Z A P I S N I K
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 25. studenog 2019. godine
u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c s početkom u 18:00
sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Marko Brezovec, Bruno Bregović, Mihael Magdić, Ivica
Kaniški, Mirko Cvek, Krešimir Grđan, Milivoj Težački, Vjeran Vitez, Željka Škrlec, Danijela
Novosel Turković, Dragica Večerić, Marijan Lončarić, Igor Lukinec.
Nenazočni: Kristina Špicer.
Ostali nazočni: Goran Kaniški – općinski načelnik, Robert Đuranec – zamjenik općinskog
načelnika, Mario Levatić, Damir Keretić, Ankica Grd, Tomislav Šestak, Elizabeta Đuranec –
zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela, Martina Hrnčić – ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara,
Mladen Vugrinec – direktor društva Knekom d.o.o, Anđelko Mihalić – predsjednik Općinske
organizacije Gornji Kneginec Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Alan Košić – predsjednik
Podružnice Gornji Kneginec Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati (HNS).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 14 vijećnika (uključujući Igora Lukinca koji će dati prisegu) te se mogu
donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako Općinsko vijeće započinje sjednicu u 18:05 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.
Zapisnici sa 23. i 24. sjednice prihvaćeni su sa 13 glasova ZA (Igor Lukinec nije glasovao).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice te daje na
glasovanje prijedlog dopunjenog dnevnog reda sjednice.
Općinski vijećnici usvojili su prijedlog sa 13 glasova (Igor Lukinec nije glasovao) tako da
dopunjeni dnevni red glasi:
DNEVNI

RED

1. a) Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata članice Općinskog vijeća i početku
obnašanja dužnosti zamjenika članice,
b) Donošenje Zaključka o mirovanju mandata članice Općinskog vijeća i početku
obnašanja dužnosti zamjenika članice,
c) Prisega zamjenika članice Općinskog vijeća,
d) Donošenje Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Mandatne komisije,
e) Donošenje Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za financije i
proračun,
2. a) Donošenje Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i
2022. godinu,
b) Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu,
3. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020. - 2022.
godine,
4. Donošenje Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu,
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5. Donošenje Programa gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini,
6. Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji
Kneginec za 2020. godinu,
7. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
8. Donošenje Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020.
godinu,
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića „Bubamara“,
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada Dječjeg
vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2018./2019.,
11. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza,
12. Donošenje Odluke o uvjetima i roku vraćanja isplaćene stipendije Martine Trtinjak iz
Varaždin Brega,
13. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj O-20-92 s trgovačkim društvom HEP-Opskrba
d.o.o. za opskrbu električnom energijom,
14. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora Broj: 99/2019 o praćenju stanja okoliša na
zatvorenom odlagalištu komunalnog otpada u Gornjem Knegincu.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Krešimir Grđan – Obzirom da polagano idu i pripreme za preseljenje Općine što je vidljivo iz
dokumenata koji su danas na dnevnom redu, želio bih samo skrenut pažnju da ovaj uži dio u
Turčinu više ne izgleda baš prometno riješen, obzirom da je vidljivo da nedostaju neke prometne
površine, uz ogradu od ciglane, vidljivo je da se i pojedine parkirne površine raspadaju, kao što je
ova ispred Konzuma pa bih dao prijedlog da se malo prometno razmotri taj uži dio u Turčinu, da li
se ovo parkiralište kod Konzuma može zatvorit da ono služi samo za dostavu i da više nije parkirna
površina, s ozbirom da iza Konzuma postoji veća površina za parkiranje, a Općina će se vjerojatno
preseliti. Isto tako ova staza koja ide uz ciglanu, danas recimo ako ste se vozili mislim da ste mogli
vidjeti barem desetak automobila parkiranih s desne strane. S obzirom da nam dolazi vrijeme
bolesti, gripe, nemamo dovoljno parkirnih mjesta ispred ambulante, ali imamo u blizini. Da li bi se
moglo prometno razmotriti da se taj dio zatvori pa će se ljudi parkirati ovdje (na trgu) ili idemo na
varijantu otvaranja novih parkirnih površina ili pješačkih staza, nogostupa ili čega, ali u svakom
slučaju predlažem da se malo promotri i taj dio, s obzirom da taj dio u proračunu nisam nigdje
vidio.
