ZAPISNIK
Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 14.12.2016. godine s
početkom u 19,30 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/16-01/6, URBROJ: 2109/21-02-16-1 od 08.12. 2016.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mirjana Novak,
Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Mladen Borko, Siniša Trupković, Antun Ladić
(pridružio se u 19.54), Robert Kos, Robert Veselko, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Izak Vrtarić - predstavnik medija, Darko Horvat – zamjenik načelnika, Goran
Lovrec – načelnik, Almir Škvorc – član Odbora za upravljanje domovima, Zadravec Robert.
Zapisnik vodila: Gordana Lukić
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Josip Petković.
Josip Petković: Dame i gospodo, donačelniče, djelatnica JUO, Mario Kovačić – stručno osposobljavanje
i predstavnik medija sve Vas lijepo pozdravljam. Molim Gordanu da obavi prozivnik. Nakon prozivnika
utvrđeno je da je prisutno deset od jedanaest vijećnika. Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice općinskog vijeća,
2. Aktualni sat,
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u
razdoblju od 01.01. do 30.06.2016,
4. Prijedlog Proračuna Općine Gornji Mihajlevec za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i
2019. godinu (materijal ste zaprimili 15.11.2016) sa Planom razvojnih programa,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec,
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine
Gornji Mihaljevec,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2017. godinu,
9. Prijedlog Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu,
10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Općine Gornji Mihaljevec,
11. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog
plana za 2016.godinu Javne vatrogasne postrojbe,
12. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za
2017.godinu Javne vatrogasne postrojbe,
13. Informacije i izvješća
- Stanje domova kulture u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec – izvješće Odbora za
upravljanje domovima,
- stanje sigurnosti za srpanj, kolovoz, rujan, listopad i studeni 2016. godine na području
Općine Gornji Mihaljevec,
- Nadzorni odbor Međimurje plina – informacija,
- Hrvatska stranka umirovljenika - inicijativa,
14. Ostala pitanja i prijedlozi.
Goran Lovrec: primili smo obavijest od KGM Biro – a da više ne žele biti u našem poslovnom prostoru
pa predlažem da na dnevni red uvrstimo točku pod nazivom : „ Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja
za zakup poslovnog prostora“.
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Franjo Kovačić: Prije nekog vremena poslao sam putem maila zahtjev da se na dnevni red uvrste dvije
točke, od kojih vidim da jedna je uvrštena a druga, funkcioniranje JUO i dalje nije pa molim da se ipak
uvrsti.
Josip Petković: Molim glasajte tko se slaže da se uvrste predložene izmjene na dnevni red.
Konstatiram da je prijedlog uvrštenja točki jednoglasno sa deset glasova ZA prihvačen, stoga dajem na
glasanje izmijenjeni dnevni red:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice općinskog vijeća,
2. Aktualni sat,
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u
razdoblju od 01.01. do 30.06.2016,
4. Prijedlog Proračuna Općine Gornji Mihajlevec za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i
2019. godinu (materijal ste zaprimili 15.11.2016) sa Planom razvojnih programa,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec,
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine
Gornji Mihaljevec,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2017. godinu,
9. Prijedlog Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu,
10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Općine Gornji Mihaljevec,
11. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog
plana za 2016.godinu Javne vatrogasne postrojbe,
12. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za
2017.godinu Javne vatrogasne postrojbe,
13. Informacije i izvješća
- Stanje domova kulture u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec – izvješće Odbora za
upravljanje domovima,
- stanje sigurnosti za srpanj, kolovoz, rujan, listopad i studeni 2016. godine na području
Općine Gornji Mihaljevec,
- Nadzorni odbor Međimurje plina – informacija,
- Hrvatska stranka umirovljenika - inicijativa,
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu općine Gornji Mihaljevec.
15. Funkcioniranje JUO Općine Gornji Mihaljevec.
16. Ostala pitanja i prijedlozi.
Nakon uvrštenih predloženih promjena dnevni red usvojen je jednoglasno sa 10 glasova ZA.
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Jesmo li zaprimili primjedbe?
Gordana Lukić: jesmo, dvije i uvrštene su, kosim slovima istaknute su izmjene.
Franjo Kovačić: zanima me da li je napravljeno izvješće koje je gospodin Flinčec tražio?
Josip Petković: predlažem da to riješimo pod točku Ostala pitanja i prijedlozi. Dajem na usvajanje
zapisnik sa 25. sjednice općinskog vijeća.
Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojen sa 10
glasova ZA.
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Ad.2. Aktualni sat
Josip Petković: u novinama od 05.12.2016 godine osvanuo je članak sa načelnikom vezano uz
kanalizaciju i biopročistače. Piše da smo pred ishođenjem građevinske dozvole. Mještane se obmanjuje
da je to klasična kanalizacija a nije. Treba mještane informirati o tome. Mještani me malo u čudu gledaju
dok im velim da neznam ništa o tome da smo pred ishođenjem građevinske dozvole a moja supruga je
voditeljica projekta. Treba pojasniti mještanima da to nisu klasična spajanja kao u ostalim naseljima već
su to „bereki“ u koje se spaja voda. Neka naselja će izvisjeti s tom kanalizacijom.
Goran Lovrec: Ako Vam je supruga voditeljica projekta onda bi trebali znati da naše područje ne pripada
crnomorskom slivu kao ni pojedina okolna naselja. Na prezentaciji na Županiji je predstavljeno da će
sva voda iz pročistača biti upotrebljiva.
Josip Petković: Zahvaljujem, svi naši odvodi idu u crnomorski sliv i u crno more. Još nešto bih
spomenuo, zahvalio bih načelniku što me isključuje iz svih događanja općine i da nije poštovao moj
prijedlog da se učiteljici iz matematike dodjeli priznanje. Odbori se uopće ne sastaju npr. Odbor za
projekte se nije sastao od konstituiranja.
