Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 13. rujna 2018. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu s početkom u 19,00 sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Danijela Novosel
Turković, Dragica Večerić, Željka Škrlec, Ana Čavlek, Kristina Špicer, Mihael Magdić, Ivica
Kaniški, Vjeran Vitez, Mirko Cvek, Marijan Lončarić, Milivoj Težački i Krešimir Grđan.
Nenazočni: Ostali nazočni: Goran Kaniški - općinski načelnik, Robert Đuranec - zamjenik općinskog načelnika,
Mario Levatić, Ankica Grd, Damir Keretić, Tomislav Šestak – službenici Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornji Kneginec.
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 19,05 sati.
Izvještava kako su prije današnje sjednice održani Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
financije i proračun te pita predsjednike odbora da li su članovi imali primjedbi na dnevni red i
materijale današnje sjednice. Predsjednici odbora odgovoraju kako nije bilo primjedbi.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 15. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec. Kako nije bilo primjedbi na zapisnik isti se prihvaća
jednoglasno (15 za).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice.
Općinski načelnik predlaže da se dnevni red dopuni točkom 7. koja glasi:
- Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 75/2018 za nabavu robe za opremanje
dječjeg igrališta.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dopunjeni dnevni red sjednice te konstatira da je isti
jednoglasno usvojen (15 za), kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje:
- Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
- Izvještaja i obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu,
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-30.06.2018. godine,
2. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke,
3. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o darovanju nekretnina,
4. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj: 70/2018,
5. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Biserku Bajer iz
Gornjeg Kneginca, Kolodvorska 12,
6. Donošenje Odluke o plaćanju obveza prema Ministarstvu financija,
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 75/2018 za nabavu robe za opremanje dječjeg
igrališta.

Otvara se aktualni sat vijećnika.
Krešimir Grđan – pitanje za komunalno redarstvo Općine jer mještani dužeg dijela ulice Lug u
naselju Turčin imaju pitanje kada će se stati na kraj dimu i onečišćenju u noćnim satima. Problem je
sve učestaliji, ponavlja se u istom periodu, a to nije dim od korova i ciglane. Daje prijedlog da se
izglasa i stavi na dnevni red nekakav akcijski plan za područje cijele općine. Mještani žele mirno
spavati i disati. Smrdi amonijak koji se proizvodi od životinja, to nije dobro i treba tome stati na kraj.
Pretpostavlja da će toga biti i više zbog komunalnog otpada koji će se rijeđe odvoziti. Rekao je kako
je predložio građanima da kada vide dim, neka zovu vatrogasce jer će se onda možda nešto i
promijeniti.
Općinski načelnik – može se pripremiti akcijski plan sukladno našoj nadležnosti, onečišćenje zraka
koje nije vidljivo golim okom nije nadležnost komunalnog redarstva Općine, ali ako se na nekog
sumnja komunalni redar može prijaviti inspekciji, kao što se postupalo i u nekim drugim
slučajevima. Nadovezao se na aktivnosti oko rezanja živica uz prometnice, a nakon toga bi se
komunalnog redara moglo angažirati da u večernjim satima kontrolira po pitanju paljenja, odnosno
dima. Nadovezao se i uz problem ostavljanja otpada u šumama, a koji otpad građani ostavljaju
neovlaštenim sakupljačima, umjesto da otpad odvezu na reciklažno dvorište.
Milivoj Težački – pitao je u svezi obljetnice oslobođenja vojnog skladišta Banjščina. Naveo je kako
svi pripisuju zasluge za taj događaj, značaj pada ovog skladišta je od povijesnog značaja,a što se
spominje i u filmu o Vukovaru. Pita ima li kakvih mogućnosti da se taj događaj obilježava na način
primjeren značaju, ne samo polaganjem vijenca. Predložio je da se taj događaj obilježi na dostojniji
način, nego do sada, jer ako nećemo sami sebe cijeniti i značaj naših građana, neće nas ni drugi.
