Z A P I S N I K
sa osme izvanredno sazvane sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane
dana 05. prosinca 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.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira
da je ovoj sjednici nazočno svih 15 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako sjednica započinje s radom u 18,05 sati.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja čiji
članovi nisu imali primjedbi na dnevni red današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa sedme
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 konstatira da je isti jednoglasno usvojen (15 za) kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br:108/2017,
2. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br:110/2017,
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi,
4. Donošenje Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za
2018. godinu,
5. Donošenje Odluke o oslobađanju od vraćanja studentske stipendije.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Mirko Cvek – Zakon o financiranju JLP(R)S stupa na snagu s 01.01. u kojem je
definiran sustav raspodjela prihoda od poreza na dohodak, pa pita što Općina Gornji
Kneginec dobiva navedenom raspodjelom?
Također pita, s obzirom da je provedena javna rasprava o izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec na kojoj zbog poslovnih obaveza nije
mogao sudjelovati, dali načelnik može izvijestiti što se događalo po pitanju gliništa.

Načelnik – što se tiče novog Zakona o financiranju JLP(R)S i raspodjeli prihoda od poreza
na dohodak, Općina Gornji Kneginec i Grad Varaždin su najrazvijeniji i neće primiti nikakva
sredstva za pomaganje iz Fonda za fiskalno izravnjanje, ali će nam biti povećani porezni
prihodi.
Što se tiče održane javne rasprave PPUO Gornji Kneginec odobrene su manje korekcije po
primjedbama građana, djelatnici ciglane su dali svoje primjedbe što je na razmatranju.
Vijećnik Težački Milivoj – pita u ime mještana Halića dali će Općina rasvijetliti Zavjetni
križ na Haliću i ako neće, zbog čega neće, moli pisani odgovor kako bi istog mogao
dostaviti mještanima Halića.
Načelnik – odgovor će biti u pisanom obliku.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br:108/2017.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Tomislavu Šestaku predsjedniku
Povjerenstva za provođenje postupka koji je obrazložio kako je Općina provela otvoreni
postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi ostale opreme za
dječji vrtić. Poziv na nadmetanje poslan je 11. listopada 2017. godine i objavljen je u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 14. kolovoza 2017. godine. Do
roka za dostavu ponuda zaprimljeno je 5 ponuda. Kako je ponuda ponuditelja Školski
servis 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.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Milivoj Težački.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o sklapanju Ugovora br:108/2017, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s
15 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br:110/2017
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Tomislavu Šestaku predsjedniku
Povjerenstva za provođenje postupka koji je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec u
provedbi postupka jednostavne nabave za izradu izvedbenog projekta sanacije klizišta - BN
36-2017, uputila Poziv za dostavu ponuda na tri adrese i to: Ured ovlaštenog inženjera
građevinarstva Blaženko Premužić iz Varaždina, GEOS-INFO d.o.o. iz Varaždina i VEDRA
INŽEJERING d.o.o. iz Zagreb. Do roka za dostavu ponuda zaprimljene su 3 ponude. Kako
je ponuda ponuditelja GEOS-INFO d.o.o. iz Varaždina bila 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 br:110/2017, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s
15 glasova ZA.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji
je obrazložio prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi u kojoj se predlaže
brisati u članku 6. stavak 1. alineju 1. koja glasi „- kojima se koristi Hrvatska vojska za
djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.)“. Također u alineji 2. brisati tekst „kojih je
osnivač Republika Hrvatska“. Slijedom navedenog, od plaćanja komunalne naknade ne bi
bile oslobođene nekretnine kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane
(vojarne, vježbališta i sl.). Ovim izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi će se omogućiti
obračun komunalne naknade za nekretnine na području vojnog skladišta Varaždin Breg,
Banjščina u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravlja Ministarstvo obrane.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018.
godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mario Levatiću koji je
obrazložio prijedlog donošenja Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem za 2018. godinu. U Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu
planirani su prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 5.000,00
kuna. Sredstva će se koristiti za sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gornji Kneginec. U Proračunu Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu planirani su prihodi od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 15.000,00 kuna. Sredstva iz prethodnog stavka
koristiti će se za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta 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 Plana
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu, te
konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od vraćanja studentske stipendije
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku Goranu
Kaniški koji je obrazložio kako je dana 27. listopada 2017. godine primljena zamolba
Davida Šestaka kojom moli odgodu vraćanja stipendije na određeno vrijeme jer trenutno
nije u mogućnosti financijski podnijeti taj izdatak. Naime, studiranje je bio prisiljen prekinuti
zbog zdravstvenih i financijskih razloga kako je to obrazloženo u zamolbi. Općinski načelnik
predlaže Općinskom vijeću da Davida Šestaka oslobodi obveze vraćanja studentske
stipendije Općine Gornji Kneginec isplaćene u akademskoj godini 2016./2017. u iznosu od
4.800,00 kuna. U slučaju nastavka studiranja student nema pravo na dodjelu stipendije
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
Odluke o oslobađanju od vraćanja studentske stipendije, te konstatira da je ista
jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 18,28 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

