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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju odredbe članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec (“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj
02/13, 07/13, 08/13, 2/14) Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na svojoj 34. sjednici održanoj dana 30. ožujka
2017. godine donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja
IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Gornji Kneginec za provedbu ulaganja GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE
I DRUŠTVENE NAMJENE – VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI K.Č.BR.
1016/4 K.O. KNEGINEC na području Općine Gornji Kneginec, u naselju Gornji Kneginec.
II.
Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj objavljen na web stranici Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (link: http://www.apprrr.hr/podmjera-74--ulaganja-u-pokretanje-poboljsanjeili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnostite-povezanu-infrastrukturu-2049.aspx) / NN 71/16, 15/17, 17/17, dana 24. veljače 2017. godine, Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.; Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«,
Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.
Ovom Odlukom daje se i suglasnost Općini Gornji Kneginec za prijavu, projekta/operacije, ulaganja GRAĐENJE
GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ
ČESTICI K.Č.BR. 1016/4 K.O. KNEGINEC na natječaj naveden u prvom stavku ove točke.
III.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Opis projekta/operacije „GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I
DRUŠTVENE NAMJENE – VATROGASNI DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI K.Č.BR. 1016/4
K.O. KNEGINEC“, koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
U dokumentu Opis projekta/operacije „GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – VATROGASNI
DOM, GRAĐEVINA 3. SKUPINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI K.Č.BR. 1016/4 K.O. KNEGINEC“ navedeni su sljedeći
podaci o projektu:
1. Naziv projekta/operacije
2. Korisnik projekta/operacije
3. Opis projekta/operacije
4. Društvena opravdanost projekta/operacije
5. Povezanost djelatnosti udruge/vjerske zajednice s projektom/operacijom i dokaz da je humanitarna/društvena
djelatnost udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
6. Financijski kapacitet korisnika i procjena troškova projekta
7. Ljudski kapacitet korisnika
8. Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
9. Usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave ili s lokalnom
razvojnom strategijom odabranog LAG-a
10. Usklađenost projekta/operacije koji ne zahtijeva građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje s
prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave
11. Izjava korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.
KLASA:021-05/17-01/2
URBROJ: 2186/05-01-17-1
U Turčin, 31.03.2017.
									
									

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag.inf.
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Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14), članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013,
8/2013, 2/2014) i članka 17. i 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine
Gornji Kneginec“ broj 3/2013 i 7/2013), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na 34. sjednici održanoj dana 30.
ožujka 2017. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
u 2016. godini
Članak 1.
Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2016. godini.
Članak 2.
Sredstva potrebna za izvršenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2016. godini planirana su u iznosu od 5.654.000,00
kuna.
Tijekom 2016. godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od 4.872.183,91 kuna, a koja su
prikupljena s osnova komunalnog doprinosa i ostalih prihoda proračuna Općine Gornji Kneginec.
Članak 3.
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i iznos
utrošenih sredstava ostvareni su kako slijedi:
GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
Opis i naznaka poslova
1. OPSKRBA PITKOM VODOM :
Izgradnja vodovodne mreže – kapitalne pomoći - Varkom
U K U P N O:
2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:
Izgradnja kanalizacije u Turčinu – odvojak ulice V. Nazora - Kolodvorska
Izgradnja kanalizacije na području Općine Gornji Kneginec
Izgradnja kanalizacije u Poduzetničkoj zoni Kneginec
U K U P N O:
S V E U K U P N O:

Iznos (u kunama)
60.000,00
60.000,00
75.731,25
0,00
48.847,50
124.578,75
184.578,75

Zbirni iskaz ostvarenih prihoda i primitaka utrošenih za gradnju objekata komunalnih vodnih građevina
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Vodni doprinos
Doprinos za šume
Proračun Općine Gornji Kneginec
Državni proračun
Ostali izvori
S V E U K U P N O:

Ostvareno (u kunama)
23.978,29
7.703,62
152.896,84
0,00
0,00
184.578,75

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Opis i naznaka poslova
1. JAVNE POVRŠINE:
Izgradnja nogostupa – cesta prema školi
Izgradnja javnih površina-višegodišnji nasadi-drvoredi,parkovi i slično
Izgradnja nadstrešnica na autobusnim stajalištima