Predložio da se prikupe neka svjedočanstva sudionika u akciji oslobođenja vojnog skladišta.
Općinski načelnik – bilo je pokušaja da se obilježavanje digne na višu razinu. Međutim, građani nisu
pokazali veći interes ni kada su im se trebale dodijeliti spomenice za zasluge u Domovinskom ratu.
Svakako bi trebalo obilježavati ovaj događaj, ali na originalan način, drugačije nego to rade drugi, a
sve kako bi se motiviralo ljude, osobito one koji su sudjelovali u akciji oslobođenja.
Mirko Cvek – kao jedan od učesnika akcije, predlaže da se raščiste zasluge po pitanju oslobođenja
vojnog skladišta Banjščina.
Općinski načelnik - predložio je izradu filma. Općinski vijećnici su se složili kako bi izrada filma o
ovom događaju bio dobar način da se zabilježi ova važna akcija.
Marko Brezovec – naveo je kako se prilikom strojnog čišćenja živica i drveća na području Općine
Gornji Kneginec nije maknulo strojno odsječeno granje, konkretno na Banjščini (Bošnjakov put).
Općinski načelnik – naveo je kako nije zadovoljan koliko su skraćene živice, jer se skratilo samo do
ruba asfalta, pa će stroj po prometnicama proći još jednom. Živice i granje uz glavne prometnice će
se rezati u trošku Županijske uprave za ceste, u dijelu gdje su ceste u njihovoj nadležnosti.
Na ovu akciju moralo se ići i zbog normalnog obavljanja poslova zimske službe.
Mirko Cvek – pročitao je kako se ide u energetsku obnovu društvenog doma u Donjem Knegincu
pa predlaže da se ogradi općinska parcela društvenog doma od susjedne privatne parcele.
Pitao je da li će izgradnja novog plinovoda kod Ytresa ići na teret građana te da li imamo analize po
pitanju novog sustava odvoza otpada jer će se neke stvari po tom pitanju morati mijenjati.
Općinski načelnik – naveo je kako navedena parcela nije privatna, kako je Općina kandidirala
projekt energetske obnove zgrade na natječaj Fonda i nada se kako će projekt biti sufinanciran.
Vidjet će se mogućnost postavljanja ograde na međi općinske i privatne parcele.
Radove na plinovodu radi Plinacro, a ne Termoplin pa građani neće imati trošak. S Čistoćom je
dogovoreno da će se izvješće po pitanju otpada dobiti po proteku 6 mjeseci od dana početka novog
sustava odvoza otpada.

Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje:
- Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018.
godinu
- Izvještaja i obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Gornji Kneginec za 2018. godinu
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za
razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog izvještaja i obrazloženja.
Naveo je koji su projekti kandidirani ili će se kandidirati za sredstva iz europskih fondova.
Nadovezao se na projekte koji kreću s realizacijom, osvrnuo se na prihode i rashode u prvom
polugodištu 2018. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Marijan Lončarić i Milivoj Težački, a odgovore je dao općinski
načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje:
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu, Izvještaja i
obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018.
godinu, Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-30.06.2018. godine.
Konstatira da je isto usvojeno s 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
obrazložio prijedlog Odluke. Zakonom o zaštiti od buke uporaba elektroakustičnih i akustičnih
uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
dopuštena je do 24,00 sata, a jedinicama lokalne samouprave dana je ovlast da vrijeme uporabe tih
uređaja odrede drugačije.
Imajući u vidu da su ugostiteljske aktivnosti na pojedinim dijelovima Općine intenzivnije, pogotovo
tijekom ljetnih mjeseci, za vrijeme održavanja manifestacija i svadbenih svečanosti, ovom se
odlukom predlaže odobrenje prekoračenja najviše dopuštene razine buke na pojedinim područjima i
dijelovima naselja tijekom u dane vikenda i blagdana. Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću
Općine Gornji Kneginec da se nakon razmatranja donese Odluka o o dozvoljenom prekoračenju
najviše dopuštene razine buke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan i Milivoj Težački, a odgovore je dao općinski
načelnik.