Općinski načelnik – Prvo treba završiti aglomeraciju, još trebaju doći na proljeće do ambulante,
izvesti priključke i onda ćemo razmotriti taj dio. Cijela površina parkirališta iza Konzuma je u
njihovom vlasništvu. Vezano uz temu prometa, vjerujem da smo jedina Općina koja je uspjela
izvršiti pritisak na izvođače radova na aglomeraciji. Ako ste vidjeli, 4.listopada sam održao sastanak
na koji sam pozvao direktore Hrvatskih cesta, ŽUC-a, nadzorne inženjere, upravitelje projekta,
znači sve koji su organizirani u izgradnji ove kanalizacije. Najviše me podržao direktor Hrvatskih
cesta, koji je zabranio daljne radove i prekinuo ih kod Češljaša prije zime, a mi smo ih prisilili da se
zakrpa cesta ispred Konzuma i da se vrati u prvobitno stanje nogostup u Zagrebačkoj ulici u
Turčinu.
Mirko Cvek – U Varaždin Bregu, Mali vrh od kućnog broja 19, odnosno od križa do Sv. Jane,
imamo 36 raskopa gdje se popravljala cesta kada je Varkom mijenjao cijevi. Ne možete 100 metara
proći gdje nisu mijenjali cijevi, sad je već to prekoračilo svaku mjeru. Prema tome, neka se vodi
briga o tom dijelu, ili neka se izmijene cijevi ili neka se nešto tu napravi. I onda dok poprave, vi 3
dana doma dobivate pijesak u sistem i tako dalje. S obzirom da je sad aktualno preuzimanje
kanalizacije, možda da vidimo što na tom dijelu Malog vrha Varkom može napraviti, odnosno
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popraviti. Ako neće to riješiti sada, kad jednom uđu u vlasništvo onda će to biti malo teže. S
obzirom da je to glavni vod, i pritisak do 17 bara, a cijevi su stavili koje drže do 10 bara. Cijevi se
moraju mijenjati, a sad je to već dosta dugo, a dok to mijenjaju reže se asvalt, poslije toga se krpa i
ne sjedne dobro.
Općinski načelnik - To je jedna od tema koju ćemo zasigurno obrađivati na jednoj od idućih
sjednica Vijeća. Pod točkom Proračun izvjestiti ću vas koje smo zahtjeve već poslali Varkomu, koji
se prije svega tiču odvodnje. Vodoopskrba - zasigurno to treba riješiti za Mali vrh, ali mi kao
Općina moramo poslati prioritete kao svake godine.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
1.a) Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata članice Općinskog vijeća i početku
obnašanja dužnosti zamjenika članice
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Bruni Bregoviću, predsjedniku
Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec koji je podnio Izvješće o mirovanju
mandata članice Općinskog vijeća (Ane Čavlek) i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice
(Igor Lukinec).
1.b) Donošenje Zaključka o mirovanju mandata članice Općinskog vijeća i početku
obnašanja dužnosti zamjenika članice
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić dao je na glasovanje prijedlog Zaključka o
mirovanju mandata članice Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice.
U raspravu se uključio vijećnik Milivoj Težački, a obrazloženje su dali Mario Levatić (pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela) i općinski načelnik Goran Kaniški.
Sa 13 glasova ZA (Igor Lukinec nije glasovao) donijet je zaključak kojim se prihvaća Izvješće
Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec o mirovanju mandata članice
Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice Općinskog vijeća. Dana 04.
studenog 2019. godine počinje mirovanje mandata iz osobnih razloga članici Općinskog vijeća Ani
Čavlek. Dana 04. studenog 2019. godine Igor Lukinec započinje s obnašanjem dužnosti zamjenika
članice Općinskog vijeća.
1.c) Prisega zamjenika članice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pročitao je prisegu sljedećeg sadržaja:
"PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU, DA ČU DUŽNOST OPĆINSKOG VIJEĆNIKA OBAVLJATI
SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U SVOM RADU PRIDRŽAVATI USTAVA,
ZAKONA, STATUTA OPĆINE I ODLUKA OPĆINE GORNJI KNEGINEC, TE DA ĆU ŠTITITI
USTAVNI POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE I ZAUZIMATI SE ZA SVEKOLIKI
PROBITAK OPĆINE GORNJI KNEGINEC, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE
HRVATSKE."
Nakon toga Igor Lukinec izgovorio je „Prisežem“.