Iznos (u kunama)
0,00
11.162,50
97.456,56
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Izgradnja dječjih igrališta
U K U P N O:
2. NERAZVRSTANE CESTE:
Izgradnja NC-064 – Mali Vrh - Solarovo
Izgradnja NC-038 – Banjšćina – 2 lava
Izgradnja autobusnog ugibališta na Banjšćini
Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Kneginec
Izgradnja NC – 006 – Gornji Kneginec – cesta prema školi
Izgradnja NC – 005 – spoj Topličke i B. Jelačića
Izgradnja NC – 035 – Banjšćina – odvojak Plantak
Izgradnja NC – 060 – Mali Vrh – odvojak Štimac
Izgradnja NC – 027 – Lužan – Vinogradska
Izgradnja NC – 030 – Lužan – odvojak Zagrebačke - Koprek
Izgradnja NC – 031 – Lužan – odvojak Zagrebačke – Lukinec
Potporni zidovi i klizišta uz ceste
Izgradnja nerazvrstanih cesta u poduzetničkoj zoni
Izgradnja rotora u Kučanskoj ulici
Izgradnja NC-084 – ulica Grada Verone
Kapitalne pomoći za izgradnju cesta
U K U P N O:
3. GROBLJA i KREMATORIJI:
4. JAVNA RASVJETA:
Izgradnja javne rasvjete – Dugi Vrh
Izgradnja javne rasvjete – OGK.
U K U P N O:
S V E U K U P N O:

0,00
108.619,06
126.690,78
0,00
103.979,97
130.384,99
0,00
35.715,24
0,00
102.502,63
0,00
36.785,94
25.533,06
146.484,63
49.896,06
1.205.204,14
1.330.374,54
46.995,68
3.340.547,66
0,00
8.250,00
91.091,13
99.341,13
3.548.507,85

Zbirni iskaz ostvarenih prihoda i primitaka utrošenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Komunalni doprinos
Proračun Općine Gornji Kneginec
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika županija, gradova, općina
Naknada za koncesije
Kapitalne donacije od trgovačkih društava
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Ostali izvori
SVEUKUPNO:

Ostvareno (u kunama)
733.820,46
211.472,41
0,00
1.120.000,00
37.184,35
23.985,19
1.330.374,54
91.670,90
3.548.507,85

Članak 4.
GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
Opis i naznaka poslova
GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUN. OTPADOM
Izgradnja reciklažnog dvorišta
S V E U K U P N O:

Iznos (u kunama)
1.139.097,31
1.139.097,31

Zbirni iskaz ostvarenih prihoda i primitaka utrošenih za gradnju građevina za gospodarenje otpadom :
Ostvareno
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
(u kunama)
Proračun Općine Gornji Kneginec
300.198,52
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Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna
S V E U K U P N O:

5
838.898,79
1.139.097,31

Članak 5.
Ovo Izvješće objavljuje se u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.
KLASA: 363-02/15-02/6
URBROJ: 2186/05-01-17-5		
U Turčinu, 31. ožujka 2017.
									
									

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag.inf.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15), članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013,
7/2013, 8/2013, 2/2014) i članka 17. i 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik
Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2013 i 7/2013), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na 34. sjednici održanoj dana
31. ožujka 2017. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Gornji Kneginec za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za održavanje komunalne infrastrukture u
2016. godini.
Članak 2.
Sredstva potrebna za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2016.
godinu planirana su u iznosu od 3.552.250,00 kuna.
Tijekom 2016. godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od 2.363.411,53 kuna, a koja su
prikupljena s osnova komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna Općine Gornji Kneginec.
Članak 3.
Održavanje komunalne infrastrukture i iznos utrošenih sredstava ostvareni su kako slijedi:
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA				

182.169,46 kuna

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća slijedeće radove:
-- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda,
-- čišćenje i popravke slivnika, odvodnih kanala i drugih uređaja za odvodnju atmosferskih voda, prema potrebi
ukupno 930 slivnika na području Općine Gornji Kneginec.
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI
NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 					

544.240,27 kuna

2.1. Redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih staza, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te javnih
cesta koja prolaze kroz naselja)
-----

sakupljanje otpadaka sa javnih površina sa odvozom
čišćenje rubnika sa odvozom
zasijecanje rubova putova, skidanje korova s putova, utovar i odvoz otpada u kontejner
uništavanje korova herbicidima
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ćišćenje putova u parkovima, mehaničko skidanje korova, utovar i odvoz na odlagalište, dobava i doprema
agregata i ravnomjerno razastiranje po stazama u parkovima
interventni radovi na javnim površinama, a za koje se je tijekom godine ukazala potreba za izvršenje

