Z A P I S N I K
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 16. prosinca 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, Kristina Špicer.
Nenazočni: Igor Lukinec.
Ostali nazočni: Goran Kaniški - općinski načelnik, Mario Levatić, Damir Keretić, Ankica Grd –
zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela, Mladen Vugrinec – direktor društva Knekom d.o.o.
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 18:05 sati.
Izvještava kako su prije današnje sjednice održani Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
financije i proračun te članovi odbora nisu imali primjedbi na dnevni red i materijale današnje
sjednice.
Zapisnik sa 25. sjednice prihvaćen je sa 14 glasova ZA.
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 14 glasova ZA tako da dopunjeni dnevni red glasi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019.
godinu,
2. Donošenje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za
razdoblje 2019. - 2021. godine,
3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019.
godinu,
4. Donošenje Izmjena i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i
uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
u 2019. godini,
5. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
6. Donošenje Izmjene Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
za 2019. godinu,
7. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnog
isporučitelja vodnih usluga,
8. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju radova - gradnja komunalnih
vodnih građevina za javnu odvodnju na području Općine Gornji Kneginec,
9. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta
otpada,
10. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja javnih površina, čistoće javnih
površina i odvodnje atmosferskih voda,
11. Donošenje Oduke o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja snijega s nogostupa,
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12. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina,
13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Gornji Kneginec,
14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u katastarskoj općini Kneginec.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Općinski načelnik – Želim informirati Općinsko vijeće da je slijedom napisa u medijima i saznanja
da Ministarstvo obrane daje na raspolaganje dva aviona tipa MIG 21, Općina Gornji Kneginec
uputila ministru Krstičeviću zahtjev za darovanjem jednog MIG-a za područje općine Gornji
Kneginec, vezano uz našeg sumještanina Danijela Borovića. Dakle, postavili bi taj MIG 21 na Trgu
dr. Franje Tuđmana. Čekamo odgovor ministarstva, ja sam osobno zvao generala Jakopa. Tijekom
siječnja ćemo dobiti odgovor ministarstva, ako je to točna informacija koju su svi mediji prenijeli da
postoje dva takva MiG-a, jednog ćemo mi dobiti u Knegincu.
Mirko Cvek – Pitanje se odnosi na komunal. Da li smo riješili pitanje komunalnog redara, s
obzirom da smo ostali bez istog. Problemi su se počeli pojavljivati, počeli su nositi blato i svašta,
odmah se vidi da nemamo komunalnog redara. Pa bi trebalo da se popuni to radno mjesto da se
služba kompletira i da se vodi briga o redu i održavanju živica, košnji i svega ostalog što je dosad
bilo u ingerenciji komunalnog redara.
Općinski načelnik – Danas smo na kolegiju ujutro razmatrali da ponovo ide van natječaj za
komunalnog redara. Na prvom natječaju nisu se javili ljudi koji bi zadovoljavali uvjete i sada idemo
u drugi poziv za komunalnog redara. Nakon tog natječaja bilo je nekoliko upita u Općini, možda bi
bilo najbolje novi natječaj objaviti odmah poslije Nove godine, ponovo će natječaj biti podijeljen i
na webu i na facebook stranici Općine, transparentno objavljeno i vidljivo svima.
Milivoj Težački – Gospodine predsjedniče, prije dvije sjednice uputio sam vam jedno pismo
odnosno upit, no nisam dobio odgovor.
Miroslav Bubnjarić – Da, niste dobili odgovor jer je malo teško sročiti odgovor jer je to pitanje koje
ne seže u domenu politike, nego više o mojoj subjektivnoj procjeni. Dobit ćete odgovor sigurno.
Ivica Kaniški – Pozdravlja nazočne. Imam jedno pitanje, tema je Čistoća. Mjesto radnje je
Kneginec. Da se napravi jedno istraživanje. Vrijeme radnje je prošla tri mjeseca. Gospodin iz
Čistoće napravio je prezentaciju, cijena koštanja, fiksni, varijabilni dio. Ja sam to odslušao i sve je
to u redu, ali idem ja u praksi to malo izračunati pa sam si uzeo tri mjeseca vremena. Došao sam do
sljedećeg zaključka. To je više da vas informiram: svakog od nas košta odvoz smeća na mjesečnoj
razini, ako ne stavimo nijednu kantu van, znači 0x, sve 0x, 44,56 kuna. To je fiksni dio, znači 0 puta
sam stavio kantu van. Stavim ja kantu jednom mjesečno van, taj iznos se povećava za 7,95 kuna.
