Z A P I S N I K
sa sedme redovno sazvane sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane
dana 20. studenog 2017. godine u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu s
početkom u 18 sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Novosel Turković
Danijela, Večerić Dragica, Škrlec Željka, Kristina Špicer, Čavlek Ana, Magdić Mihael, Ivica
Kaniški, Vjeran Vitez, Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj i Krešimir Grđan.
Nenazočni:Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – načelnik, Robert Đuranec – zamjenik načelnika, Mario
Levatić – pročelnik, Keretić Damir – voditelj odsjeka za gospodarstvo i komunal, Ankica
Grd – voditelj Odsjeka za proračun i financije, Tomislav Šestak, Martina Kaniški –
zapisničar i Mladen Vugrinec – direktor td Knekom d.o.o.
Sjednici se naknadno priključio Ivan Vindiš-nadzorni inženjeg na izgradnji dječjeg vrtića u
Knegincu Gornjem.
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 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 utvrđuje kako sjednica započinje s radom u 18,08 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa šeste
sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik isti je prihvaćen jednoglasno (15 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: 11. „Donošenje Odluke o
sklapanju Aneksa br.2 Ugovoru br.47/2016.“
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dopunu dnevnog reda načelnika, te konstatira da je
ista jednoglasno usvojena (15 za).
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:
- Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.
godinu,
- Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
2. Donošenje Plana Razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do
2020. godine,
3. Donošenje Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
4. Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja

komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018.
godini,
5. Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu,
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec,
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine
Gornji Kneginec,
8. Donošenje Odluke o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Kneginec
Gornji u 2018. godini za vrijeme školske godine 2017./2018.,
9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
10. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj: 84/2017.,
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Bubamara,
12. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa br.2 Ugovoru br.47/2016.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Milivoj Težački – pohvaljuje sadnju drvoreda na Varaždinbregu, ulica Halić.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje:
- Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,
- Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić predlaže da se objedini obrazloženje
načelnika i rasprava po točkama od 1. do 5. točke dnevnog reda, što su vijećnici i prihvatili.
Načelnik Goran Kaniški podnio je opširno obrazloženje prijedloga Proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu, Odluke o izvršavanju, te popratne financijske dokumetacije.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Milivoj Težački koji je raspravom
obuhvatio točke 1-5 dnevnog reda, Lončarić Marijan, Mirko Cvek.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.
godinu i Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu, te
konstatira da je isto većinom glasova usvojeno s 13 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Plana Razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do
2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.
Rasprava po navedenoj točci provedena je pod 1. točkom dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Plana Razvojnih programa
Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do 2020. godine, te konstatira da je isto
većinom glasova usvojeno s 13 glasova ZA i 2 PROTIV.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.
Rasprava po navedenoj točci provedena je pod 1. točkom dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Programa javnih potreba
Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu te konstatira da je isto većinom glasova
usvojeno s 13 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.
Rasprava po navedenoj točci provedena je pod 1. točkom dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Programa gradnje komunalnih
vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom u 2018. godini, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15

glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje za
navedenu točku podnio načelnik pod točkom 1. dnevnog reda.
Rasprava po navedenoj točci provedena je pod 1. točkom dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu, te konstatira
da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom
koje je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji
Kneginec koji je izrađen iz razloga jer se istim uređuju odredbe koje se odnose na mjesnu
samoupravu i mjesne zborove građana.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki 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 izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je isto
većinom glasova usvojeno sa 13 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji
Kneginec,

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o općinskim porezima Općine Gornji
Kneginec.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Milivoj Težački te napomenuo kako je
vjerojatno omaškom u toč.3 navedenog prijedloga stavljeno brisanje članka 17.
Načelnik prihvaća prijedlog vijećnika Težačkog i napominje kako će stručne službe
navedeno ispraviti.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec, te
konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Kneginec
Gornji u 2018. godini za vrijeme školske godine 2017./2018

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
je obrazložio kako je u Osnovnoj školi Kneginec Gornji s danom 1. listopadom 2016. godine
započela provedba programa produženi boravak kao oblik odgojno-obrazovnog rada
namijenjen učenicima razredne nastave, a u cilju organiziranog provođenja vremena
učenika nakon redovne nastave. U Program produženog boravka učenici se uključuju
temeljem odluke roditelja ili skrbnika. Općina Gornji Kneginec će financirati troškove rada
stručne osobe u produženom boravku, iz proračunskih sredstava na teret Rashoda i
izdataka Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Mirko Cvek.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Kneginec Gornji u 2018.
godini za vrijeme školske godine 2017./2018, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s

15 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
obrazložio kako su u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu planirani prihodi
šumskog doprinosa u iznosu od 10.0000,00 kuna. Sredstva šumskog doprinosa koristiti će

se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture – izgradnja kanalizacije na području
općine Gornji Kneginec.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj: 84/2017

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku povjerenstva za
provođenja postupka Tomislavu Šestaku koji je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec
provela postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o dobavi i ugradnji/montaži
kuhinjske opreme za dječji vrtić u Gornjem Knegincu. Poziv na nadmetanje objavljen je 20.
listopada 2017. godine na web stranici Općine, te su do roka za dostavu ponuda
zaprimljene 4 ponude. Kako je ponuda ponuditelja OPREMA RADMAN d.o.o. iz Zagreba
ocjenjena kao najpovoljnija i sukladna uvjetima natječajne dokumentacije, ista je i
odabrana.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke
o sklapanju Ugovora broj: 84/2017, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15
glasova ZA.
TOČKA 11. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt
Dječjeg vrtića Bubamara

Izmjena i dopuna Statuta

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
je obrazložio prijedlog odluke te napomenuo kako je člankom 23. stavak 1. točka 3. Statuta
Općine Gornji Kneginec propisano kako Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine. Stoga Općinsko vijeće Općine
Gornji Kneginec treba dati prethodnu suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta, a
koji nakon toga usvaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bubamara“. U obrazloženje se
uključio i pročelnik Mario Levatić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke
o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
Bubamara, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.

TOČKA 12. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa br.2 Ugovoru br.47/2016

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
je podnio uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o sklapanju Aneksa br. 2 Ugovoru br.
47/2016., nakon čega riječ daje predsjedniku povjerenstva za provođenje postupka Šestak
Tomislavu. Predsjednik povjerenstva Tomislav Šestak obrazložio je prijedlog Odluke te
napomenuo budući da je osnovni Ugovor sklopljen temeljem Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine«, br. 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji je prestao važiti danom

stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16),
01.01.2017. godine, a kako su se pojavile novonastale okolnosti potrebno je uskladiti
ugovor novom Zakonu. S toga se mijenja članak 20. kojim se briše mogućnost provođenja
pregovaračkog postupka bez prethodne objave, koji nije moguće provoditi novim Zakonom
o javnoj nabavi. U opširno stručno obrazloženje navedenog prijedloga Odluke uključio se i
nadzorni inženjer radova na izgradnji dječjeg vrtića u Knegincu Gornjem gospodin Ivan
Vindiš.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Mirko Cvek, Krešimir Grđan i Milivoj
Težački.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o sklapanju Aneksa br.2 Ugovoru br.47/2016, te konstatira da je isto većinom
glasova usvojeno s 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANI.
Predsjednik vijeća čestitao je vijećnicima na izglasanom proračunu za 2018. godinu, te
zahvaljuje stručnim službama na pripremi materijala.
Načelnik također zahvaljuje za odličnoj suradnji vijećnika , te ovim putem poziva na javnu
raspravu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Gornji Kneginec koja će se održati
21.11.2017. u 10 sati u prostorijama Općine.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,21 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