2.2. Redovito čišćenje zelenih površina
-- košnja, izgrabljivanje i održavanje travnjaka, uključujući utovar, odvoz i zbrinjavanjem otpada,
-- održavanje nasada živice i grmlja – orezivanje na visinu koju zahtjeva prostor, pljevljenje i okopavanje, uključujući
skupljanje odvoz na odlagalište,
-- održavanje nasada drveća- oblikovanje krošnje drveća, odsijecanje grana, čišćenje od suhih polomljenih grana,
pljevljenje i okopavanje, prihranjivanje mineralnim gnojivom; utovor, odvoz i zbrinjavanje otpada,
-- održavanje nasada drveća – rušenje stabala i sadnja,
-- održavanje cvjetnih gredica – priprema, sadnja, njega tokom vegetacije, nakon vegetacije skupljanje i odvoz na
odlagalište, priprema gredica za jesen i proljeće,
-- postava i sadnja visećih cvjetnih posuda sa sezonskim cvijećem.
2.3. Čišćenje snijega obuhvaća sljedeće radove:
-- Čišćenje snijega na autobusnim stajalištima - ukupno 12 autobusnih stajališta,
-- Čišćenje snijega na prilazu prema Osnovnoj školi - nogostupi s obje strane Topličke ulica u dužini 100m u
oba pravca, (širine 1m) do puta koji vodi prema školi; stepenice i put koji vodi od parkirališta kod Crkve prema
Osnovnoj školi,
-- Čišćenje snijega na prilazima prema dječjim vrtićima u Gornjem Knegincu i Lužanu Biškupečkom,
-- Gornji Kneginec- nogostupi u Knegingradskoj ulicu, i nogostupe koji vode prema dječjem vrtiću,
-- Lužan Biškupečki – nogostupi i i prilazi dječjem vrtiću i područnoj Osnovnoj školi,
-- Čišćenje snijega prilazi-nogostupi na Trgu dr. Franje Tuđmana i uz zdravstvenu ambulantu u Turčinu,
-- Čišćenje snijega kod grobne kuće u Gornjem Knegincu - prostor ispred grobne kuće,
-- Čišćenje od snijega nogostupa u dijelu gdje nema stanara
-- Čišćenje od snijega prilaza društvenim domovima – Donji Kneginec, Gornji Kneginec, Vatrogani dom Halić,
-- Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata na javnim površinama – nerazvrstane ceste,
trgovi, parkirališta
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
768.826,00 kuna
Održavanje javnih površina obuhvaća slijedeće radove:
-- redovitu košnju trave, nabavku godišnjeg sadnog materijala za parkove, održavanje trajnih nasada u parkovima,
popravak i održavanje opreme, uređaja, igračaka postavljenih na javnim površinama, košarica za smeće,
popravak asfaltnog plašta na javnim površinama, čišćenje i popravke javnih klupa i dr.
-- popravak urbane opreme – klupe i koševi za smeće u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana, Gornji Kneginec kod
crkve Sv. Marije Magdalene
-- autobusna stajališta – održavanje
-- hortikulturni radovi 						
-- nadzor i održavanje površine i uređaja zatvorenog odlagališta otpada
4. ODRŽAVANJE GROBLJA, GROBNE KUĆE				
I NJIHOVIH PRIPADAJUĆIH JAVNIH POVRŠINA

0,00 kuna

Održavanje groblja, grobne kuće i njihovih pripadajućih javnih površina obuhvaća slijedeće radove:
-- uređenje groblja, održavanje trajnih nasada na groblju, košnju trave, uređenje rubnika, održavanje grobnog
parkirališta, pješačkih staza, održavanje i popravke grobne kuće, održavanje i popravak električnih, vodovodnih
i drugih instalacija, održavanje prostora i uređaja za skupljanje smeća, popravke ograda.
5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			

365.552,03 kuna

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:
---

Sanacija prometnica – održavanje nerazvrstanih cesta koje su pod ingerencijom Općine Gornji Kneginec –
sanacija obuhvaća sva oštećenja na asfaltu, rubnicima i slivnicima nerazvrstanih cesta.
sanacija poljskih puteva – radovi obuhvaćaju pošljunčanje poljskih puteva.

