Z A P I S N I K
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 06. lipnja 2018. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu s početkom u 19,30 sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Novosel Turković
Danijela, Večerić Dragica, Škrlec Željka, Čavlek Ana, Kristina Špicer, 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, Tomislav Šestak, Martina
Kaniški-zapisničar, Vesna Makovec – predstavnica td Urbia Čakovec, Martina Hrnčić –
predstavnica dječjeg vrtića Bubamara Kneginec Gornji, Anđelko Mihalić – predsjednik OOHDZ-a
Kneginec Gornji i Alan Košić – predsjednik OOHNS-a Kneginec Gornji.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 15 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako sjednica započinje s radom u 19,35 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 11. i 12.
sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnike isti su prihvaćeni jednoglasno (14 za (vijećnik Vjeran Vitez
uključuje se u rad sjednice nakon izglasavanja)).
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 kupnji nekretnine u katastarskoj općini Kneginec“
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 V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji
Kneginec,

2. Donošenje:
- Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
- Izvještaja i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2017. godinu,
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-31.12.2017. godine,
- Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju Proračuna Općine Gornji Kneginec za
2017. godinu,
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji
Kneginec,
4. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
5. Donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih
prostora na području Općine Gornji Kneginec na temelju ugovora,
6. Donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
veterinarsko-higjeničarske službe na području Općine Gornji Kneginec na temelju ugovora,
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj: 42/2018 za radove na sanaciji klizišta NC-035 u
Varaždin Bregu, ulica Banjšćina,
8. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj: 44/2018 za radove na izgradnji ceste odvojak
Bukal,
9. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 47/2018 za radove na modernizaciji i
rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC 1-006,
10. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Krunu Vugrinca iz
Varaždin Brega, Banjščina 236/a,
11. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Nevenku Šestak iz
Turčina, Vukovarska 1,
12. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bubamara",
13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u katastarskoj općini Kneginec.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Krešimir Grđan-napomenuo je kako smo svi bili svjedoci medijskih istupa pojedinih mještana
naselja Varaždin Breg, Banjšćina odvojak Bukal zbog problematike u navedenom odvojku. Nakon
svake obilnije kiše mještani imaju probleme sa nnanosom zemlje, blata na cestu te u stambene
objekte. Ovim putem molim načelnika da se pomogne mještanima navedenog odvojka sa
preventivnim mjerama zaštite od poplava, te da se pronađe rješenje navedenog problema.
Načelnik – odgovara kako je obavljen sastanak sa mještanima navedenog odvojka Bukal, te
napomenuo kako je najveći problem oranica iznad ceste koja je izorana do ruba asfalta te prilikom
svake malo jače kiše blato prekriva cestu te se sve sljeva ljudima u dvorišta i kuće. Sa mještanima su
dogovorene neke mjere i vjerujemo da sve ide u dobrom smjeru, a i ovih dana bi trebali krenuti
radovi na izgradnji navedenog odvojka ako se danas donese Odluka o sklapanju Ugovora.
Mihael Magdić-pozdravlja prisutne u ime Kluba HSS-a te se osvrnuo na zatvaranje poljskog puta u
Turčinu između pruge i obitelji Šestak čime je poljoprivrednicima onemogućen pristup na zemljište
koje obrađuju, te im se nudi alternativni put kod semafora gdje je problem ulaz i izlaz sa
poljoprivrednim strojevima na samom raskrižju a i mještanin navedenog puta negoduje zbog buke
kada se prolazi strojevima te stoga imaju problema.
Također pita što se tiče državnog poljoprivrednog zemljišta koje od ove godine prelazi u općinsko pa
kako će se to odraziti na poljoprivrednike koji imaju zakup i na koji način će se to nastaviti i pod
kojim uvjetima.
Načelnik – razmotriti ćemo mogućnosti kako omogućiti poljoprivrednicima nesmetan pristup
zemljištu, a što se tiče zakupa zemljišta naši poljoprivrednici će imati prednost zakupa prema
vanjskim poljoprivrednicima.

