Z A P I S N I K
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 05. studenog 2018. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c s početkom u 18,00
sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Danijela Novosel
Turković, Dragica Večerić, Željka Škrlec, Mihael Magdić, Ivica Kaniški, Mirko Cvek, Marijan
Lončarić, Krešimir Grđan, Milivoj Težački.
Nenazočni: Ana Čavlek, Kristina Špicer, Vjeran Vitez.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – općinski načelnik, Robert Đuranec – zamjenik općinskog
načenlika, Mario Levatić, Damir Keretić, Ankica Grd,Tomislav Šestak – službenici Jedinstvenog
upravnog odjela.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 12 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako Općinsko vijeće započinje ovu sjednicu u 18,04 sati.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
financije i proračun te čiji članovi nisu imali primjedbi na dnevni red i materijale današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 16. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno (12 ZA).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 17. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno (12 ZA).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice, daje na
glasovanje dnevni red sjednice te konstatira da je isti jednoglasno usvojen (12 ZA), kako sljedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018.
godinu,
2. Donošenje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018.
do 2020. godine,
3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018.
godinu,
4. Donošenje Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja
komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018.
godini,
5. Donošenje Izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu,
6. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
7. Donošnje Odluke o komunalnom doprinosu,
8. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
9. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,

10. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza,
11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra
u općoj uporabi,
12. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti,
13. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora broj 83/2018 s društvom Hranić-DDV d.o.o.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Krešimir Grđan – Osnovna škola Kneginec Gornji provodi produženi boravak učenika u vremenu
od 12 do 17 sati. Za taj boravak su roditelji morali sklopiti ugovor u kojem piše da roditelji,
odnosno skrbnici, sudjeluju u sufinanciranju u iznosu od 350 kuna mjesečno. Također, u ugovoru se
navodi kako se plaćanje vrši u tajništvu škole. Navodi kako su ga kontaktirali pojedini roditelji i
pitali zašto je došlo do naglog povećanja cijene produženog boravka, cijena je od ove jeseni fiksna
bez obzira koliko dana je djete bilo u boravku, te zašto se taj iznos ne može platiti preko internet
bankarstva, uplatnicom u banci i slično. Navodno da je Osnovna škola sklopila ugovor sa
restoranom Elektron iz kojeg se doprema hrana djeci u produženom boravku. Informacije roditelja
su da je hrana loša. Pita da li se može s ravnateljem Osnovne škole provjeriti da se zaposli još jedna
kuharica, a ne da djeca dobivaju restoransku hranu za koju smatra da općenito nije kvalitetna za
djecu.
Općinski načelnik – je obrazložio kako je od ove školske godine uvjete za produženi boravak djece
propisala Varaždinska županija te je njihovim aktom propisano tko snosi koji dio troškova. Prije su
po danu roditelji plaćali 18,00 kuna, odnosno 420,00 kuna mjesečno, sada je učešće roditelja fiksno i
iznosi 350,00 kuna po djetetu mjesečno. Slaže se da u današnje vrijeme postoje drugi načini
plaćanja, a ne samo u tajništvu pa će Općina uputiti primjedbe roditelja ravnatelju. Treba vidjeti
mogućnost da umjesto restorana, obroke za djecu u produženom boravku učenicima osigurava Dječji
vrtić Bubamara.
Predsjednik Općinskog vijeća – konstatira kako je većina djece i roditelja zadovoljna s školskom
prehranom, ali ima jedan dio djece kojoj prehrana u Osnovnoj školi ne odgovara jer nisu naučeni
jesti „žlicom“.
Milivoj Težački – na početku mandata je općinski načelnik izrazio optimizam po pitanju nekretnina
u poduzetničkoj zoni pa ga interesiraju informacije u svezi toga. Naveo je kako je na jednoj sjednici
postavio pitanje, odnosno dao prijedlog u svezi kritičnog zavoja u Ulici Mostečka u naselju Varaždin
Breg. Molio je tada da se pokrene neka priča, kao laik sam predlagao „ležeće policajce“ jer tamo
rješenje nije napravljeno dobro, činjenica je da ne valja, to je kritična točka, zanima ga da li se tu što
pokreće.
Općinski načelnik – po pitanju rješavanja državnog zemljišta u poduzetničkoj zoni, izvijestio je
kako je donijet novi zakon te se nada kako ćemo uskoro s nadležnim Ministarstvom gospodarstva
riješiti pitanje suglasnosti za prijenos prava vlasništva zemljišta. Međutim, na području poduzetničke
zone i vjerska institucija ima zemljište, koja traži cijenu zemljišta veću od one po kojoj Općina
zemljište može prodati investitoru. Zemljište bi otkupili po kupoprodajnoj cijeni većoj od one po
kojoj isto tada možemo prodati potencijalnom investitoru. Znači, nije samo Republika Hrvatska ta
koja ima zemljište na području poduizetničke zone, nego i drugi, a k tome Općina pojedino zemljište
mora infrastrukturno opremiti.
Vezano na prometnu problematiku u Ulici Mostečka, upućen je dopis Županijskoj upravi za ceste
Varaždinske županije. Iz ŽUC-a su usmeno izvijestili kako će cesta prijeći u rang državne ceste,
odnosno u nadležnost Hrvatskih cesta pa stoga trenutno ništa ne poduzimaju po pitanju navedenog.
Dragica Večerić – građani spoja Kolodvorske ulice u Turčinu su joj uputili pitanje u svezi skinutih
branika pa su se vozači automobilima počeli kretati prema željezničkom kolodvoru. Trebalo bi
branike vratiti na prijašnje mjesto, automobili su počeli prolaziti kroz pješački prolaz i navodno da je
skoro došlo do prometne nesreće.

