Z A P I S N I K
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 9. rujna 2019. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c s početkom u 19,00
sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Marko Brezovec, Bruno Bregović, Mihael Magdić, Ivica
Kaniški, Mirko Cvek, Krešimir Grđan, Milivoj Težački, Ana Čavlek, Kristina Špicer, Vjeran Vitez,
Željka Škrlec, Danijela Novosel Turković, Dragica Večerić.
Nenazočni: Marijan Lončarić.
Ostali nazočni: Goran Kaniški – općinski načelnik, Robert Đuranec – zamjenik općinskog načelnika,
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 14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako Općinsko vijeće započinje sjednicu u 19,05 sati.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
financije i proračun te članovi odbora nisu imali primjedbi na dnevni red i materijale današnje
sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice.
Općinski načelnik predložio je dopunu dnevnog reda, odnosno da se uvrste točke:
9. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 73/2019 za zimsko održavanje cesta na
području Općine Gornji Kneginec,
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada
Varaždina.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog dopunjenog dnevnog reda sjednice.
Općinski vijećnici jednoglasno su usvojili prijedlog (14 glasova ZA) tako da dopunjeni dnevni red
glasi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
2. Donošenje:
- Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu,
- Izvještaja i obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji
Kneginec za 2019. godinu,
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
01.01.-30.06.2019. godine,
3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gornji Kneginec,
4. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna Općine Gornji Kneginec,
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kneginec Gornji o provedbi
Programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020.,

6. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 69/2019 za održavanje nerazvrstanih cesta na
području Općine Gornji Kneginec,
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 70/2019 za održavanje javne rasvjete na
području Općine Gornji Kneginec,
8. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 71/2019 za isporuku WIFI opreme i instaliranje
bežičnog interneta na području Općine Gornji Kneginec,
9. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 73/2019 za zimsko održavanje cesta na
području Općine Gornji Kneginec,
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada
Varaždina.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Milivoj Težački - Poštovani gospodine predsjedniče, moje vijećničko pitanje odnosi se na
ovogodišnju svečanu sjednicu ovog vijeća. Postavljam ga osobno vama, kao predsjedniku
Općinskog vijeća, te kao osobi za koju smatram da ima kulture, kućnog odgoja i za čije stručne titule
nije trebalo kupovati diplome po varaždinbreškim kletima, častiti i gostiti profesore, po školskim
ustanovama i općinskim feštama ili ih honorirati na drugi način. Pitanje se odnosi na verbalni napad
općinskog načelnika u njegovom svečarskom govoru na neimenovane vijećnike ovog vijeća koji su
na toj sjednici bili Vaši gosti odnosno uzvanici. Općinski načelnik je prozvao za neznanje,
nedostatak kuraža u sučeljavaju s njim, pozvavši ih istovremeno da odu u ropotarnicu prošlosti, ali i
da mu se suprotstave na sljedećim izborima, što osobno nisam razumio kako je moguće. Pitanje
glasi: “Da li ste Vi, gospodine predsjedniče ponosni na verbalni napad općinskog načelnika na Vaše
uzvanike na ovogodišnjoj svečanoj sjednici, izvršen na način neprimjeren mjestu i prigodi koji je
imao sve karakteristike mučkog i kukavičkog ispada jer je izveden u okolnostima u kojima se
naznačeni vijećnici nisu mogli i ne bi mogli braniti, niti takav ispad očekivati, na ispad koji je
nazočnim gostima i uzvanicima poslao sliku Općine Gornji Kneginec na kojoj je jasno iscrtan i
oslikan nedostatak kulture, gostoprimstva i osobnog odgoja. Da li ste Vi osobno za takav ispad kojeg
su neprimjerenim ocijenili čak i neki uzvanici svojim govorima znali ili ste ga odobrili? Osobno
ovakav ispad općinskog načelnika smatram njegovim osobnim činom, nedostojnim ugleda i renomea
općine i ovog općinskog vijeća čija je sjednica zloupotrijebljena te ovim izražavam ispriku svima
koji su se na bilo koji način zbog istog osjetili pogođenima, neugodno iznenađenima ili
posramljenima. Odgovor vas molim isključivo u pisanom obliku, hvala lijepa.
Miroslav Bubnjarić – odgovorio kako će se odgovor dostaviti u pisanom obliku.
Goran Kaniški – S obzirom da se ovo snima, ja bih to htio proslijediti DORH-u, USKOK-u i svima,
obzirom da me zanima tko je kupovao diplome u goricama i kletima. Hoću odmah prijaviti, danas, s
ovog mjesta državnom odvjetništvu. Vi ste ovdje tvrdili izrekom da je netko kupovao, ja kao osoba
nadležna u ovoj Općini moram reagirati, smatram se pozvanim da sam kao načelnik dužan svakog
takvog kriminalca prijaviti odmah DORH-u. Ja sam dužan, javna sam osoba i dužnosnik Republike
Hrvatske, štititi naš poredak, zakonski, ustavni. Moramo to prijaviti. Ja inzistiram, ne možemo
živjeti u takvoj državi gdje su lopovi. Moramo ih istjerati van na vidjelo. Kao i klevetnike i sve
ostalo. Jer ovako samo bacate sumnju.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio Izvješće.

