Z A P I S N I K
sa 12. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 27. ožujka 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, Čavlek Ana, Magdić Mihael, Ivica Kaniški, Vjeran Vitez,
Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj i Krešimir Grđan.
Nenazočni: Kristina Špicer-ispričana.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – načelnik, Robert Đuranec – zamjenik načelnika, Mario Levatić
– pročelnik, Keretić Damir – voditelj odsjeka za gospodarstvo i komunal, Martina Kaniškizapisničar, Ivan Kobzinek- predstavnik td Knekom d.o.o.
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 19,06 sati.
Izvještava kako su prije današnje sjednice održani Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
izbor i imenovanja čiji članovi nisu imali primjedbi na dnevni red današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice, te
konstatira da je isti jednoglasno usvojen (14 za), kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bubamara“,
2. Donošenje Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića
„Bubamara“,
3. Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Gornji Kneginec s Općinom Sveti Ilija,
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
5. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za
2017. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih
građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom u 2017. godini,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju u svezi
upravljanja grobljem u Gornjem Knegincu za 2017. godinu.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Milivoj Težački – napominje kako je zamoljen od građana ulice Mozdernjak da izvjesti
nadležne o postavi „ležećih“ policajaca jer navedenom ulicom se odvija sve veći promet i ne
poštivaju se prometni znakovi o ograničenju brzine.
Načelnik Goran Kaniški odgovara kako će se ovih dana održati sastanak sa predstavnicima PU
Varaždinske i nakon toga ćemo znati odogvor.

Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bubamara“
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji predlaže
da se u obrazloženju obuhvati toč. 1. i 2. dnevnog reda zbog istog sadržaja što su vijećnici prihvatili.
Nadalje napominje kako je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara na održanoj sjednici dana 22.
ožujka 2018. temeljem zaprimljenog zahtjeva Mirjane Sekol utvrdilo Prijedlog odluke o razrješenju
ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bubamara“s danom 31. ožujka 2018. godine. Za vršiteljicu
dužnosti ravnatelja predlaže se imenovanje Martine Hrnčić, djelatnice Dječjeg vrtića „Bubamara“
koja sada obavlja poslove i zadatke radnog mjesta odgojiteljice. Predložena može biti imenovana
vršiteljicom dužnosti ravnatelja jer ispunjava uvjete za ravnatelja i suglasila se s prijedlogom.
Prijedlog navedenih odluka o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja
ustanove Dječji vrtić „Bubamara“ prosljeđuje se Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec na
razmatranje i usvajanje.
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 Rješenja o
razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bubamara“, te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bubamara“
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić izvještava kako je obrazloženje po navedenoj
točki podnio općinski načelnik Goran Kaniški pod točkom 1. dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Rješenja o
imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bubamara“, te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Gornji Kneginec s Općinom Sveti Ilija
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku Kaniški Goranu
koji je napomenuo kako se ovim prijedlogom Odluke uređuje granica između Općine Sveti Ilija i
Općine Gornji Kneginec na način da se točnije određuju granice pripadnih susjednih naselja prema
stvarnom stanju katastarskih čestica, utvrđenom prilikom nove katastarske izmjere na području
Općine Sveti Ilija.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
promjeni granice Općine Gornji Kneginec s Općinom Sveti Ilija te konstatira da je isto većinom
glasova usvojeno s 14 glasova ZA.

TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Gornji Kneginec za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za gospodarstvo i
komunal Damiru Keretiću koji je obrazložio kako je odredbama članka 20. stavak 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom propisano da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje
izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Mirko Cvek, Milivoj Težački.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Zaključka
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za
2017. godinu, te konstatira da je isti jednoglasno usvojen s 14 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za
2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornji Kneginec Mariu Levatiću koji je obrazložio kako je odredbama članka 25.
stavak 9. i članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18)
propisano kako jedinica lokalne samouprave nadležnom ministarstvu podnosi godišnje izvješće o
korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te sredstava
ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez
javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U obrazloženje uključio
se i općinski načelnik koji je napomenuo kako je Općina dužna u roku od 3 mjeseca izraditi Plan
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem što je izuzetno veliki posao jer najprije treba
ishoditi niz dokumenata, posjedovnih listova od državnih službi kako bi se navedeni Plan mogao
izraditi.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izvješća o
korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2017. godinu, te konstatira
da je ista jednoglasno usvojena s 14 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih
građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom u 2017. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za gospodarstvo i
komunal Damiru Keretiću koji obrazlaže kako je odredbama članka 30. stavak 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do
kraja mjeseca ožujka tekuće godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave
izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za prethodnu kalendarsku godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.

Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i
uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u
2017. godini, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 14 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za gospdoarstvo i
komunal Damiru Keretiću koji obrazlaže kako je odredbama članka 28. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do
kraja mjeseca ožujka tekuće godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave
izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 14
glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju u svezi
upravljanja grobljem u Gornjem Knegincu za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za gospodarstvo i
komunal Damiru Keretiću koji obrazlaže kako grobljem u Gornjem Knegincu upravlja društvo
Knekom d.o.o. Gornji Kneginec koje je izvješće dostavilo dana 13. ožujka 2018. godine. U
obrazloženje se uključio i Ivan Kobzinek ovlaštena osoba td Knekom.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Krešimir Grđan, Lončarić Marijan, Brezovec
Marko, Milivoj Težački, Mirko Cvek.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Zaključka
o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju u svezi upravljanja grobljem u
Gornjem Knegincu za 2017. godinu, te konstatira da je isti jednoglasno usvojen s 14 glasova ZA.
Predsjednik vijeća Miroslav Bubnjarić i općinski načelnik Goran Kaniški čestitali su vijećnicima i
njihovim obiteljima, sretan i blagoslovljen Uskrs. Ujedno su im uputili poziv na paljenje vuzmenke
na ribnjacima u Knegincu, te koncert „Poišći kaj“ koji će se održati na Uskrsni ponedjeljak.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19,56 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

