Z A P I S N I K
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 02. ožujka 2020. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c s početkom u 19:00
sati.
Nazočni vijećnici: 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, Igor Lukinec.
Nenazočni: Anđelko Mihalić.
Ostali nazočni: Goran Kaniški - općinski načelnik, Robert Đuranec - zamjenik općinskog načelnika,
Mario Levatić, Damir Keretić, Ankica Grd, Tomislav Šestak – službenici Jedinstvenog upravnog
odjela.
Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Kaniški pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira kako je
ovoj sjednici nazočno 14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Podpredsjednik utvrđuje kako Općinsko vijeće započinje sjednicu u 19:04 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 26. sjednice prihvaćen je sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV. Prigovor na zapisnik imao je
vijećnik Marijan Lončarić i to na njegovu izjavu koja se odnosila na cijenu usluge skupljanja i
odvoza komunalnog otpada. Općinski načelnik nije prihvatio prigovor da se izmijeni zapisnik.
Podpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Kaniški 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. a) Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na
temelju prestanka mirovanja mandata iz osobnih razloga,
b) Prisega člana Općinskog vijeća Anđelka Mihalića,
c) Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća,
d) Donošenje Odluke o izboru predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja.
2. Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020.
godinu,
3. Donošenje 1. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020.
- 2022. godine,
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2019. godine,
5. Donošenje Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec,
6. Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i
korisnicima zajamčene minimalne naknade,
7. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje
voda,
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8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec,
9. Donošenje:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu,
b) Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Marijan Lončarić – rekao je kako mu je bila čast u nekoliko navrata prisustvovati proslavi
obljetnice preleta našeg kneginečkog heroja Danijela Borovića u Korenici, te nedavno u
Ministarstvu obrane gdje je bila najava promocije knjige Danijela Borovića i supruge. Također
napominje kako je u Puli postavljeno obilježje u čast Danijelu Boroviću na taj herojski čin, a i u
subotu je bila promocija knjige u Općini Maruševec, te je ovim putem izrazio žaljenje kako naša
Općina koja bi se trebala time ponositi, šuti. Zanima ga dali Općina Gornji Kneginec ima nešto u
planu organizirati da se kneginšćancima predstavi našeg istinskog heroja.
Načelnik Goran Kaniški – javno ću izraziti žaljenje jer Općina Gornji Kneginec nije bila pozvana ni
obavještena niti o jednom od ovih događaja koje je nabrojio vijećnik Lončarić, o istima smo saznali
putem medija nakon održavanja. Općina Gornji Kneginec je nedavno zatražila, kao što smo i
obavijestili ovo Vijeće, od Ministarstva obrane da nam se odobri jedan rashodovani MIG 21 kako bi
ga postavili na općinskom trgu u spomen na ovaj herojski čin gospodina Danijela Borovića.
Vijećnik Mirko Cvek – napomenuo je kako bi gospodin Borović trebao naći sluha i doći u Općinu,
jer vjeruje da tu nema poremećenih odnosa. Da li je Borović nekog kontaktirao iz Općine te da li se
ga odbilo? Vjerujem da nitko u ovom Vijeću neće biti protiv njega, jer mi smo ponosni što ga
imamo i što je naš sumještanin.
Vijećnik Marko Brezovec – osvrnuo se na problem brzine automobila u Topličkoj ulici te rekao
kako se otvorila još jedna “pista” za automobile i to od Kero-Benza do Luminija,a tamo ima puno
pješaka i trkača pa bi bilo dobro da se nešto poduzme prije nego netko strada.
Načelnik Goran Kaniški – radi se o našoj nerazvrstanoj cesti pa ne vidim razlog da se na tom dijelu
ceste ne postave ležeći policajci.
Vijećnik Milivoj Težački – rekao je kako je prije dvije godine postavio pitanje u svezi problema
zavoja u ulici Mostečka te se do sada nije ništa poduzelo, niti se riješio problem, te se i nadalje
događaju nesreće.
Načelnik Goran Kaniški – smatra kako nema dovoljno sluha, a vjerojatno niti političke volje, od
strane ŽUC-a da se nešto odradi po tom pitanju, jer Općina je reagirala i pisano zatražila rješavanje
navedenog problema u ulici Mostečka. Ponovno ćemo apelirati na Županijsku upravu za ceste.
