Z A P I S N I K
sa devete sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 14. 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 18,04 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 osme
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 davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Dječjem vrtiću
Bubamara,
2. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza,
3. Donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
na temelju Ugovora,
4. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja javnih površina, čistoće javnih
površina i odvodnje atmosferskih voda,
5. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta
otpada,
6. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja snijega s nogostupa.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Mirko Cvek – napominje kako je na području Općine Gornji Kneginec otvoreno
reciklažno dvorište koje ima uredovan dan za naše mještane a ponovno nam se događa da
se razni otpad dovozi na mjesta koja za to nisu predviđana kao npr. parkiralište kod groblja
u Knegincu. (prilaže sliku). Smatra kako bi komunalni redar Općine morao malo više raditi
na terenu i popratiti takve stvari.

Načelnik – ističe kako je navedeni otpad uočen i odmah adekvatno zbrinut od strane
Općine. Nažalost, imamo problem sa vanjskim obrtnicima koji prolaskom kroz našu općinu
ostavljaju smeće na našem području.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Dječjem vrtiću
Bubamara
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji
je obrazložio kako je završena 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“, te je potrebno prostore novog
dječjeg vrtića dati na upravljanje i korištenje Dječjem vrtiću Bubamara, ustanovi kojoj je
osnivač Općina Gornji Kneginec. Slijedom navedenog, Odlukom o davanju na korištenje
nekretnine Dječjem vrtiću Bubamara, treba urediti pitanje djelatnosti koja će se obavljati u
prostoru, podmirivanje troškova održavanja, režijskih troškova, uvjete davanja prostora na
privremeno korištenje od strane trećih osoba itd.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Milivoj Težački i Marijan Lončarić.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Dječjem vrtiću Bubamara,
zajedno sa izmjenama i dopunama koje je iznio vijećnik Milivoj Težački, te konstatira da je
isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Jedinstvenog
upravnog odjela Mariu Levatiću koji je obrazložio kako je suglasnost ministra financija da
Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe
radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza objavljena u „Narodnim novinama“
broj 1/2017. Sukladno člancima 3., 4. i 5. Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za
obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 1/17) Porezna
uprava obavlja utvrđivanje poreza na osnovi podataka koje su Poreznoj upravi dužna
dostaviti nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Poreznoj
upravi pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda te je propisano da
predstavničko tijelo lokalne ili područne (regionalne) samouprave svojom odlukom daje
ovlast nadležnoj organizaciji platnog prometa zaduženoj za raspoređivanje uplaćenih
prihoda korisnicima, da naknadu poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to
do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. Slijedom navedenog, predlaže se
Općinskom vijeću da i u 2018. godini (kao i 2017. godine i ranije) poslove utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor
obavlja Porezna uprava uz naknadu poreznoj upravi u iznosu 5% od naplaćenih prihoda.
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 obračunavanja i naplate poreza, te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova na temelju Ugovora
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je napomenuo kako je Odlukom općinskog
načelnika broj 224/2017 od 03. studenog 2017. godine proveden postupak za prikupljanje
ponuda, pozivom za dostavu ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Kneginec. Nakon otvaranja,
pregleda i analiziranja pristigle ponude, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja „Niskogradnja
– Knežević, vl. Petar Knežević“ iz Trnovca Bartolovečkog, jedina i u potpunosti sukladna
uvjetima natječajne dokumentacije za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Kneginec, te se stoga predlaže
njezin odabir.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Krešimir Grđan.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju Ugovora te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja javnih površina, čistoće javnih
površina i odvodnje atmosferskih voda
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje voditelju Odsjeka za gospodatstvo i
komunal Damiru Keretiću koji je napomenuo kako jedinične cijene za navedene usluge
odobrava općinski načelnik na prijedlog KNEKOM-a, a opis i opseg poslova uređen je
Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za
2018. godinu te ugovorom koji se sklapa s Knekom-om. Stoga se predlaže Općinskom
vijeću Općine Gornji Kneginec donošenje odluke kojom ovlašćuje općinskog načelnika da s
trgovačkim društvom Knekom d.o.o. iz Gornjeg Kneginca sklopi Ugovor o povjeravanju
poslova održavanja javnih površina, čistoće javnih površina i odvodnje atmosferskih voda
na području Općine Gornji Kneginec. Također, da općinski načelnik do iznosa navedenog u
Odluci naručuje navedene usluge i izvrši plaćanje izvedenih radova.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Krešimir Grđan.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o povjeravanju poslova održavanja javnih površina, čistoće javnih površina i
odvodnje atmosferskih voda, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova
ZA.

TOČKA 5. 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 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 2018. godinu („Službeni
vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 11/2017) te ugovorom koji se sklapa s Knekom-om.
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 ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja snijega s nogostupa
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za
gospodarstvo i komunal Damiru Keretiću koji je obrazložio kako jedinične cijene za
navedene usluge odobrava općinski načelnik na prijedlog Knekom-a. Opis i opseg poslova
uređen je Operativnim planom održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na
području općine Gornji Kneginec u zimskim uvjetima te Ugovorom i troškovnikom koji se
sklapa s Knekom-om.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Krešimir Grđan.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja snijega s nogostupa, te
konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 18,40 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