Mirko Cvek – zanima ga dali je bio tehnički pregled na građevini Vatrogasni dom Donji Kneginec.
Također pita u kojoj fazi su planovi za preseljenjem Općine u zgradu bivšeg vrtića u Gornjem
Knegincu.
Načelnik – odgovara kako je tehnički pregled Vatrogasnog doma Donji Kneginec obavljen i riješen
te se dogovara termin otvorenja o čemu ćemo vas obavijestiti naknadno. Izrađeno je Idejno rješenje
za rekonstrukciju zgrade u Knegincu Gornjem, radi se na čišćenju i pražnjenju objekta te će se ove
godine sve pripremiti za građevinske radove koji će započeti sljedeće godine.
Također izvještava da će tvrtka Leier ove godine izgaditi dogovorene bukobrane i ograde kako bi taj
dio Kolodvorske ulice dobio estetski bolji izgled i kako bi bilo svima ugodije.
Težački Milivoj – osvrnuo se na problematiku ceste od Kneginca prema Jalžabetu, ulica Mostečka
gdje je opasan zavoj na kojem se događaju učestale nesreće, te npomenuo kako bi se u tom dijelu
ulice iz smjera Jakopovca trebalo postaviti ležeće policajce kako bi se barem malo usporio promet.
Načelnik - odgovara da je navedena prometnica u ulici Mostečka veliki problem, te je upućena
inicijativa da se ta cesta proglasi državnom, jer je loše održavana od strane ŽUC-a, a prijedlog za
postavljanje ležećih policajaca je dobar te ćemo na tome ustrajati.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
Načelnik predlaže da zbog vanjskih izvjestitelja na današnjoj sjednici vijeća, toč. 12. Donošenje
Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bubamara" postane nova toč.2 dnevnog reda a
ostale točke da se pomaknu, što su vijećnici jednoglasno prihvatili.
Također pozdravlja predsjednike svih 5 političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u
Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec što su nazočni današnjoj sjednici vijeća.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji
Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji je
ukratko obrazložio prijedlog donošenja Odluke o V.izmjenama i dopunama PPU Općine Gornji
Kneginec te napomenuo kako je Prostorni plan uređenja Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 12/01, 18/03, 30/03 i 24/06 i „Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec
broj 7/13) posljednji puta mijenjan 2013. godine temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ broj 76/7, 38/09, 55/11 i 90/11). U stručno obrazloženje uključila se predstavnica
izrađivača Plana Vesna Makovec iz tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec.
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
donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec, te
konstatira da je isto usvojeno s većinom glasova, 13 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bubamara"
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji je
obrazložio prijedlog donošenja Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bubamara“ , te
napomenuo kako su temeljem natječaja za imenovanje ravnatelja/ice u roku zaprimljene prijave
Martine Hrnčić iz Varaždina, Zagrebačka 71, Štefanije Grozdek iz Varaždina, Dravska poljana 137,

Ivane Vitez iz Čakovca, Zavnoh-a 11 i Darinke Vrbanec iz Kučan Marofa, Varaždinska 9. Upravno
vijeće je nakon razmatranja životopisa s opisom dosadašnjeg rada kandidata sa potpunom
dokumentacijom, sukladno članku 48. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara jednoglasno donijelo
prijedlog da se ravnateljicom Dječjeg vrtića „Bubamara“ imenuje Martina Hrnčić iz Varaždina,
Zagrebačka 71. Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da prihvati prijedlog Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Bubamara“.
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 ravnateljice Dječjeg vrtića "Bubamara", te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 15glasova ZA.
Novoimenovana ravnateljica Martina Hrnčić zahvaljuje vijećnicima na ukazanom povjerenju, te
napominje kako će njezin rad biti usmjeren na dobrobit djece, zaposlenika i mještana Općine Gornji
Kneginec.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje:
- Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
- Izvještaja i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2017. godinu,
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-31.12.2017. godine,
- Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju Proračuna Općine Gornji Kneginec
za 2017. godinu,
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Kaniški Goranu koji je
obrazložio prijedlog donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec
za 2017. Godinu, te popratne financijske dokumentacije.
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:
- Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu,
- Izvještaja i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2017. godinu,
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-31.12.2017. godine,
- Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju Proračuna Općine Gornji Kneginec
za 2017. godinu,
, te konstatira da je isto većinom glasova usvojeno 13 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjeni 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 voditelju Odsjeka za gospodarstvo i
komunal Damiru Keretiću koji je ukratko obrazložio prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu
pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog

