Z A P I S N I K
sa 15. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 19. srpnja 2018.
godine u prostorijama restorana „Zlatne gorice“ na adresi Varaždin Breg, Banjščina 104 s početkom
u 18,30 sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Danijela Novosel
Turković, Dragica Večerić, Željka Škrlec, Ana Čavlek, Kristina Špicer, Mihael Magdić, Ivica
Kaniški, Mirko Cvek, Marijan Lončarić i Krešimir Grđan.
Nenazočni: Milivoj Težački, Vjeran Vitez.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – općinski načelnik, Robert Đuranec – zamjenik općinskog
načelnika, Mario Levatić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Ankica Grd – voditelj Odsjeka
za proračun i financije, Damir Keretić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i komunal.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 13 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako Općinsko vijeće započinje ovu sjednicu u 18,31 sati.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja čiji članovi nisu
imali primjedbi na dnevni red i materijale današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 14. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Primjedbe na zapisnik dao je gospodin Marijan Lončarić – na aktualnom satu 14. sjednice
Općinskog vijeća nisam rekao da je cijena odvoza komunalnog otpada udvostručena, a usluga
prepolovljena. To bi onda značilo trostruko poskupljenje. Primjedbe je uvažio općinski načelnik te je
naveo kako će se zapisnik ispraviti i navesti kako je vijećnik Marijan Lončarić rekao da je usluga
prepolovljena.
Marijan Lončarić je imao primjedbu i na zapisnik kod točke dnevnog reda koja se odnosila na
davanje u zakup lokacija za reklamne panoe, odnosno sklapanje ugovora s Europlakatom. Navodi
kako nije predložio da jamstvo za plaćanje iznosi 10.000,00 kuna, već da je rekao kako je 5.000,00
kuna jamstva premalo. Općinski načelnik je istaknuo kako će se izmijeniti zapisnik tako da stoji
kako je Marijan Lončarić predložio da se ugovorom traži zadužnica na veći iznos, a ne na 5.000
kuna.
Nakon ovih primjedbi zapisnik se prihvaća jednoglasno (13 za).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice te daje
riječ općinskom načelniku Goranu Kaniškom koji predlaže da se današnji dnevni red dopuni novom
točkom dnevnog reda kako glasi:
„Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I
DRUŠTVENE NAMJENE - VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ
ČESTICI K.Č.BR. 1016/4 K.O. KNEGINEC“
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dnevni red sjednice te konstatira da je isti jednoglasno usvojen
(13 za), kako sljedi:

DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br. 2018/000937 o nabavi spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada,
2. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE
I DRUŠTVENE NAMJENE - VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA
GRAĐEVNOJ ČESTICI K.Č.BR. 1016/4 K.O. KNEGINEC“.
Predsjednik Miroslav Bubnjarić je konstatirao kako se na ovoj izvanrednoj sjednici neće održati
aktualni sat na što vijećnici nisu imali primjedbi.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora br. 2018/000937 o nabavi spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Fond traži da se u roku 30 dana od primitka ugovora primjerak potpisanog ugovora i instrumenti
osiguranja dostave Fondu. Protekom navedenog roka, smatrat će se da je Općina odustala od
sklapanja ponuđenog ugovora. Iz tog razloga je i sazvana izvanredna sjednica Općinskog vijeća. Na
prethodno objavljeni natječaj Fonda, Općina je iskazala interes za nabavku 1.345 biokompostera za
biootpad i 1.720 posuda od 120 litara za otpadnu plastiku. Posude će građani dobiti besplatno.
Potpisom ovog ugovora Općina je suglasna da se Fond prijavi na Ograničeni poziv za nabavu
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 85% prihvatljivih troškova nabavke spremnika
financirati će se iz Operativnog plana, a preostala sredstva u visini do 15% osigurati će se u
proračunu Općine Gornji Kneginec. Temeljem iskaza interesa za nabavu spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada, Fond procjenjuje ukupan iznos nabave za Općinu Gornji Kneginec koji iznosi
644.541,80 kuna. Ugovorom se Općina obvezuje Fondu dostaviti instrumente osiguranja i to tri (3)
bjanko zadužnice, svaka na iznos od 100.000,00 kuna, ovjerene i potvrđene od strane javnog
bilježnika.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Marijan Lončarić – pitao je da li oni koji će dobiti biokomposter
moraju predavati taj otpad i na koji način će se biokomposteri dodjeljivati.
Općinski načelnik je istaknuo kako će svako domaćinstvo dobiti jedan biokomposter, osim
kućanstava u stanovima koji ih neće dobiti, a kompost se može koristiti za vlastite potrebe.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju Ugovora br. 2018/000937 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te
konstatira da je isto usvojeno s 13 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I
DRUŠTVENE NAMJENE - VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ
ČESTICI K.Č.BR. 1016/4 K.O. KNEGINEC“
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke. Azra Varaždin nam je poslala prijedlog odluke i prilog jer oni rade
prijavu na natječaj i biti će provedbeno tijelo ako nam se projekt odobri.

Općina Gornji Kneginec planira provedbu ulaganja GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I
DRUŠTVENE NAMJENE – VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ
ČESTICI K.Č.BR. 1016/4 K.O. KNEGINEC na području Općine Gornji Kneginec, u naselju Gornji
Kneginec. Ulaganje se planira prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1.
»Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« od 12.
lipnja 2018. godine. Ovim prijedlogom Odlukom daje se suglasnost za prijavu, projekta na natječaj.
Ova suglasnost daje se temeljem dokumenta Opis projekta koji je prilog Odluke i čini njezin
sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Krešimir Grđan te navodi kako se u opisu projekta spominje kulturni
centar, negdje vatrogasni dom i to na više mjesta. Općinski načelnik je obrazložio kako se navedeni
sadržaj u sklopu vatrogasnog doma planira radi dobivanja dodatnih bodova.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
suglasnosti za provedbu ulaganja „GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE
- VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI K.Č.BR. 1016/4
K.O. KNEGINEC“. Konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 13 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 18,42 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