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE				
Održavanje javne rasvjete obuhvaća slijedeće radove

502.623,77 kuna

Broj 2/2017.
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zamjenu dotrajalih svjetiljki i njihovih dijelova, održavanje stupova javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova ili
njihovih dijelova i slično.
troškovi isporučene električne energije za javnu rasvjetu.

Članak 4.
Ovo Izvješće objavljuje se u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“
KLASA: 363-02/15-02/5
URBROJ: 2186/05-01-17-5
U Turčinu, 31. ožujka 2017.
									
									

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag.inf.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013,
7/2013, 8/2013, 2/2014) i članka 17. i 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik
Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2013 i 7/2013), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na 34. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec
za 2016. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec prihvaća Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji
Kneginec za 2016. godinu.
II.
Ovaj Zaključak i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za 2016. godinu objaviti
će se u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.
KLASA: 351-03/17-02/2
URBROJ: 2186/05-01-17-2
U Turčinu, 31. ožujka 2017.
									
									

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag.inf.

Općinski načelnik
KLASA:351-03/17-02/2
URBROJ: 2186/05-03-17-1
U Turčinu, 20. ožujka 2017.
			
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA
			
OTPADOM OPĆINE GORNJI KNEGINEC
					
ZA 2016. GODINU
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), podnosim
izvješće Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec
za 2016. godinu.
Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) te niza provedbenih propisa
i dokumenata iz područja gospodarenja otpadom, Republika Hrvatska se na tom području usklađuje sa pravnom
stečevinom Europske unije.
Zakon propisuje obvezu izrade općinskih/gradskih planova gospodarenja otpadom. Planovi moraju biti usklađeni sa
Strategijom gospodarenja otpadom RH („Narodne novine“ broj 130/05) te Planom gospodarenja otpadom u Republici
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Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine („Narodne novine“ broj 85/07). Strategija gospodarenja otpadom RH
utemeljena je na općim načelima EU-a u gospodarenju otpadom i predstavlja realan okvir za uspostavu održivog
gospodarenja otpadom u Hrvatskoj do 2025. godine.
Svrha Plana, u skladu sa načelima EU-a, je iznalaženje okvira u kome će se moći smanjiti količina otpada te
istovremeno sa otpadom koji nužno nastaje održivo gospodariti.
Općina Gornji Kneginec imala je važeći Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2008. do 2016. godine.
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, on je ostao na snazi do isteka roka na koji je donesen, u dijelu
u kojem nije u suprotnosti s odredbama novog zakona. Kako ne bi išli u izmjene postojećeg plana, Općina je još 2014.
godine pokrenula postupak za izradu novog Plana, a posao je povjeren poduzeću Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina.
Prijedlog plana je gotov, međutim nije dovršen i dat na objavu radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti,
zbog ugradnje potrebnih stavki iz Uredbe članka 29. stavak 10 zakona kojih još nema, te zbog usklađivanja sa Planom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, koji je usvojen tek 05. siječnja 2017. godine, za razdoblje od 2017. do 2022.
godine.
Isto tako novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom mijenjaju se komunalne navike građana, smanjuje
se količina otpada koji se odlaže na odlagališta, uvodi se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada u domaćinstvima,
izdvojeno prikupljanje problematičnog i opasnog otpada, a izgradnja mreže reciklažnih dvorišta postaje prioritet lokalnih
vlasti i standard dostupan svim građanima.
Temeljem članka 35. Zakona, jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati funkcioniranje jednog
ili više reciklažnih dvorišta. Općina Gornji Kneginec je 2015./2016. godine, a nakon dobivene građevinske dozvole,
provela postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji reciklažnog dvorišta. Kao najbolji ponuditelj, za
izvođača radova, izabrana je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana.
Radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta započeli su 01. veljače 2016., a završeni do 01. travnja 2016. godine, kad
je pokrenut postupak za dobivanje uporabne dozvole.
Ukupna vrijednost izvedenih radova sa nadzorom iznosila je 1.139.097,31 kunu, od čega je Fond za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost sufinancirao radove u iznosu od 838.898,79 kuna.