Stavim 2 puta, još 7,95 kuna. Znači, čitav mjesec odvajam smeće za nepunih 16 kuna. Uzimam kod
Damira (Damira Keretića) žute vreće, odvajam sve. Treći mjesec ne odvajam ništa. Opet ista cijena
za jedno odvažanje, znači 44,56 + 7,95. Hoću samo kod vas malo otvoriti temu da zapravo malo
razmislimo na koji način se sad ja stimuliram kao građanin da odvajam smeće. Kad je fiksni dio
44,56 kuna, a varijabilni maksimalni 16 kuna, odnosno 7,95 ako jednom mjesečno stavim van. Na
koji način se ja stimuliram i koja je cijena koštanja toga zbrinjavanja. Iz toga mogu samo shvatiti da
zbrinjavanje košta nepunih 8 kuna, moja crna kanta ako ju jednom stavim van. Htio sam vas malo
informirati, čisto da imamo informaciju. A koga to najviše zanima? Sad je predizborno vrijeme,
zanima sve naše birače. I sad ko plaća prirez više od 120 kuna, njega to ne zanima. Zanima naše
birače koji glasaju za sve naše stranke, za sve naše liste. E sad, da li postoji kakva mogućnost da mi
u budućnosti nešto poduzmemo za te ljude, to je otvoreno pitanje vama. Ovo su relevantni podaci
na mojoj kanti, na mojoj adresi. Tko hoće, može dobiti kopiju.
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Općinski načelnik – U osnovnoj cijeni su prijevoz kamiona, kamion i ljudi koji su njemu, obilaze
teren, bez obzira da li mi stavili crnu kantu van ili ne. Tih 7,95 kuna je samo isključivo zbrinjavanje
otpada na deponiju (miješano koje se više ne sortira). Od 1.1. idu i kontrole da vide što se stavlja u
koju kantu. Po zakonu ne smijemo sve stavljati u crnu kantu, nego moramo odvajati. Ako ste vidjeli
u Zagrebu, cijene će porasti jer i njima je to neizdrživa cijena jer su sve veće plaće radnika u tim
firmama, jer nitko više ne želi raditi za 3000 - 4000 kuna. Na primjer, za 5 općina mjesečno moraju
imati jedan kamion i ne znam koliko ljudi. To je fiksni trošak, a ostatak je čisto zbrinjavanje, znači
ostali otpad.
Marijan Lončarić - Negdje će se u budućnosti formirati cijena pa bi onda trebali varijabilni dio
povećati, a fiksni smanjiti. Ako se vratimo unatrag, ova cijena koja je sad, jako smo se žalili jer su
bitno digli cijenu odvoza. Prema tome, mislim da bi se trebali izboriti da nam bude bolje, mi
zastupamo građane. Pa zašto bih se ja za 15 kuna mučio i razdvajao otpad, znači boce moraš oprati,
odvojiti papir i sve ostalo.
Općinski načelnik – Nisu dizali cijenu, 62 kune je bilo prije, sad je 61. A ako bude npr. fiksni dio
20 kuna, onda neće jedna kanta biti 7,95 kuna, onda će jedan odvoz iznositi 20 kuna, a ljudi će
nositi smeće u šumu.
Damir Keretić - Pošteniji način bi bio da Čistoća ima kamione s vagom da se važe otpad i plaća
prema kilaži.
Ivica Kaniški – Fiksni dio opterećuje naše građane, mislio sam prvenstveno one na minimalcu, na
penzionere, a takvih je najviše. Postoji li kakva mogućnost da bar mi na neki način njima
smanjimo?
Ankica Grd – Tko ima plaću iznad 4000 kuna, od nove godine (3.800 kuna još sada) plaća porez, ali
samo za sebe. Znači to nije minimalac.
Krešimir Grđan –Dapače, bilo bi dobro kad bi se to moglo dogoditi. No, smatram da će se dogoditi
upravo suprotno, da će cijena još rasti. Jer je smjer stvarati što manje otpada i smeća i da ga mi još
manje proizvodimo. A nije smjer da mi smanjimo cijenu odvoza na 10 kuna, pa ćemo proizvoditi
više smeća sa više puta odvoza. To sigurno neće zaživjeti.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019.
godinu
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje
2019. - 2021. godine
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019.
godinu
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i
uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u
2019. godini
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TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Izmjene Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
za 2019. godinu
Vijećni su su se složili s prijedlogom predsjednika Općinskog vijeća da se objedini obrazloženje i
rasprava za točke pod rednim brojevima 1. do 6.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku Goranu Kaniškom koji je obrazložio
prijedlog navedenih akata, odnosno Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019.
godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenim točkama dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Marijan Lončarić i Milivoj Težački, a odgovore i obrazloženja je
dao općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedloge akata.
