička pitanja nezavisnih vijećnika gdje su pokušali
iskoristiti i mogućnost pristupa informacijama, a zapravo nisu dobili ni jedan odgovor u
roku, stoga su i neke žalbe otišle povjerenici za informiranje, a ovim putem priopćava da će
tj. dokumentirano obavijestiti o ovakvom načinu rada civilni sektor koji nadzire
transparentnost rada JLS, povjerenicu za informiranje, pa i nadležna državna tijela.
Podneske ćemo dostaviti Općini.
Vijećnik Mirko Cvek – napominje kako postoji problem nekontroliranog odlaganja otpada
od nepoznatih počinitelja u Šumi Cukavec, sada je izgrađena nova cesta i rasvjeta a šuma
je sve više zagađena raznim otpadom pojedinaca. Smatra da se nešto mora poduzeti po
tom pitanju ili postavom nadzornih kamera ili nekim obavijestima kako bi se to spriječilo.
Načelnik – odgovara kako je navedeni problem uočen, te da se većinom radi o
vikendašima i djelatnicima raznih firmi koji obavljaju pauzu na terenu pa odbacuju otpatke u
šumu. Obavijestiti će se tvrtke neka upozore radnike.
Vijećnik Marko Brezovec – dali je ovo općinsko vijeće tj. u ovom sastavu povećalo
općinski prirez ili porez ili bilo koji drugi namet, pošto je vijećnik Težački na društvenoj
mreži iznio da se Općina odlučila na povećanje prireza na max 10%.
Načelnik – odgovara kako nije bilo nikakvih povećanja poreza, prireza ili nekih drugih
nameta od 2003. tj.2010. godine koji bi opterećivali naše mještane.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje:
-Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
-Izvještaja i obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2017. godinu,
-Izvještaja o provedbi Plana razvojnih Programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 01.01.30.06.2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji je
temeljem odredbi članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,
136/12 i 15/15) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna („Narodne novine“ br. 24/13) podnio obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu, Izvještaja i obrazloženja uz
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu i
Izvještaja o provedbi Plana razvojnih Programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-30.06.2017. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Težački Milivoj, Lončarić Marijan i Grđan
Krešimir.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
izvještaja i obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2017. godinu, izvještaja o provedbi Plana razvojnih Programa Općine Gornji
Kneginec za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine, te konstatira da je isto većinom glasova
usvojeno s 12 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića „Bubamara“

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji je
obrazložio kako se navedenim prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara“ u prvom redu
treba dodati odredbe vezene za cijenu korištenja usluga Dječjeg vrtića za djecu s
teškoćama u razvoju. Dječji vrtić u svom obrazloženju navodi kako se, obzirom na iskazane
potrebe za upis u Dječji vrtić djece s teškoćama u razvoju iz područja drugih jedinica
lokalne samouprave, prišlo izradi ekonomske cijene za djecu s teškoćama u razvoju. U
skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića Bubamara je na 60. sjednici održanoj dana 8. rujna 2017. godine donijelo prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa
Dječjeg vrtića „Bubamara“ kako bi bili u mogućnosti naplaćivati svoje usluge od
roditelja/korisnika i jedinica lokalne samouprave koje koriste navedene usluge, obrazložio
je načelnik Kaniški.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Mirko Cvek i Težački Milivoj.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića „Bubamara“, te konstatira da je isto većinom glasova usvojeno
s 12 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Zlatka Smolara iz
Varaždina, Franje Galinca 1d

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
obrazložio kako je člankom 17. stavak 4. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni
vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 6/2016) propisano 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, predlaže se Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec da se djelomično usvoji
zahtjev stranke. Predlaže se oslobođenje u iznosu od 50% ukupno utvrđenog iznosa
komunalnog doprinosa, obzirom da se ozakonjena zgrada ne koristi za stanovanje, već za
povremeni boravak.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Zlatka Smolara iz

Varaždina, Franje Galinca 1d, te konstatira da je ista jednoglasno usvojeno s 14 glasova
ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđenog Alanu
Grđanu iz Gornjeg Kneginca, Bana Jelačića 6h

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji je
obrazložio kako je člankom 18. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik
Općine Gornji Kneginec“ broj 6/2016) propisano da u cilju poticanja poduzetništva i novog
zapošljavanja Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec može posebnom odlukom utvrditi i
druge povoljnosti za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
pravnih ili fizičkih osoba. Kako se navedenom investicijom doprinosi poticanju
poduzetništva, predlaže se Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec da se obvezniku
odobri popust od 30% u slučaju jednokratne uplate utvrđenog iznosa komunalnog
doprinosa u roku 30 dana od dana izvršnosti rješenja.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđenog Alanu Grđanu
iz Gornjeg Kneginca, Bana Jelačića 6h, te konstatira da je ista jednoglasno usvojeno s
14 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji je
obrazložio kako je pri završetku izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića na adresi Gornji
Kneginec, Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8, na č.k.br. 1014/3 k.o. Kneginec, na kojoj
lokaciji će se obavljati djelatnost Dječjeg vrtića „Bubamara“, a koja djelatnost se trenutno
još obavlja na adresi Gornji Kneginec, Školska 1, potrebno je izmijeniti sjedište navedene
ustanove kojoj je Općina Gornji Kneginec osnivač. Slijedom navedenog, izmjenom Odluke
o osnivanju predškolske ustanove treba urediti pitanje sjedišta dječjeg vrtića, odnosno
izmijeniti podatke o sjedištu u predmetnoj Odluci. Također, Odluku treba uskladiti sa
važećim zakonskim odredbama Zakona o ustanovama i Zakon o predškolskom odgoju i
obrazovanju. Također, predlaže se izmjena u dijelu koji se odnosi na sastav članova
Upravnog vijeća. U članku 5. dodaje se stavak 3. i glasi: „U slučaju da Dječji vrtić na kraju
kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će pokriti Osnivač.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Težački Milivoj.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove, te
konstatira da je ista jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,10 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

