Z A P I S N I K
sa šeste redovno sazvane sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane
dana 23. listopada 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, Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj i Krešimir Grđan.
Nenazočni: Kristina Špicer.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – načelnik, Keretić Damir – voditelj odsjeka za
gospodarstvo i komunal, Mario Levatić – pročelnik, Martina Kaniški – zapisničar i Mirjana
Sekol – ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara.
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 četvrte
i pete sjednice Općinskog vijeća uz napomenu da se u zapisniku sa pete sjednice izmjeni
„redovna“ u „izvanredno“ sazvana sjednica.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik isti su prihvaćeni jednoglasno (14 za).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na utvrđivanje dnevnog reda
današnje sjednice kao iz poziva, te konstatira da je isti jednoglasno usvojen (14 za) kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada u
pedagoškoj godini 2016./2017.,
2. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za
2017. godinu,
3. Donošenje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za
razdoblje od 2017. - 2019. godine,

4. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
5. Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
6. Donošenje Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017.
godini,
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Gornji Kneginec,
8. Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom,
9. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta
otpada,
10. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj
uporabi.

Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Marijan Lončarić – traži da se prije početka sjednice Općinskog vijeća konstatira
početak sjednice te da se isto tako konstatira završetak sjednice.
Također pita dali u Općini Gornji Kneginec postoji pravilnik ili neki drugi dokument o
čuvanju i arhiviranju dokumentacije, kako dugo se čuvaju tonski zapisnici sa sjednica
Vijeća, koji je postupak za preslušavanje tonskog zapisnika sa neke sjednice, da li je tonski
zapis ujedno i prilog pisanog zapisnika koji dobivamo uz materijale za sjednicu, te dali je
imenovana osoba odgovorna za arhivu. Moli pismeni odgovor.
Predlaže da Općina Gornji Kneginec organizira dovoz sitnog šljunka na groblje kako bi si
ga ljudi mogli raznositi okolo grobova tj. po stazama.
Načelnik – napominje kako je prijedlog hvalevrijedan, ali se isto mora raspraviti sa td
Knekom, jer prilikom košnje kamenčići oštećuju nadgrobne ploče čije vrijednosti su vrlo
visoke i Knekom bi zbog toga imao velike probleme sa odštetama.
Milivoj Težački – napominje kako do danas nije dobio odgovor na vijećničko pitanje tj.
podatak o zadnje prodanoj parceli u zoni.
Obavještava, priopćava Vijeću da su preslušali sjednicu vijeća i da ima priopćenje, naime,
zadnji put je najavio na sjednici vijeća da će sve podneske bilo kojem tijelu priopćavati prije
ovoj općini. Bila je tu jedna neumjesna primjedba, preslušajte sjednicu, pa ću sada povući
obećanje, tj. ne smatram se obveznim, procijeniti ću dali ću dati ili ne, rekao je vijećnik
Težački.
Moli da mu se da Ugovor o kreditu za izgradnju dječjeg vrtića.
Načelnik- želi uputiti nekoliko informacija vezano, pa sada i na ove stvari koje su ovdje
iznesene, s obzirom da je u ovom institutu vijećničkih pitanja i prijedloga bilo i opaski,
molbi, priopćenja, svakako je važno spomenuti nekoliko stvari možda nastavno na ovu
zadnju stvar vijećnika Milivoja Težačkog vezano na Ugovor o kreditu za izgradnju Dječjeg
vrtića u Knegincu. Svi ste pratili, neki ste me kontaktirali, cijenjeni vijećnik Milivoj Težački je
na svojem blogu objavio usporedbu izgradnje objekata, dakle vrtića naše županije, s lijeve
strane je stavljeno kao nama pozitivan primjer, a desno „mi“ kao negativan primjer i tu
između ostalog stoji neki vrtić koji će se graditi iz EU fondova i izgradnja vrtića po modelu
HBOR-a, konkretno Općina Sračinec. Samo želim naglasiti da se kod Općine Sračinec
iznosi neto iznos 3,8 milijuna kuna dok se u slučaju Kneginca iznosi bruto iznos 11,5
milijuna kuna+kamata, pa kamatu ima i Sračinec samo to nije posebno naznačeno. Isto
tako navodi se izgradnja vrtića po modelu privatnog kredita, pa su me vijećnici pitali što je
to privatan kredit, ne znam, Općina Kneginec je uzela kredit kod poslovne banke. U
Sračincu se ne radi o izgradnji novog vrtića, već o dogradnji postojećeg kojim upravlja
privatni koncesionar. Smeta me što se nije iskazala kamata kod Sračinca koja je putem
HBOR-a 3% dok je Kneginec kod poslovne banke uzeo kredit s kamatom od 2,98 %,
gledajući iznos u kunama Općina Gornji Kneginec je uzela kredit na kraći rok od 10 godina
i naravno da je kamata manja, a Sračinec na 15 godina i kamata je veća. Odgovorno tvrdim
da je naša kamata manja, te nismo imali troškove obrade kredita dok je Sračinec imao
0,8% od ukupne vrijednosti kredita jednokratnu naknadu, rekao je načelnik Kaniški.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada u
pedagoškoj godini 2016./2017.