Vijećnik Milivoj Težački – moli da se donese zaključak svih vijećnika o navedenom problemu pa
da se isti pošalje ŽUC-u kako bi se nešto poduzelo i kako bi se ispravio problematičan nagib ceste i
tako spriječile nove nesreće.
Zamjenik načelnika Robert Đuranec – izvještava kako je Vijeće za prevenciju Općine Gornji
Kneginec imalo sastanak na temu sanacija ceste u ulici Mostečka i od gospodina Posavca iz PU
Varaždinske bio je prijedlog da se za sanaciju tog dijela ceste nađe neko rješenje, ali nažalost od
strane ŽUC-a nema sluha.
Vijećnica Dragica Večerić – osvrnula se na problem smeća od strane korisnika trgovine Hrgarek u
Turčinu, gdje svakodnevno uzduž Zagrebačke ulice imamo razbijenih praznih boca od alkohola, te
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prilikom vjetrovitog vremena okolna susjedna dvorišta su puna kartonskih kutija te ostalog
papirnatog otpada iz navedene trgovine. U nekoliko navrata sam upozoravala zaposlenice trgovine
na navedeni problem, ali se iste oglušuju, rekla je vijećnica.
Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i komunal Damir Keretić – odgovora kako ćemo poslati dopis
vlasniku trgovine kako bi se otpadna ambalaža ubuduće zbrinjavala na odgovarajući način.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, podpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Kaniški
zaključuje aktualni sat te se prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju
prestanka mirovanja mandata iz osobnih razloga
Podpredsjednik Općinskog vijeća daje riječ Bruni Bregoviću, predsjedniku Mandatne komisije, koji
je podnio Izvješće o nastavku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka
mirovanja mandata iz osobnih razloga.
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec radeći u sastavu Bruno Bregović predsjednik te Dragica Večerić i Igor Lukinec - članovi, na sjednici održanoj dana 25. veljače
2020. godine utvrđivalo je činjenice u vezi pisane obavijesti gospodina Anđelka Mihalića iz
Varaždin Brega, Halić 285 kojim obavještava da sukladno zakonu aktivira viječnićki mandat u
Općinskom vijeću u zakonom propisanom roku od dana predaje obavijesti.
U radu Mandatne komisije sudjelovao je i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mario Levatić,
ali bez prava odlučivanja.
Mandatna komisija konstatira kako je 20. veljače 2020. godine gospodin Anđelko Mihalić iz
Varaždin Brega, Halić 285 podnio pisanu obavijest predsjedniku Općinskog vijeća Općine Gornji
Kneginec o nastavku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata iz osobnih razloga. Mandat je ostvario kao član Kandidacijske liste Hrvatske demokratske
zajednice – HDZ.
Odredbama članka 79. stavak 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima propisano je da član
predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz
osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela. Mirovanje
mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave
pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Zahtjev za mirovanje mandata podnijet je 12. lipnja 2017.
godine, a kao zamjenu Anđelku Mihaliću Hrvatska demokratska zajednica – HDZ odredila je
gospodina Miroslava Bubnjarića iz Gornjeg Kneginca, Toplička 176/e.
Odredbama članka 79. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima propisano je da član predstavničkog
tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od
dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela. Obavijest gospodina Anđelka Mihalića o
nastavku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata iz
osobnih razloga dostavljena je 20. veljače 2020. godine.
Postupajući po obavijesti vijećnika Anđelka Mihalića, utvrđeno je kako je imenovani izabran u
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na redovnim lokalnim izborima provedenima 21. svibnja
2017. godine kao kandidat Kandidacijske liste Hrvatska demokratska zajednica – HDZ pod rednim
brojem 1.
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Člana predstavničkog tijela kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima (članak 79. stavak 8. Zakona).
Anđelka Mihalića je u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec mijenjao Miroslav Bubnjarić.