otpada na području Općine Gornji Kneginec, napomenuvši kako je prilikom davanja suglasnosti
davatelju javne usluge na Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalog otpada i
biorazgradivog otpada, utvrđeno kako se fizičkim i pravnim osobama cijena usluge može smanjiti u
odnosu na dostavljeni cjenik davatelja javne usluge, u slučaju ako se smanji broj odvoza plastike i
papira. Stoga se predlaže papir i plastiku odvoziti jednom mjesečno. U slučaju viška otpada koji
neće stati u posudu, građani otpad mogu dostaviti u reciklažno dvorište.
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 načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je
ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ voditelju Odsjeka za gospodarstvo i
komunal Damiru Keretiću koji je napomenuo kako se predlaže donošenje Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te
divljim životinjama, a kojom Odlukom se propisuju i uređuju minimalni uvjeti i način držanja
kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog
razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na
području Općine Gornji Kneginec. Ujedno, Odlukom su propisane odredbe o zaštiti životinja te
ovlasti komunalnog redarstva u provedbi nadzora navedene Odluke, a sukladno zakonskim
ovlastima, kao i novčane kazne za svako ponašanje protivno odredbama propisanim predmetnom
Odlukom.
U obrazloženje se uključio i načelnik Goran Kaniški koji ujedno podnosi amandman na navedenu
Odluku kako slijedi:
„u čl.6. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama briše se stavak 6. Gradske četvrti dužne su nadzirati
prikupljanje navedenih podataka.
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
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama sa predloženim amandmanom načelnika, te konstatira da je
ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih
prostora na području Općine Gornji Kneginec na temelju ugovora
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku Povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je obrazložio kako je proveden postupak za prikupljanje
ponuda, pozivom za dostavu ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine
Gornji Kneginec. Do roka za podnošenje ponuda pristigla je i zaprimljene su dvije ponude i to
ponude ponuditelja Veterinarska stanica d.d. Varaždin i Zavoda za javno zdravstvo Varaždin.

Nakon otvaranja, pregleda i analiziranja pristigle ponude, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja
„Veterinarska stanica d.d. Varaždin, jedina u potpunosti sukladna uvjetima natječajne dokumentacije
za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih
površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gornji Kneginec, te se stoga predlaže
njezin odabir.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova djelatnosti dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine
Gornji Kneginec na temelju ugovora, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova
ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
veterinarsko-higjeničarske službe na području Općine Gornji Kneginec na temelju ugovora
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ daje riječ predsjedniku Povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je obrazložio kako je proveden postupak za prikupljanje
ponuda, pozivom za dostavu ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova veterinarskohigijeničarske službe na području Općine Gornji Kneginec. Do roka za podnošenje ponuda pristigla
je i zaprimljena je jedna ponuda i to ponuda ponuditelja Veterinarska stanica d.d. Varaždin.
Nakon otvaranja, pregleda i analiziranja pristigle ponude, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja
„Veterinarska stanica d.d. Varaždin, jedina u potpunosti sukladna uvjetima natječajne dokumentacije
za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području na
području Općine Gornji Kneginec, te se stoga predlaže njezin odabir.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova veterinarsko-higjeničarske
službe na području Općine Gornji Kneginec na temelju ugovora, te konstatira da je ista
jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj: 42/2018 za radove na sanaciji klizišta NC-035 u
Varaždin Bregu, ulica Banjšćina
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ daje riječ predsjedniku Povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec provela
postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta NC-035 u
Varaždin Bregu, ulica Banjšćina. Poziv na nadmetanje objavljen je 25. travnja 2018. godine na web
stranici Općine. Do roka za dostavu ponuda zaprimljene su 2 ponude, kako je ponuda ponuditelja
NIGRAD d.o.o. iz Varaždina 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 Marijan Lončarić.

Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju Ugovora broj: 42/2018 za radove na sanaciji klizišta NC-035 u Varaždin Bregu,
ulica Banjšćina, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj: 44/2018 za radove na izgradnji ceste odvojak
Bukal
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku Povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec provela
postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji ceste odvojak
Bukal. Poziv za dostavu ponuda poslan je na četiri adrese te su do roka za dostavu ponuda pristigle
dvije ponude i to ponuda ponuditelja Tegra d.o.o. iz Čakovca sa cijenom od 238.217,60 kuna bez
PDV-a i ponuda ponuditelja PZC Varaždin d.d. iz Varaždina sa cijenom od 192.835,23 kune bez
PDV-a. Kako je ponuda ponuditelja PZC Varaždin d.d. iz Varaždina 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: 44/2018 za radove na izgradnji ceste odvojak Bukal, te konstatira da
je ista jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA.
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 47/2018 za radove na modernizaciji i
rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC 1-006
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ predsjedniku Povjerenstva za
provođenje postupka Tomislavu Šestak koji je obrazložio kako je Općina Gornji Kneginec provela
postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o izvođenju radova na modernizaciji i rekonstrukciji
nerazvrstane ceste NC 1-006. Poziv na nadmetanje objavljen na web stranici Općine. Do roka za
dostavu ponuda pristigle su 3 ponude. Kako je ponuda ponuditelja Niskogradnja Huđek, vl. Tomica
Huđek iz Petrijanca 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 broj 47/2018 za radove na modernizaciji i rekonstrukciji nerazvrstane
ceste NC 1-006, te konstatira da je ista jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA.
TOČKA 11. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Krunu Vugrinca iz
Varaždin Brega, Banjščina 236/a
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
napomenuo kako je dana 24. travnja 2018. godine primljen zahtjev Krune Vugrinca iz Varaždin
Brega, Banjščina 236/a, OIB 00904912693 kojim traži oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog
doprinosa za ozakonjenu, izgrađenu zgradu - stambena zgrada, izgrađeno na zemljištu č.k.br. 1348/6
k.o. Varaždin Breg u naselju Varaždin Breg, Banjščina 236/a u iznosu od 3.046,80 kuna. U zahtjevu
Kruno Vugrinec navodi kako ima status branitelja iz Domovinskog rata, nalazi se u nezgodnoj

financijskoj situaciji zbog stambenog kredita i školovanja sina studenta te slijedom toga traži
oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa. Uvidom dokumentaciju utvrđeno je kako je Kruno
Vugrinec u Domovinskom ratu sudjelovao ukupno 1 mjesec i 23 dana te je zemljišno-knjižni vlasnik
ozakonjene zgrade. 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 Krunu Vugrinca iz Varaždin Brega,
Banjščina 236/a, te konstatira da je ista jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA.
TOČKA 12. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Nevenku Šestak iz
Turčina, Vukovarska 1
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
napomenuo kako je dana 23. ožujka 2018. godine primljen je zahtjev Nevenke Šestak iz Turčina,
Vukovarska 1, OIB 91164558139 kojim traži oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog
doprinosa za ozakonjenu zgradu stambene namjene, zgradu gospodarske proizvodne namjene 1 i
zgradu gospodarsko proizvodne namjene 2, izgrađene na zemljištu č.k.br. 1099/14 i 1099/20 k.o.
Kneginec u naselju Turčin, Vukovarska 1 u iznosu od 28.102,02 kuna. U zahtjevu Nevenka Šestak
navodi kako će joj zbog zatvaranja makadamskog puta kod željezničko-cestovnog prijelaza Turčin
biti onemogućen pristup poslovnom prostoru pa treba izgraditi novi pristup ozakonjenim poslovnim
građevinama za koje je obračunat komunalni doprinos. S obzirom na financijsku situaciju, teško joj
je realizirati potrebne radove pa moli Općinko vijeće Općine Gornji Kneginec da je oslobodi obveze
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 Nevenku Šestak iz Turčina, Vukovarska 1,
te konstatira da je ista jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA.
TOČKA 13. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u katastarskoj općini Kneginec.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji predlaže
predlaže Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec kupnju č.k.br. 489/7 oranica Trnjača površine
5.144 m2 upisano u z.k.ul. broj 3381 k.o. Kneginec, u vlasništvu Župe sv. Marije Magdalene iz
Gornjeg Kneginca, Knegingradska 50, za potrebe formiranja novih parcela namijenjenih izgradnji
poslovnih građevina na području Poduzetničke zone Kneginec – sjeveroistok. Kupoprodajna cijena
nekretnine utvrđuje se u iznosu 12,23 EUR/m2, odnosno sveukupno 62.911,12 EUR-a, preračunato u
kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Vrijednost nekretnine je utvrđena
sukladno Elaboratu procjene prometne vrijednosti nekretnine izrađeno od tvrtke VIP d.o.o.
Varaždin, stalni sudski vještak za građevinarstvo i procjenitelj Zadravec Vladimir. Predmet procjene
bile su susjedne parcele u vlasništvu Općine Gornji Kneginec č.k.br. 493/4, 495/2, 464/2, 464/3, 468,
471, 475/2, 491/2, 492/5, 498/1 i 502/2 k.o. 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
kupnji nekretnine u katastarskoj općini Kneginec, te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s
15 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 21,09 sati.
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