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački i Mirko Cvek, a odgovore je dao općinski
načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.
godine. Izvješće je usvojeno sa 13 glasova ZA, 1 PROTIV.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje:
- Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019.
godinu
- Izvještaja i obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Gornji Kneginec za 2019. godinu
- Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za
razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio Izvješće.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnik Milivoj Težački, a odgovor je dao općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izvješća
koja su usvojena sa 13 glasova ZA, 1 PROTIV.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gornji Kneginec,
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku 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 prijedlog Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Gornji Kneginec. Odluka je usvojena jednoglasno sa
14 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna
Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku 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 prijedlog Odluke o
određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Gornji Kneginec.
Odluka je usvojena jednoglasno sa 14 glasova ZA.

TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kneginec Gornji o provedbi
Programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020.

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Zaključka.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan i Mirko Cvek, a odgovore je dao općinski
načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o
davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kneginec Gornji o provedbi Programa produženog boravka u
školskoj godini 2019./2020. Zaključak je usvojen jednoglasno sa 14 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 69/2019 za održavanje nerazvrstanih cesta na
području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Tomislavu Šestaku 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 su dali službenica Ankica Grd i općinski
načelnik Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
sklapanju Ugovora broj 69/2019 za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji
Kneginec. Odluka je usvojena jednoglasno sa 14 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 70/2019 za održavanje javne rasvjete na
području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Tomislavu Šestaku 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 prijedlog Odluke o
sklapanju Ugovora broj 70/2019 za održavanje javne rasvjete na području Općine Gornji Kneginec.
Odluka je usvojena jednoglasno sa 14 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 71/2019 za isporuku WIFI opreme i instaliranje
bežičnog interneta na području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Tomislavu Šestaku koji je
ukratko obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik 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 71/2019 za isporuku WIFI opreme i instaliranje bežičnog interneta na
području Općine Gornji Kneginec. Odluka je usvojena jednoglasno sa 14 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 73/2019 za zimsko održavanje cesta na području
Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Tomislavu Šestaku koji je
ukratko obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Vjeran Vitez, Krešimir Grđan i Mirko Cvek.
Krešimir Grđan – Sklapamo ugovor na iznos od 3.158,70 kuna, a ne na 176.000 kuna. Postavio je
pitanje na koji iznos se sklapa ugovor. Službenik Tomislav Šestak je odgovorio kako je procijenjena
vrijednost 176.000,00 kuna.
Goran Kaniški – U prijedlogu odluke bi trebalo pisati da ukupna procijenjena vrijednost nabave za
cjelokupno vrijeme trajanja ugovora okvirno iznosi 176.000,00 kuna bez PDV-a. Kako procijenjena
vrijednost piše u članku 2. stavak 3. Ugovora, to isto treba pisati i u članku 2. Odluke.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje novi
prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora broj 73/2019 za zimsko održavanje cesta na području Općine
Gornji Kneginec. Odluka je usvojena jednoglasno sa 14 glasova ZA.
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada
Varaždina
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku 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 prijedlog Odluke o
davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina. Odluka je usvojena
jednoglasno sa 14 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,16 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić, mag.inf.

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

