Z A P I S N I K
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 31. siječnja 2018. 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, Kristina Špicer, Čavlek Ana, Magdić Mihael, Vjeran
Vitez, Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj i Krešimir Grđan.
Nenazočni: Ivica Kaniški.
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, Ivana Cvek Vidić-dječji vrtić Bubamara, Davor
Skroza-Čistoća Varaždin.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako sjednica započinje s radom u 19,04 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 devete
sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
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 Kaniškom koji uz prethodno obrazloženje predlaže da se današnji dnevni red
dopuni sa novim točkama dnevnog reda kako slijedi:
„7. Donošenje Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji
Kneginec,
8. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje
voda.“
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dopunu dnevnog reda načelnika, te konstatira da je ista
jednoglasno usvojena (14 za).
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dnevni red sjednice zajedno sa dopunom, te konstatira da je
isti jednoglasno usvojen (14 za), kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2017. godine,
2. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj:O-18-679 o javnoj nabavi opskrbe
električnom energijom,
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec,
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih

stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec,
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića „Bubamara“,
6. Donošenje:
- Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
- Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
7. Donošenje Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji
Kneginec,
8. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje
voda.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Milivoj Težački – građani ulice Mozdernjak mole da se razmotri mogućnost u cilju
reguliranja brzine kretanja vozila navedenom ulicom. Također, na molbu Božidra Đuranca uputio je
pisanu molbu u svezi rasvjete zavjetnog križa na Haliću pa još jednom moli pisani odgovor.
Vijećnik Marijan Lončarić – na upit građana a i mene osobno zanima određivanje satnice ukopa na
groblju u Gornjem Kneigncu. Naime, vrijeme ukopa nije pogodno, dali je stvar u Knekomu ili
Župniku. Moli odgovor.
Načelnik Goran Kaniški odgovora kako nije stvar u Knekomu, te pretpostavlja da se Knekom
usklađuje sa Župnikom. Pisani upit poslati Knekomu i Župi.
Vijećnik Mirko Cvek – osvrnuo se na rad novog dječjeg vrtića. Navodno da nije došao neki
namještaj, da se kuhalo u staroj kuhinji, te da je bio problem u nekim cipelicama.
Načelnik Goran Kaniški odgovorio je vijećniku da će se navedeno ispitati i ako će biti potrebno
poduzeti će se odgovarajuće mjere.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji je
podnio izvješće o svom radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine sukladno sa
zakonom i Statutom Općine Gornji Kneginec.
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 Zaključka
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2017. godine, te konstatira da je isti većinom glasova usvojen s 12 glasova ZA, 1 PROTIV, 1
SUZDRŽANI.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj:O-18-679 o javnoj nabavi opskrbe električnom
energijom

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Tomislavu Šestak, predsjedniku
Povjerenstva za provođenje postupka koji je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec sukladno
Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine“ br. 120/16) provela otvoreni postupak javne nabave s
namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za opskrbu električnom energijom. Poziv na
nadmetanje poslan je 30. studenog 2017. godine i objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne
nabave Republike Hrvatske pod brojem 2017/S 0F2-0025136. Do roka za dostavu ponuda
zaprimljene su 3 ponude. Kako je ponuda ponuditelja HEP - Opskrba 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:O-18-679 o javnoj nabavi opskrbe električnom energijom, te konstatira
da je isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Damiru Keretiću voditelju Odsjeka za
gospodarstvo i komunal Općine Gornji Kneginec koji je obrazložio kako se ovom Odlukom utvrđuju
kriteriji i način pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila,
problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Gornji Kneginec. U
obrazloženje navedene odluke uključio se i direktor td Čistoća Varaždin gosp. Davor Skroza.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Krešimir Grđan i Težački Milivoj.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne
usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje voditelju Odsjeka za gospodatstvo i komunal
Damiru Keretiću koji je napomenuo kako Kako su 2017. godine donijete izmjene i dopune Zakona o
održivom gospodarenju otpadom, potrebno je donijeti novu Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog
otpada 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 Odluke o
dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je
isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.

TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornji Kneginec Mariu Levatiću koji je napomenuo kako u Općinskom vijeću Općine
Gornji Kneginec, koje ima 15 članova, mandate dijeli 5 političkih stranaka i 2 člana Općinskog
vijeća izabrana s liste grupe birača 2017. godine Za svakoga izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa
predviđenog po svakom članu, a određenog u članku 5. stavku 1. Zakona. U Proračunu Općine
Gornji Kneginec za 2018. godinu osigurana su sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, odnosno 500,00 kuna po članu godišnje i 50,00 kuna za
svakog člana podzastupljenog spola u Općinskom vijeću.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Težački Milivoj.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Gornji Kneginec, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 14 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa
Dječjeg vrtića „Bubamara“
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji je
napomenuo kako je upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Općinskom vijeću Općine Gornji
Kneginec uputilo prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića „Bubamara“. Ovim izmjenama i dopunama Odluke utvrđuju se novi kraći
programi vrtića, njihovo trajanje i cijene. Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara
gđa. Ivana Cvek Vidić napominje kako nema što za dodati nakon obrazloženja načelnika.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Težački Milivoj, Lončarić Marijan, Krešimir
Grđan i Željka Škrlec.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića
„Bubamara“, te konstatira da je ista većinom glasova usvojena s 12 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje:
- Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
- Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ zamjeniku načelnika Robertu Đuranec
koji je obrazložio kako je Civilna zaštita sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana

za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Člankom 17. stavak
1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja, plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima te
smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake 4
godine. Obzirom da procjena rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljni
akti nisu doneseni temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite ovim Planom razvoja sustava civilne
zaštite koji se donosi na zakonski određeni rok nužno je uskladiti i funkcionalno objediniti aktivnosti
svih subjekata civilne zaštite koje se odnose na provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Analize stanja
sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2017. Godinu i Plana razvoja sustava civilne
zaštite Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu, te konstatira da je isto jednoglaso usvojeno s 14
glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniškom koji je
predložio da se obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za stambeni prostor
za 2018. godinu oslobode obveznici naknada ili članovi zajedničkog kućanstva kojima je utvrđena
obveza plaćanja naknada, a koji su operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja
općine Gornji Kneginec. Operativnim članovima DVD-ova smatraju osobe u dobi od 18 do 65
godina koje svake dvije godine produžuju valjanost liječničkog pregleda i osposobljene su najmanje
za zvanje „vatrogasac“ u trajanju od 76 školskih sati, uz obvezu redovnog sudjelovanja u
vatrogasnim intervencijama, taktičkim vježbama, mjesečnoj internoj obuci itd.
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 komunalne naknade i naknade za uređenje voda, te konstatira da je
isto jednoglaso usvojeno s 14 glasova ZA.
Prije završetka sjednice vijećnik Marijan Lončarić uputio je načelniku pitanje u svezi donošenja
izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Gornji Kneginec tj. inicijative za uvrštenje nekretnina u
zonu gradnje dostavljene od Pintarić Branka i Lončarić Marijana.
Načelnik je odgovorio kako su izmjene i dopune PPUO Gornji Kneginec u postupku ponavljanja
javne rasprave.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,51 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški
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