Dana 20. srpnja 2016. godine, nakon dobivenih svih potrebnih dozvola, sa radom je započelo reciklažno dvorište
za područje općine Gornji Kneginec. Izvješću prilažem tablicu Čistoće o prikupljenim vrstama i količinama otpada od
vremena početka rada reciklažnog dvorišta pa do 31. prosinca 2016. godine.
Od 01. siječnja 2014. godine i nadalje, a temeljem ugovora s Gradom Varaždinom o zajedničkom obavljanju
komunalne djelatnosti skupljanja komunalnog otpada, navedenu djelatnost na području Općine Gornji Kneginec vrši
komunalno poduzeće „Čistoća“d.o.o. iz Varaždina.
Glomazni otpad odvozio se 2016. godine sukladno odredbama novog zakona, po pozivu korisnika ovlaštenom
sakupljaču.
Ovakav način organiziranog prikupljanja otpada u skladu je sa standardima Europske unije i u potpunosti sukladan
zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj.
Kako bi problematiku gospodarenja s komunalnim otpadom uskladila sa unaprijed navedenim zakonskim odredbama,
Općina Gornji Kneginec donijela je odluku o komunalnom redu na području Općine Gornji Kneginec. Sukladno
odredbama navedene odluke, korištenje usluge odvoza komunalnog otpada obavezno je za sve pravne i fizičke osobe,
kao i vikendaše na području Općine Gornji Kneginec, a otpad od istih može preuzimati samo „Čistoća“ d.o.o. kojoj je
povjeren posao odvoza komunalnog otpada. Istovremeno sa stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju
otpadom prišlo se i izradi nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada,
koja će biti završena u roku od 3 mjeseca po donošenju Uredbi iz članaka 29, stavak 10 navedenog zakona.
Uredbe nisu donijete do 31. prosinca 2016. godine.
U 2016. godini, redovito se provodio i program odvojenog sakupljanja otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti.
Tako je „Čistoća“ d.o.o. osim kante za sakupljanje mješovitog komunalnog otpada, za svako domaćinstvo osigurala i
kantu za odvojeno sakupljanje papira i plastike, kao i plastične vreće za otpadnu staklenu ambalažu, otpadnu plastiku i
metale i otpadni tekstil, odjeću i obuću.
Ukupno je prošle 2016. godine sakupljeno 1.031,34 tona otpada i to 814,80 tona miješanog komunalnog otpada,
110,41 tona otpadnog papira i kartona, 73,51 tona miješanog ambalažnog otpada, 20,82 tona staklene ambalaže, 11,48
tona tekstila, odjeće i obuće, te 0,32 tona glomaznog otpada.				
Prema izvješću Čistoće
d.o.o. za 2016. godinu, količina skupljenog miješanog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec iznosi
0,177 tona po stanovniku. Navedeni podatak bitan je iz razloga, što će to biti osnovica za obračun poticajne naknade
koju će općina plaćati Fondu, ukoliko je masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada iznad propisane granične
količine koju propisuje Ministar.
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Na području općine Gornji Kneginec nema više aktivnog odlagališta komunalnog otpada, već se organizirano
sakupljeni komunalni otpad odvozi izvan područja Općine.
Lokaciju za odlaganje osigurala je „Čistoća“ d.o.o, koja je ujedno prihvatila i obvezu odvoza otpada na buduće
županijsko ili regionalno odlagalište, odnosno centar za gospodarenje otpadom.
Planom gospodarenja otpadom Varaždinske županije definirano je da je na području Općine Gornji Kneginec do
01.06.2006. godine bilo aktivno, legalno odlagalište otpada koje je sanirano i zatvoreno, uz napomenu da se sukladno
obvezama iz Studije utjecaja na okoliš, vrši monitoring navedenog odlagališta.		
Konkretno, Općina Gornji
Kneginec je odlukom Općinskog vijeća za sve korisnike zatvorila dana 05. lipnja 2006. godine legalno odlagalište
komunalnog otpada Kneginec. Nakon toga odlagalište je u potpunosti sanirano te je započeto provođenje „ monitoringa“,
sukladno Rješenju o mjerama zaštite okoliša i programu praćenja stanja okoliša - Ministarstva zaštite okoliša i
prostornog uređenja, od 27.studenog 2002. godine. 									
Općina Gornji Kneginec u 2016. godini je, kao i ranijih godina, putem Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske
županije povremeno vršila uzorkovanje i ispitivanje podzemnih voda iz piazometara unutar i izvan odlagališta, voda iz
sabirne jame, kao i vode rijeke Plitvice uzvodno i nizvodno od odlagališta. Osim toga, dva puta godišnje po četiri dana
u ljetnom i zimskom periodu, provedeno je ispitivanje čestica zraka na odlagalištu.
U sklopu „Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec“ bile su utvrđene i lokacije „otpadom onečišćenog
okoliša„ odnosno „ divljih odlagališta “. To su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez
ikakvih dozvola, a većinom je to u šumama, uz potoke i razne depresije.
Na području Općine Gornji Kneginec bilo je evidentirano nekoliko takvih lokacija koje su u međuvremenu sanirane.
							
