Z A P I S N I K
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 15. ožujka 2018. 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, Mladen Vugrinecdirektor td Knekom d.o.o.
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 18,03 sati.
Izvještava kako su prije današnje sjednice održani Odbor za statutarno-pravna pitanja, Odbor za
financije i proračun i Odbor za izbor i imenovanja čiji članovi nisu imali primjedbi na dnevni red
današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 10. 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 Kaniškom koji uz prethodno obrazloženje predlaže da se današnji dnevni red
dopuni sa novom točkom dnevnog reda kako slijedi:
„Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa br.1 Ugovoru br. 45/2017.“
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 Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Gornji Kneginec za
razdoblje od 2018. - 2023. godine,
2. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine
Gornji Kneginec,
3. Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i
korisnicima zajamčene minimalne naknade,
4. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Općinskog suda u
Varaždinu,
5. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Roberta Bajeca iz

Gornjeg Kneginca, Toplička 187,
6. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Dražena Špoljarića
iz Donjeg Kneginca, Radnička 63,
7. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa br.1 Ugovoru br.45/2017.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Načelnik Goran Kaniški izvještava vijećnike o očitovanju td Knekom d.o.o. na upit vijećnika o
promjeni termina sahrane. U odgovoru td Knekom stoji da se pogrebi i sahrane odvijaju sukladno
Pravilniku o ponašanju na groblju, te da je uobičajeno da se tijekom zimskih mjeseci pogrebi održe
ranije a u ljetnim mjesecima što kasnije, ali u zadanim terminima sukladno Pravilniku. No međutim
svakoj ožalošćenoj obitelji se maksimalno izlazi u susret, navodi se u dopisu komunalnog poduzeća
Knekom. Također župnik je suglasan sa promjenom termina sahrane sve dok je ona na korist obitelji
preminulog. Načelnik je predložio da komunalno poduzeće Knekom izvjesi na grobnoj kući na
groblju u Knegincu vrijeme ukopa kako bi navedeni podatak bio dostupan.
Načelnik Kaniški također izvještava kako je gđa. Nevenka Šestak gospodarstvenica i vlasnica
stolarije i pilane Fortis u Turčinu, uputila zamolbu Općinskom vijeću zbog omogućavanja
pristupnog puta poslovnom prostoru navedene stolarije. Naime, put koji je dosad koristila u
vlasništvu je tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. koja je zbog sigurnosti pokrenula postupak zatvaranja
makadamskog puta koji se proteže od Vukovarske ulice uzduž pruge prema Varaždinu. Nevenka
Šestak navodi kako je zatvaranjem puta upitno poslovanje njezine tvrtke. Načelnik naglašava kako
razumije vlasnicu stolarije te smatra jedinim rješenjem da ista izgradi novi put na svojoj parceli koja
ostvaruje dovoljnu širinu te će se time riješiti navedena problematika.
Vjećnik
Težački
Milivoj napominje kako je to izvan nadležnosti Općine
Gornji Kneginec jer se radi o javnom dobru, te bi navedeno trebala razmatrati Republika Hrvatska.
Krešimir Grđan – s obzirom da se već 10 godina upozorava vlasnika na zatvaranje navedenog puta,
bilo je očito da će doći do fizičkog zatvaranja istog-rekao je vijećnik Grđan.
Miroslav Bubnjarić – smatra kako se nakon 10 upozoravanja od strane HŽ-a teško može sada
iznaći neko rješenje da bi navedeni put i nadalje imao istu fukciju.
Vijećnik Marijan Lončarić – napominje kako nije u potpunosti zadovoljan odgovorom td Knekom
d.o.o.
Vugrinec Mladen-direktor td Knekom d.o.o. – odgovara vijećniku Marijanu Lonačariću kako je
uobičajeno da se tijekom zimskih mjeseci (zbog ranog mraka) pogrebi održe što ranije a ljeti što
kasnije. S obzirom da se zna dogoditi da u jednom danu znaju biti i 3 sprovoda, onda se u tom
slučaju svaki slijedeći sprovod zakazuje 30-45 min ranije kako bi se prije mraka stigle završiti sve
aktivnosti. Svakoj ožalošćenoj obitelji izlazi se u susret a djelatnicima td Knekom d.o.o. je svejedno
koji je termin jer su ionako tog dana dežurni i za to primaju adekvatnu naknadu prema Pravilniku.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Gornji Kneginec za
razdoblje od 2018. - 2023. Godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za gospodarstvo i
komunal Damiru Keretiću koji je obrazložio prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja
otpadom u Općini Gornji Kneginec za razdoblje 2018. - 2023. godine te napomenuo kako je isti
izrađen u skladu sa Zakonom održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine.
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 Plana
gospodarenja otpadom u Općini Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. - 2023. godine , te
konstatira da je isti jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Gornji
Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ zamjeniku načelnika Đuranec Robertu
koji je napomenuo kako je Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Gornji Kneginec
izradio načelnik Općine kao glavni koordinator, te uz pomoć Povjerenstva-radne skupine koju je
odredio Odlukom iz sastava Općine, te uz pomoć konsultanta (pravne osobe ovlaštene za izradu
planskih dokumenata u CZ I.skupine poslova) VIZOR d.o.o. iz Varaždina. U tom cilju održano je
više radnih sastanaka radne skupine i konsultanta, te završni sastanak u prostorima Općine, kada je
prihvaćena i konačna verzija dokumenta. Općina Gornji Kneginec ima uspostavljen sustav civilne
zaštite (raniji naziv zaštita i spašavanje) sukladno zakonskim propisima, prije svega Zakonu o
sustavu CZ (NN 82/15) i drugim propisima, kadrovskim i materijalnim mogućnostima i potrebama.
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 15 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i
korisnicima zajamčene minimalne naknade
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Općinskom načelniku Kaniški Goranu
koji je obrazložio prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima,
nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Jednokratna novčana pomoć
(uskrsnica) u iznosu od 150,00 kuna isplatila bi se u mjesecu ožujku 2018. godine. Sredstva za
isplatu jednokratne novčane pomoći (uskrsnice) osigurana su u Proračunu Općine Gornji Kneginec
za 2018. godinu. Procjenjuje se kako bi ovu pomoć moglo iskoristiti do 1.500 korisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Milivoj Težački, Mirko Cvek, Krešimir Grđan i
Lončarić Marijan.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene
minimalne naknade, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku Kaniški Goranu
koji je napomenuo kako je Županijska skupština Varaždinske županije zatražila da se predloži
kandidat za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu. Prijedlog za suca porotnika donosi