1.d) Donošenje Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Mandatne komisije
Marko Brezovec, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja izvijestio je kako Odbor za člana
Mandatne komisije predlaže vijećnika Igora Lukinca.
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Naime, dana 04. studenog 2019. godine dužnost članice Mandatne komisije prestala je obnašati Ana
Čavlek zbog mirovanja vijećničkog mandata.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru
člana i prestanku mandata članice Mandatne komisije. Odluka je donijeta sa 14 glasova ZA.
1.e) Donošenje Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za financije i
proračun
Marko Brezovec, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja izvijestio je kako Odbor za člana
Odbora za financije i proračun predlaže vijećnika Mihaela Magdića.
Naime, dana 04. studenog 2019. godine dužnost članice Odbora za financije i proračun prestala je
obnašati Ana Čavlek zbog mirovanja vijećničkog mandata.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru
člana i prestanku mandata članice Odbora za financije i proračun. Odluka je donijeta sa 14 glasova
ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
a) Donošenje Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.
b) Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020. - 2022. godine
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za
2020. godinu
Vijećni su su se složili s prijedlogom predsjednika Općinskog vijeća da se objedini obrazloženje i
rasprava za točke pod rednim brojevima 2. do 6.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku Goranu Kaniškom koji je obrazložio
prijedlog navedenih akata, odnosno Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu i projekcija
za 2021. i 2022. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenim točkama dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan, Marijan Lončarić, Milivoj Težački i Mirko
Cvek, a odgovore i obrazloženja je dao općinski načelnik.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira kako je sjednicu napustio vijećnik Vjeran Vitez te kako je
sjednici sada prisutno 13 vijećnika.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedloge akata.
Prijedlog Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
usvojen je za 11 glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu usvojen je za 11
glasova ZA, 2 PROTIV.
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Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020. - 2022. godine
usvojen je za 11 glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu usvojen je za 11
glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Programa gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini usvojen je za 11 glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za
2020. godinu usvojen je za 11 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
ukratko obrazložio prijedlog Programa.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu. Program je usvojen sa 13 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
ukratko obrazložio prijedlog Plana.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Plana korištenja
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu. Plan je usvojen sa 13
glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića „Bubamara“
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.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan i Milivoj Težački, a odgovore i obrazloženja su
dali Goran Kaniški i Mario Levatić.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića
„Bubamara“. Odluka je usvojena sa 13 glasova ZA.
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada Dječjeg
vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2018./2019.
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Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Martini Hrnčić, ravnateljici Dječjeg
vrtića Bubamara koja je prezentirala Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića
Bubamara za pedagošku godinu 2018./2019.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan i Željka Šrlec, a odgovore i obrazloženja su dali
Martina Hrnčić i Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku
godinu 2018./2019. Zaključak je usvojen sa 13 glasova ZA.
TOČKA 11. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza
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
povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza. Odluka je usvojena sa 13 glasova ZA.
TOČKA 12. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o uvjetima i roku vraćanja isplaćene stipendije Martine Trtinjak iz
Varaždin Brega
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.
U raspravu se uključio vijećnik Mirko Cvek, a odgovor je dao općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
uvjetima i roku vraćanja isplaćene stipendije Martine Trtinjak iz Varaždin Brega. Odluka je
usvojena sa 13 glasova ZA.
TOČKA 13. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj O-20-92 s trgovačkim društvom HEP-Opskrba
d.o.o. za opskrbu električnom energijom
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 O-20-92 s trgovačkim društvom HEP-Opskrba d.o.o. za opskrbu
električnom energijom. Odluka je usvojena sa 13 glasova ZA.
TOČKA 14. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora Broj: 99/2019 o praćenju stanja okoliša na
zatvorenom odlagalištu komunalnog otpada u Gornjem Knegincu
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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 odgovor je dao Damir Keretić.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
sklapanju Ugovora Broj: 99/2019 o praćenju stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu komunalnog
otpada u Gornjem Knegincu. Odluka je usvojena sa 13 glasova ZA.
Općinski načelnik pozvao je sve prisutne na sjednici da se odazovu na večeru u Restoranu
Varaždinbreg, a koja se već tradicionalno upriličuje nakon donošenja proračuna za sljedeću
kalendarsku godinu.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19:52 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić, mag.inf.

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.
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