Ukoliko se tijekom godine uoči neko manje onečišćeno
područje, a ne pronađe se počinitelj, čišćenje izvrše djelatnici komunalnog poduzeća KNEKOM ili mještani po mjesnim
odborima dobrovoljnim radnim akcijama.
U svom proračunu za 2016. godinu Općina je, kao i svake godine dosad, imala predviđene stavke i sredstva za
ostvarenje programa zaštite okoliša, kao i za sanaciju „divljih odlagališta“. Ukupno je za navedeni program 2016.
godine u proračunu bilo predviđeno 2.051.300,00 kuna, a utrošeno je 1.766.717,70 kuna. Od tog iznosa za izgradnju
Reciklažnog dvorišta utrošeno je 1.139.097,31 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost navedene
radove sufinancirao je sa 838.898,79 kuna.
Na web stranicama općine uspostavljen je sustav za zaprimanje podataka od mještana o lokacijama i počiniteljima
onečišćenja okoliša.
Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti:
U suradnji sa sakupljačem otpada Čistoćom d.o.o. vršile su se izobrazno - informativne aktivnosti na edukaciji
mještana, vezano uz provedbe aktivnosti iz novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kao i sa početkom i
načinom rada reciklažnog dvorišta.
Putem medija objavljivani su specijalizirani prilozi o novom načinu primarne selekcije otpada, a putem letaka i
na web stranici Općine mještani su obavještavani o novom načinu sakupljanja glomaznog otpada i o drugim važnim
informacijama.
Izradio: Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i komunal – Damir Keretić
								
								

Općinski načelnik:
Goran Kaniški ing.

Na temelju odredbi članka 10. Odluke o upravljanju grobljem („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/2009),
članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013 i
2/2014) i članka 17. i 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji
Kneginec“ broj 3/2013, 7/2013), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na 34. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016.
godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju
u svezi upravljanja grobljem u Gornjem Knegincu za 2016. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju u svezi upravljanja
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grobljem u Gornjem Knegincu za 2016. godinu trgovačkog društva Knekom d.o.o. iz Gornjeg Kneginca.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.
KLASA: 400-01/17-01/1
URBROJ: 2186/05-01-17-2
U Turčinu, 31. ožujka 2017.
									
									

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag.inf.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju odredbi članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec (“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj
2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014) općinski načelnik Općine Gornji Kneginec donosi

Odluku o korištenju površina za plakatiranje
na autobusnim nadstrešnicama
I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja površina za plakatiranje (u daljnjem tekstu: reklamne ploče) na
autobusnim nadstrešnicama koje su u vlasništvu Općine Gornji Kneginec.
Reklamne ploče nalaze se na nadstrešnicama smještenima na sljedećim lokacijama:
-- Turčin, Zagrebačka ulica kod kućnog broja 21, na županijskoj cesti 2048,
-- Varaždin Breg, Melinec na županijskoj cesti 2250,
-- Varaždin Breg, Glavić na državnoj cesti 3.
Članak 2.
Reklamna površina reklamnih ploča:
-- Varaždin Breg, Melinec i Varaždin Breg, Glavić: 1,055 x 1,655 m,
-- Turčin, Zagrebačka ulica: 1,145 x 1,745 m.
Reklama ploče su zaštićene staklenim vratima na zaključavanje.
II. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA

Članak 3.
Bez naknade reklamne ploče mogu koristiti:
-- Općina Gornji Kneginec,
-- Dječji vrtić Bubamara iz Gornjeg Kneginca za oglašavanje aktivnosti vrtića,
-- udruge građana registrirane na području općine Gornji Kneginec koje djeluju u interesu građana općine Gornji
Kneginec za oglašavanje kulturno-umjetničkih programa, koncerata, proslava i slično.