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ ravnateljici dječjeg vrtića
Bubamara Mirjani Sekol koja je obrazložila Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada u
pedagoškoj godini 2016./2017., u obrazloženje se uključio i načelnik Goran Kaniški.

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Mirko Cvek, Milivoj Težački, Krešimir
Grđan.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada u pedagoškoj
godini 2016./2017, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017.
godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
predlaže da se obrazloženjem obuhvate točke 2., 3., 4., 5. i 6. dnevnog reda što su vijećnici
jednoglasno prihvatili. Općinski načelnik obrazložio je prijedlog Odluke o 1. izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu zajedno sa popratnom
financijskom dokumentacijom.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenim točkama dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Lončarić Marijan i Milivoj Težački.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017.
godinu, te konstatira da je isto većinom glasova usvojeno s 12 glasova ZA i 2 protiv.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za
razdoblje od 2017. - 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena i dopuna Plana
razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2017. - 2019. godine, te
konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena Programa javnih
potreba Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu, te konstatira da je isto usvojeno s 12
glasova ZA i 2 protiv.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg
programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu, te
konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017.
godini

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena Programa gradnje
komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom u 2017. godini, te konstatira da je isto jednoglasno

usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Gornji Kneginec

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Gornji Kneginec i to u članku 3. koji se odnosi na razloge za
pokretanje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana te članku 6. gdje se dodaje
novi stavak koji se odnosi na površine namijenjene istraživanju i eksploataciji mineralnih
sirovina.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Mirko Cvek, Milivoj Težački, Dragica
Večerić i Marijan Lončarić.
Vijećnik Krešimir Grđan zbog određenih obaveza napušta sjednicu vijeća u 20,25 sati.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 13 glasova ZA.

TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec vlasnik reciklažnog dvorišta u Gornjem
Knegincu, izgrađenog na k.č.br. 330/21 u k.o. Kneginec, te je isto ustupilo na upravljanje
trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Odlukom o ustupanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
(„Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2016). Općina Sveti Ilija i Općina
Jalžabet su iskazale interes za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom,
odnosno zajedničko korištenje reciklažnog dvorišta u Gornjem Knegincu. Predlaže se da
Općinsko vijeće donese Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom kojom
će se također ovlastiti Općinskog načelnika da sklopi Sporazum o zajedničkoj provedbi
mjera gospodarenja otpadom s Općinom Sveti Ilija i Općinom Jalžabet.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.

Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke
o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 13 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta
otpada

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za
gospodarstvo i komunal Damiru Keretiću koji je obrazložio prijedlog Odluke o povjeravanju
poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta otpada, te napomenuo kako je opis
poslova uređen Programom javnih potreba u području komunalne, stambene i djelatnosti
uređenja prostora, te zaštite okoliša na području Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu
(„Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 7/2016) te ugovorom koji se sklapa s
Knekom-om. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec donošenje odluke
kojom se ovlašćuje općinskog načelnika da s trgovačkim društvom Knekom d.o.o. iz
Gornjeg Kneginca sklopi Ugovor o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog
odlagališta otpada za 2017. godinu. Također, da općinski načelnik do iznosa navedenog u
Odluci naručuje navedene usluge i izvrši plaćanje izvedenih usluga. U obrazloženje po
navedenoj točki dnevnog reda uključio se i načelnik Goran Kaniški.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke
o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta otpada, te konstatira da
je isto jednoglasno usvojeno s 13 glasova ZA.
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
napominje kako se ovim prijedlogom Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi utvrđuje status nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj
uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Gornji Kneginec za nekretnine popisane u
prijedlogu odluke. Raniju Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u
općoj uporabi donijelo je Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na 23. sjednici održanoj
dana 17. studenog 2015. godine te je ista objavljena u „Službenom vjesniku Općine Gornji
Kneginec“ broj 7/2015. Ovu Odluku iz 2015. godine bi se stavilo izvan snage stupanjem na
snagu odluke koja je predmet ovog obrazloženja. Općinski načelnik Općine Gornji
Kneginec predlaže Općinskom vijeću usvajanje Prijedloga Odluke o proglašenju statusa
nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi. Prijedlog Odluke je sastavni dio ovog
Obrazloženja.
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 Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi, te
konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 13 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,39 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