Općinski načelnik prihvaća prijedlog vijećnika Milivoja Težačkog da se u popis lokacija u članku 2.
doda i prostor ispred vatrogasnog doma DVD-a Varaždinbreg u Ulici Halić, naselje Varaždin Breg.

Kako više bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o darovanju nekretnina
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
obrazložio prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o darovanju nekretnina. Društvo Plinacro je putem
odvjetničkog ureda zatražilo da Općina Gornji Kneginec daruje društvu Plinacro nekretnine
označene kao k.č.br. 362/452, 362/453, 362/454 i 404/8 u katastarskoj općini Kneginec.
Nekretnine su društvu Plinacro nužne za potrebe rekonstrukcije nadzemnog objekta BIS Kneginec –
izgradnjom odašiljačko-prihvatne čistačke stanice (OPČS) na lokaciji postojeće BIS Kneginec, koji
objekt je sastavni dio Magistralnog plinovoda Kneginec – Varaždin II DN 300/50. Općinski načelnik
predlaže Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec da se sukladno odredbama članka 4. i 5. Zakona
o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Plinacru d.o.o.
daruju predmetne nekrentine za potrebe realizacije investicije. Kako darovanje nekretnina nije
planirano u proračunu, predlaže se u Odluku dodati odredbu kako će se navedeni ugovor realizirati iz
tekuće razine.
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 o darovanju nekretnina te konstatira da je isto usvojeno sa 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 70/2018
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Tomislavu Šestaku koji je
ukratko obrazložio prijedlog Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 70/2018.
Općina Gornji Kneginec provela je postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o pružanje
usluge projektiranja, dogradnje i prenamjene dječjeg vrtića. Poziv za dostavu ponuda poslan je na
dvije adrese i to ARIS d.o.o., Varaždin, Frana Supila 50a i OGP d.o.o., Prelog, Glavna ulica 29.
Do roka za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to ponuda ponuditelja ARIS d.o.o. iz
Varaždina sa cijenom od 111.500,00 kuna bez PDV-a i ponuda ponuditelja OGP d.o.o. iz Preloga sa
cijenom od 115.000,00 kune bez PDV-a.
Kako je ponuda ponuditelja ARIS d.o.o. iz Varaždina ocjenjena kao najpovoljnija i sukladna
uvjetima natječajne dokumentacije, ista je i odabrana. Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću
da nakon razmatranja prihvati prijedlog Odluke o sklapanju ugovora broj 70/2018 za pružanje usluge
projektiranja, dogradnje i prenamjene dječjeg vrtića.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Općinski načelnik – ova nabava je nastavak na idejni projekt koji je već izrađen. Rok izrade projekta
je kratak jer 2019. godine želimo projekt kandidirati za sredstva s državne razine, natječaj za
sufinanciranje bi trebao biti raspisan početkom sljedeće godine.
U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački, Krešimir Grđan, Marijan Lončarić i Mirko
Cvek, a odgovore je dao općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju Ugovora broj: 70/2018 te konstatira da je ista usvojena s 14 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN.

TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Biserku Bajer iz
Gornjeg Kneginca, Kolodvorska 12
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
ukratko obrazložio prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Biserku
Bajer iz Gornjeg Kneginca, Kolodvorska 12.
Dana 06. srpnja 2018. godine primljen je zahtjev Krešimira Bajera iz Gornjeg Kneginca,
Kolodvorska 12, kojim traži da se Biserku Bajer, njegovu suprugu, oslobodi obveze plaćanja
komunalnog doprinosa za ozakonjenu, izgrađenu zgradu - klijet, izgrađeno na zemljištu č.k.br.
886/20 k.o. Varaždin Breg u naselju Varaždin Breg, Halić 85/4.