Reklamne ploče mogu koristiti korisnici iz stavka 1. ovog članka koji podnesu pisani zahtjev Općini Gornji Kneginec. Po
primitku zahtjeva će Općinski načelnik donijeti odluku o odbijanju ili odobrenju korištenja reklamne ploče bez naknade.
Bez naknade se reklamna ploča može koristi na vrijeme od maksimalno 14 dana, osim ako je korisnik Općina Gornji
Kneginec u kojem slučaju se može koristiti i dulje.
Članak 4.
Uz naknadu se reklamne ploče mogu koristiti za promociju proizvoda i usluga, najavu projekata, programa, koncerata
i slično.
Reklamne ploče mogu koristiti korisnici iz stavka 1. ovog članka koji podnesu pisani zahtjev Općini Gornji Kneginec o
kojem će Općinski načelnik, odnosno zamjenik Općinskog načelnika, donijeti odluku o odbijanju ili odobrenju korištenja
reklamne ploče.
Uz plaćanje naknade reklamna ploča se pojedinom korisniku može dati na korištenje na vrijeme do najviše 56 dana
(8 tjedana).
III. IZNOS NAKNADE ZA KORIŠTENJE REKLAMNIH PLOČA
Članak 5.
Iznos naknade za korištenje reklamnih ploča na nadstrešnicama u vlasništvu Općine Gornji Kneginec iznosi 200,00
kuna za korištenje od 14 dana.
IV. SADRŽAJ UGOVORA O KORIŠTENJU REKLAMNE PLOČE
Članak 6.
Nakon što Općinski načelnik, odnosno zamjenik Općinskog načelnika, odobri korištenje reklamne ploče, s korisnikom
se sklapa ugovor o korištenju koji sadrži minimalno sljedeće odredbe:
-- termin korištenja,
-- uvjeti korištenja (dimenzija plakata, namjena korištenja)
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iznos naknade i rok za plaćanje (u slučaju kada se plaća naknada za korištenje),
uvjeti primopredaje oglasne ploče na korištenje.

V. PRIMOPREDAJA REKLAMNIH PLOČA

Članak 7.
Općinski načelnik imenuje osobu zaduženu za primopredaju reklamnih ploča.

Osoba zadužena za primopredaju čuva ključeve reklamnih ploča te prilikom postavljanja i skidanja plakata s reklamne
ploče, korisniku otključava i zaključava staklena vrata.
Osoba zadužena za primopredaju reklamnih ploča redovito kontrolira ispravnost i urednost reklamnih ploča.
Zapisnik o primopredaji reklamne ploče kojim će se utvrditi stanje reklamne ploče koja se daju na korištenje, potpisuje
korisnik kojim potvrđuje da je reklamnu površinu primio ispravnu i čistu.
Primopredaja reklamne ploče obavlja se za vrijeme radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 8.
Zapisnik o primopredaji sadrži minimalno sljedeće:
-- datum i vrijeme primopredaje,
-- stanje reklamne ploče (informaciju da li je ploča ispravna i čista),
-- napomene,
-- ime i prezime te potpis ovlaštenog predstavnika Općine Gornji Kneginec,
-- ime i prezime te potpis ovlaštenog predstavnika korisnika reklamne ploče.
VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 9.
Ako za korištenje reklamne ploče u pojedinom terminu interes iskaže više zainteresiranih korisnika prednost će
imati:
-- korisnik sa sjedištem na području općine Gornji Kneginec pred korisnikom sa sjedištem izvan područja općine
Gornji Kneginec,
-- korisnik koji je prije podnio zahtjev i uplatio punu cijenu za korištenje,
-- politička stranka pred udrugama,
-- Općina Gornji Kneginec.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.
KLASA: 022-05/17-01/10
URBROJ: 2186/05-03-17-1
U Turčinu, 6. travnja 2017.
										
										

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.

“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec” je službeno glasilo Općine Gornji Kneginec. Izdaje ga po potrebi Općina Gornji
Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42 204 Turčin.
Za izdavača: Goran Kaniški, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Mario Levatić, pročelnik
Tehnički i izvršni urednik: Tomislav Šestak, referent za poslove društvenih djelatnosti i nabave
Tel.: 042/ 242 -150, Fax.: 042/ 242-169, e-mail: opcina@kneginec.hr, web: www.kneginec.hr
Naklada: 20 primjeraka
Tisak: Općina Gornji Kneginec, Jedinstveni upravni odjel