Općinsko vijeće te se prijedlog upućuje Komisiji za izbor i imenovanja Županijske skupštine
Varaždinske županije.
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 Zaključka
o prijedlogu kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu, te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Roberta Bajeca iz
Gornjeg Kneginca, Toplička 187
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornji Kneginec Mariu Levatiću koji je obrazložio kako je dana 12. veljače 2018.
godine primljen zahtjev Robera Bajeca iz Gornjeg Kneginca, Toplička 187, kojim traži oslobađanje
od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu, izgrađenu zgradu - stambena i
poljoprivredna zgrada, izgrađeno na zemljištu č.k.br. 971/2 k.o. Kneginec, u naselju Gornji
Kneginec, Toplička 187 u iznosu od 2.365,80 kuna. U zahtjevu Robert Bajec navodi kako ima status
branitelja iz Domovinskog rata pa slijedom toga, ali i finaqncijske situacije, traži oslobođenje od
plaćanja komunalnog doprinosa. Kako se navedeno obrazloženje iz zahtjeva smatra opravdanim i
dovoljnim razlogom za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, općinski načelnik predlaže
Općinskom vijeću da se usvoji zahtjev stranke
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 komunalnog doprinosa za Roberta Bajeca iz Gornjeg Kneginca,
Toplička 187, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Dražena Špoljarića iz
Donjeg Kneginca, Radnička 63
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornji Kneginec Mariu Levatiću koji je obrazložio kako je dana 13. veljače 2018.
godine primljen zahtjev Dražena Špoljarića iz Donjeg Kneginca, Radnička 63, kojim traži
oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu, izgrađenu zgradu - stambena
i pomoćna zgrada, izgrađeno na zemljištu č.k.br. 784/3 k.o. Kneginec, u naselju Donji Kneginec,
Radnička 63 u iznosu od 6.012,72 kuna. U zahtjevu Dražen Špoljarić navodi kako ima status
branitelja iz Domovinskog rata pa slijedom toga, ali i zbog zdravstvenog stanja, traži oslobođenje
od plaćanja komunalnog doprinosa. Kako se navedeno obrazloženje iz zahtjeva smatra opravdanim i
dovoljnim razlogom za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, općinski načelnik predlaže
Općinskom vijeću da se usvoji zahtjev stranke.
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 komunalnog doprinosa za Dražena Špoljarića iz Donjeg Kneginca,
Radnička 63, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.

TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa br.1 Ugovoru br.45/2017.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku Povjerenstva za
provođenje postupka Šestak Tomislavu koji je obrazložio prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa br.1
Ugovoru br.45/2017 te napomenuo kako je zbog nepredviđenih radova kao što su oblaganje vanjskih
stepenica granitom, izradom ventilacije garaže, izrada, dobava te montaža čelične nadstrešnice iznad
ulaza i ostalih radova u iznosu od 37.329,20 kn, te korekcijom više radnje u iznosu od 94.683,18 kn i
manje radnje u iznosu od 52.500,54 kn nova vrijednost ugovora iznosi 1.219.635,91 kuna. U stručno
obrazloženje uključio se i Mladen Vugrinec predstavnik investitora.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Milivoj Težački, Krešimir Grđan, Mirko Cvek.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju Aneksa br.1 Ugovoru br.45/2017, te konstatira da je ista jednoglaso usvojena s 15
glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19,25 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