Prijedlog Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu
usvojen je sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2019. 2021. godine usvojen je sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu
usvojen je sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja
komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini
usvojen je sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu usvojen je sa 14
glasova ZA.
Prijedlog Izmjene Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019.
godinu usvojen je sa 14 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnog isporučitelja
vodnih usluga
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je obrazložio
prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Marijan Lončarić, Mirko Cvek, Milivoj Težački, Miroslav
Bubnjarić i Krešimir Grđan, a odgovore i obrazloženja je dao općinski načelnik.
Općinski načelnik je prihvatio prijedlog vijećnika Milivoja Težački te je u članku 3. Odluke stavljen
popis komunalnih vodnih građevina koje se prenose u vlasništvo Varkom-a. Tako da taj popis nije
privitak i sastavni dio Odluke, nego je popis sastavni dio članka 3. Odluke.
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Vijećnik Milivoja Težački je istaknuo kako bi želio da se u Odluku stavi i kako Općina traži da se
ovaj prijenos adekvatno odrazi u strukturi vlasništva Varkom-a, u smislu povećanja našeg udjela.
Općinski načelnik je istaknuo da ako će se takva odredba ugraditi u Odluku i Sporazum, onda ovaj
Sporazum nije kao takav provediv.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga. Odluka je
usvojena sa 12 glasova ZA i 2 PROTIV.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju radova - gradnja komunalnih
vodnih građevina za javnu odvodnju na području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je obrazložio
prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Miroslav Bubnjarić, Marijan Lončarić, Mirko Cvek i Milivoj
Težački, a odgovore i obrazloženja je dao općinski načelnik.
Općinski načelnik je prihvatio prijedlog predsjednika Općinskog vijeća da se u članku 4. stavak 2.
Sporazuma tekst „točke 2.“ zamijeni tekstom „člankom 2.“
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
sklapanju Sporazuma o sufinanciranju radova - gradnja komunalnih vodnih građevina za javnu
odvodnju na području Općine Gornji Kneginec. Odluka je usvojena sa 14 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta otpada
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja javnih površina, čistoće javnih
površina i odvodnje atmosferskih voda
TOČKA 11. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja snijega s nogostupa
Vijećni su su se složili s prijedlogom predsjednika Općinskog vijeća da se objedine obrazloženje i
rasprava za točke pod rednim brojevima 9. do 11.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ službeniku Damiru Keretiću koji je
ukratko obrazložio prijedloge Odluka.
U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački, Marijan Lončarić i Mirko Cvek, a odgovore i
obrazloženja je dao općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog akata.
Odluka o povjeravanju poslova održavanja površina zatvorenog odlagališta otpada usvojena je sa 14
glasova ZA.
Odluke o povjeravanju poslova održavanja javnih površina, čistoće javnih površina i odvodnje
atmosferskih voda usvojena je sa 14 glasova ZA.
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Odluka o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja snijega s nogostupa usvojena je sa 14 glasova
ZA.
TOČKA 12. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke o prodaji nekretnina. Radi se o sljedećim nekretninama u
Poduzetničkoj zoni Kneginec:
- 1/1 dijela č.k.br. 454/2 oranica Mala njiva sa 5.063 m2 upisano u z.k.ul. 3218,
- 1/1 dijela č.k.br. 502/2 oranica Trnjača 16.238 m2 upisano u z.k.ul. 3240,
- 1/1 dijela č.k.br. 495/2 oranica Trnjača 10.504 m2 upisano u z.k.ul. 890,
- 1/1 dijela č.k.br. 498/1 oranica Trnjača 7.157 m2 upisano u z.k.ul. 3240,
- 1/1 dijela č.k.br. 461 oranica Trnjača sa 18.123 m2 upisano u z.k.ul. 3218.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački, Marijan Lončarić, Mirko Cvek, a odgovore je
dao općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
prodaji nekentina. Odluka je usvojena sa 14 glasova ZA.
TOČKA 13. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke. Odluka
je usvojena sa 14 glasova ZA.
TOČKA 14. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u katastarskoj općini Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke. Predlaže kupnju č.k.br. 1016/1 površine 1.044 m2 upisano u z.k.ul.
broj 27 k.o. Kneginec, u vlasništvu Marka Ćumurdžića iz Gornjeg Kneginca, Toplička 176/d za
potrebe vatrogasnog poligona uz vatrogasni dom DVD-a Gornji Kneginec (u izgradnji).
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke. Odluka
je usvojena sa 14 glasova ZA.
Predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik čestitali su prisutnima božićne blagdane i
novogodišnje praznike.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19:40 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić, mag.inf.

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.
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