Biserki Bajer je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu, izgrađenu zgradu klijet u iznosu od 4.338,00 kuna. Uvidom dokumentaciju utvrđeno je kako je Krešimir Bajer u
Domovinskom ratu sudjelovao ukupno 17 dana. Zemljišno knjižni vlasnik ozakonjene nekretnine je
Biserka Bajer iz Gornjeg Kneginca, Kolodvorska 12.
Člankom 17. stavak 4. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Općine Gornji
Kneginec“ broj 6/2016) propisano je da Općinsko vijeće može od plaćanja komunalnog doprinosa
djelomično ili u potpunosti, na osobni zahtjev osloboditi hrvatske branitelje, invalide domovinskog
rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja kod ozakonjenja zgrada, temeljem
isprave nadležnog tijela Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva
branitelja. 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 Biserku Bajer iz Gornjeg Kneginca, Kolodvorska
12 te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o plaćanju obveza prema Ministarstvu financija
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službenici Ankici Grd. U ostavinskom
postupku iza pok. Borisa Lukmana iz Varaždina, Ivana Gorana Kovačića 18, rješenjem o
nasljeđivanju je utvrđeno kako njegovu imovinu nasljeđuje Općina Gornji Kneginec. Navela je
konkretno o kojoj se imovini radi. Time je Općina Gornji Kneginec preuzela obveze do visine
naslijeđene imovine u iznosu od 94.762,05 kuna, kako je utvrđeno Poreznim rješenjem o utvrđivanju
poreza na promet nekretnina. Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da odobri plaćanje
obveze prema Ministarstvu financija, Porezna uprava, iza pok. Borisa Lukmana, temeljem rješenja
od 23. kolovoza 2018. godine. Sredstva nisu planirana u Proračunu Općine Gornji Kneginec za
2018. godinu, ali kako se radi o dobivenom nasljeđu i plaćanju u istom iznosu, odobrava se plaćanje
sukladno članku 50. Zakona o proračunu, a rebalansom Proračuna će se predvidjeti potrebne stavke
prihoda i rashoda u iznosu od 94.762,05 kuna. Osim obveze prema Poreznoj upravi postoje i druge
obveze, ali Porezna uprava ima prednost.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Općinski načelnik - obrazložio je o kojim se konkretno nasljeđenim nekretninama radi.

U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački i Ivica Kaniški, a odgovore je dao općinski
načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
plaćanju obveza prema Ministarstvu financija te konstatira da je isto usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 75/2018 za nabavu robe za opremanje dječjeg
igrališta
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je naveo kako
smo za ovaj projekt dobili sredstva Ministarstva demografije jer smo projekt kandidirali na natječaj,
radi se o igralištima dječjih vrtića u Gornjem Knegincu i Lužanu Biškupečkom.
Službenik Tomislav Šestak je ukratko obrazložio prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora broj
75/2018 za nabavu robe za opremanje dječjeg igrališta. Općina Gornji Kneginec provela je postupak
nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe za opremanje dječjeg igrališta. Poziv za
dostavu ponuda poslan je na 2 adrese i to STRIBOR OPREMA d.o.o., Bilje, Dekanj Peti 10 i Jadran
tvornica interijera d.o.o., Svibanjska 11, 47250 Duga Resa.
Do roka za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to ponuda ponuditelja STRIBOR OPREMA
d.o.o. iz Bilja sa cijenom od 88.790,00 kuna bez PDV-a. Kako je ponuda ponuditelja STRIBOR
OPREMA iz Bilja valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i sukladna je uvjetima natječajne
dokumentacije, ista je i odabrana. Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da nakon
razmatranja prihvati prijedlog Odluke o sklapanju ugovora br. 75/2018 za nabavu robe za opremanje
dječjeg igrališta.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje donošenje
Odluke o sklapanju Ugovora broj 75/2018 za nabavu robe za opremanje dječjeg igralištate konstatira
da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,30 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