Osmi dan od dostave obavijesti Anđelka Mihalića o nastavku obnašanja dužnosti člana Općinskog
vijeća je 28. veljače 2020. godine. Slijedom navedenog, vijećnik Anđelko Mihalić nastavlja
obnašanje dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec 28. veljače 2020. godine.
TOČKA 1b. DNEVNOG REDA
Prisega člana Općinskog vijeća Anđelka Mihalića
Vijećnik Anđelko Mihalić nije dao prisegu s obzirom da nije bio nazočan na sjednici Općinskog
vijeća.
TOČKA 1c. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Podpredsjednik Općinskog vijeća daje riječ Marku Brezovcu, predsjedniku Odbora za izbor i
imenovanja. Predsjednik Odbora je rekao kako je Odbor za izbor i imenovanja primio prijedlog
Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice koji predlaže da se za predsjednika Općinskog
vijeća izabere Marko Brezovec. Odbor je jednoglasno utvrdio prijedlog za izbor predsjednika
Općinskog vijeća te predlaže da se za predsjednika izabere Marko Brezovec.
Podredsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru predsjednika
Općinskog vijeća. Odluka je usvojena sa 14 glasova ZA.
Sjednicu nastavlja voditi Marko Brezovec, novoizabrani predsjednik Općinsko vijeća.
Marko Brezovec zahvalio se na izboru, a čestitao mu je i općinski načelnik istaknuvši kako se nada
dobroj suradnji kao što je bila s ranijim predsjednikom Miroslavom Bubnjarićem.
TOČKA 1d. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izboru predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
Predsjednik Općinskog vijeća Marko Brezovec je u funkciji predsjednika Odbora za izbor i
imenovanja iznio prijedlog Odbora. Odbor za izbor i imenovanja predlaže da se za predsjednika
Odbora za statutarno-pravna pitanja izabera Bruno Bregović, vijećnik Hrvatske demokratske
zajednice. Naime, dana 28. veljače 2020. godine dužnost predsjednika Odbora za statutarno-pravna
pitanja prestao je obnašati Miroslav Bunjarić, a koji je u Općinskom vijeću bio zamjena vijećniku
Anđelku Mihaliću.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke. Odluka o izboru predsjednika
Odbora za statutarno-pravna pitanja je usvojena sa 14 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020.
godinu
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje 1. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020. 2022. godine
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Vijećni su su se složili s prijedlogom predsjednika Općinskog vijeća da se objedini obrazloženje i
rasprava za točke pod rednim brojevima 2. i 3.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko obrazložio prijedloge
akata.
U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački, Marijan Lončarić i Krešimir Grđan, a odgovore
i obrazloženja je dao općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog akata.
Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu usvojena je
sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
1. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020. - 2022. godine
usvojene su sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko iznio Izvješće o radu
općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Igor Lukinec, Milivoj Težački, Marijan Lončarić, a odgovore i
obrazloženja 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. srpnja do 31. prosinca 2019.
godine. Zaključak je donijet sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko obrazložio prijedlog
Odluke.
Općinski načelnik je posebno naglasio kako predložena Odluka ništa ne mijenja u pogledu vrsta
poreza koji pripadaju Općini, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope i visine poreza.
U raspravu se uključio vijećnik Milivoj Težački.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Odluka je usvojena sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i
korisnicima zajamčene minimalne naknade
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko obrazložio prijedlog
Odluke.
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Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke. Odluka
je usvojena sa 14 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje
voda
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko obrazložio prijedlog
Odluke. Također, općinski načelnik dao je amandman na prijedlog odluke koji su vijećnici prije
sjednice primili u pisanom obliku.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke. Odluka
je usvojena sa 14 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko obrazložio prijedlog
Odluke.
U raspravu se uključio vijećnik Krešimir Grđan, a odgovore su dali Ankica Grd i općinski načelnik.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Odluka je usvojena sa 14 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
a) Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2019.
godinu
b) Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2020.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Robertu Đurancu, zamjeniku općinskog načelnika, koji je
ukratko obrazložio prijedlog Analize i Plana.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Analize i Plana.
Akti su usvojeni sa 14 glasova ZA.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20:22 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić, mag.inf.

Predsjednik Vijeća:
Marko Brezovec, mag.oec.
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