Općinski načelnik – nalaže komunalnom odjelu da se odmah nađe skinuti branik i montira u trošku
izvođača radova na Aglomeraciji Varaždin.
Mirko Cvek – pitanje se odnosi na projekt Aglomeracije Varaždin, ima saznanja da se Općina Sveti
Ilija planira vezati na kanalizacijski sustav Općine Gornji Kneginec, a koji sustav je naša Općina
sama financirala. Pita da li se može sustav Općine Sveti Ilija spojiti na naš kanalizacijski sustav bez
našeg odobrenja, da li imamo dovoljni kapacitet za takvo spajanje, odnosno da li nam država može
uzeti kanalizaciju pa da oni dalje s tim rade, odnosno neka Varkom kupi sustav pa nam dade dionice
ili da se to riješi na neki drugi način. Dao je pohvalu jer su izvršeni radovi na izravnanju ograde kod
groblja u Gornjem Knegincu.
Općinski načelnik – dao odgovor po pitanju projekta Aglomeracije Varaždin i naveo nas država
„sili“ da moramo kanalizaciju dati u kapital Varkoma. Međutim, u izradi je novi zakon kojim će se
riješiti pitanje prijenosa kanalizacijskog sustava upravitelju, također prema tom novom prijedlogu
zakona imali bismo i odgovarajuće pravo u odlučivanju. Problem prijenosa kanalizacijskog sustava
upravitelju postoji na razini cijele Republike Hrvatske.
Mihael Magdić – postavio je pitanje u svezi vodovodne mreže gdje su cijevi stare pa su česta
pucanja. U Zavrtnoj ulici u Donjem Knegincu na par mjesta je Varkom u kratkom roku vršio
popravke. Pita da li Općina može utjecati na Varkom da se u tom dijelu kompletno zamijene
vodovodne cijevi.
Općinski načelnik – je odgovorio kako je održan sastanak općinskih načelnika s direktorom
Varkoma gdje je između ostalog razgovarano o toj problematici.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća je predložio da se objedini obrazloženje i rasprava pod točkama 1. do
5. te da se o njima glasuje zasebno. Općinski vijećnici su se jednoglasno složili s ovom prijedlogom.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018.
godinu
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018.
do 2020. godine
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018.
godinu
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja
komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji
Kneginec za 2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluka pod točkama 1. do 5. dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenim točkama dnevnog reda.

U raspravu se uključio vijećnik Marijan Lončarić, a odgovore i obrazloženja je dao općinski
načelnik Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o 1.
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu.
Konstatira da je odluka usvojena sa 10 glasova ZA, 2 PROTIV.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena Plana razvojnih programa
Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
Konstatira da je Izmjena Plana usvojena sa 10 glasova ZA, 2 PROTIV.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih
potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu.
Konstatira da je Izmjena i dopuna Programa usvojena sa 10 glasova ZA, 2 PROTIV.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena Programa gradnje komunalnih
vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom u 2018. godini.
Konstatira da je Izmjena Programa usvojena sa 10 glasova ZA, 2 PROTIV.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu.
Konstatira da je Izmjena Godišnjeg programa usvojena sa 10 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Izmjena programa.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izmjena
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 12 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošnje Odluke o komunalnom doprinosu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
komunalnom doprinosu te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 12 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Milivoj Težački a odgovore i obrazloženja je dao općinski načelnik
Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
komunalnoj naknadi te konstatira da je isto usvojeno s 11 glasova ZA, 1 PROTIV.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
vrijednosti boda komunalne naknade te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 12 glasova ZA.
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s
12 glasova ZA.
TOČKA 11. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u
općoj uporabi
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Krešimir Grđan, a odgovore i obrazloženja je dao općinski načelnik
Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi te konstatira
da je isto jednoglasno usvojeno s 12 glasova ZA.

TOČKA 12. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključili vijećnici Krešimir Grđan i Marijan Lončarić, a odgovore i obrazloženja je
dao općinski načelnik Goran Kaniški.
Prihvaćen je prijedlog vijećnika Marijana Lončarića da se točno definira što se točno može graditi na
toj parceli i u kojem dijelu, a općinski načelnik je istaknuo kako je najbolje da se to riješi skicom
služnosti koja će biti sastavni dio ugovora.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 12
glasova ZA.
TOČKA 13. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju ugovora broj 83/2018 s društvom Hranić-DDV d.o.o.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku Goranu Kaniškom
i službeniku Tomislavu Šestaku, koji su ukratko obrazložili prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Krešimir Grđan, a odgovore i obrazloženja je dao općinski načelnik
Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju ugovora broj 83/2018 s društvom Hranić-DDV d.o.o. te konstatira da je isto jednoglasno
usvojeno s 12 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19,22 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