Mirjana Novak: Poslala sam zamolbu na mail da mi se omogući uvid u ugovor o najmu poslovnog
prostora za prostor Caffe bar Centar. Jeste mi to pripremili? Ne znam tko zaprima i čita mail-e ali me
zanima da li je ugovorom predviđena takva terasa kakvu je vlasnik napravio? Naime takva terasa je
opasna i ja sam se ozlijedila prelazeći preko nje. Načelniku sam već to dobronamjerno spomenula pa
me zanima ako ste kontaktirali najmoprimca.
Goran Lovrec: Obavijestio sam gospodina Ladića – najmoprimca i obećao je da će nešto poduzeti.
Vijećnik Antun Ladić pridružio se u 19.54 sati.
Franjo Kovačić: Pitanje oko Pila tužnog Krista, da li su stigli kakvi novci i kakva je sudbina tog Pila?
A drugo pitanje je vezano uz proslavu Dana općine i suradnju. Članak 8,9,10 Statuta Općine glasi:
Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i
ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture,
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih
javnih djelatnosti.
Članak 9.
Vrstu javnih priznanja određuje Općinsko vijeće svojom odlukom.
Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i
dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vezano uz članak osmi, bio sam na sjednici i izgledalo mi je ko da sam na Danu škole. Sve je to lijepo
zamišljeno i djeca su zavrijedila ta priznanja ali su izostavljeni svi ostali koji po članku osmom.
Vezano uz članak deveti i deseti, vrstu te izgled i oblik priznanja određuje općinsko vijeće. Znači da smo
na vijeću prije Dana općine trebali odrediti kako će izgledati ta priznanja a ne da su samo tako iz štance
tek toliko da jesu.
Goran Lovrec: Za Pil tužnog Krista dobili smo 50.000,00 kuna od osiguranja a procijenjeni radovi su
cca. 100.000,00 kuna. Rečeno nam je da se započne rastauracija sa tim avansom. Provedena je javna
nabava i odabran je izvođač Multi – art. Još samo moramo dobiti informaciju da li je dovoljno da nadzor
vrši samo konzervatorski odjel ili treba biti imenovan još netko iz Ministarstva kulture. Radovi će
započeti u proljeće.
Konrad Brezarić: Ja bih pitao što je sa rasvjetom u Zanjkovskoj grabi? Rasvjetna tijela su postavljena ali
ne svijetle. I drugo pitanje, vezano uz cestu u Dragoslavec Bregu, još u jesen sam dao zahtjev da se
saniraju udarne rupe.
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Goran Lovrec: Javna rasvjeta još nije gotova i čekamo još i popravak a ne bi znao reći zašto ne radi u
Zanjkovskoj grabi. Dali smo popis za popravak javne rasvjete na koji smo stavili i ta rasvjeta tijela. Na
drugo pitanje će g. Resman bolje odgovoriti.
Boris Resman: Primjetio sam i trebali smo to sanirati no trenutno nemamo komunalnog radnika pa
nema tko sanirati. A valjda ga još jedno vrijeme neće biti.
Brezarić Konrad: i šta da kažem mještanima?
Boris Resman: da budemo sanirali dok zatopli.
Robert Kos: i mi imamo probleme sa udarnim rupama pa čekam sad dok budu se te kraće dionice
asfaltirale bude sigurno ostalo nešto materijala za popuniti rupe. A vezano uz dodjelu priznanja, ne
sjećam se da je u prošlom sazivu bilo dodjele priznanja.
Franjo Kovačić: tad još nismo imali ni zastavu ni grb a sad imamo pa se dogodila inflacija pohvala.
Robert Kos: ja već jedno vrijeme dajem prijedloge da osmislimo svoje priznanje i već smo nekoliko puta
tražili da daju predsjednici mjesnih odbora svoje prijedloge. A što se tiće dodjele priznanja učiteljici, ne
možemo dati samo jednoj, to je već bila tema.
Josip Petković: ja sam predložio da se njoj da jer je izvrsna učiteljica i učenici nam postižu odlične
rezultate. Nemam ništa protiv škole i drugih učitelja samo velim da je ona to zaslužila. Naši učenici
postižu puno bolje rezultate od ostalih.
Borko Mladen: već je postignuta nekakva podjela u vezi dodjele tih priznanja svodi se sve više manje na
sportska priznanja. Trebalo bi nekakve kriterije postaviti.
Marijan Sklepić: Ja imam pitanje vezano uz udruge. Opet se priča gdje se nebi smjelo ali ne možeš ne
čuti ako si pored. Priča se da sredstva koja općina dodijeli Udrugama nisu namjenski utrošena. Da li se
to može kontrolirati? I drugo, ako Statut određuje da Općinsko vijeće određuje pohvalnice zašto mi nism
na vijeću imali odobreno da nagrađeni dobiju novce tj. bonove? A učiteljica ne primi niti priznanje, zar
smo toliko bogati?
Josip Petković: učiteljica kupi i sokove za djecu i dođe po njih dok se ide na natjecanja pa ne dobi niti
priznanje.
Boris Resman: i meni to smeta. Ima nas pojedinaca koji smo dali veliki doprinos a nismo dobili
pojedinačno priznanje. Smeta me pogotovo za mlade koji su strašno puno postigli i bili od značenja za
općinu a nemamo pojma o tome. Za idući dan općine ispravimo to. Dajmo više priznanja.
Josip Petković: Molim načelnika još da odgovori gospodinu Kovačiću na pitanje vezano za g. Flinčeca.
Goran Lovrec: Izvješće nije napravljeno jer sam ocjenio da su nabrojane svakakve fraze kako se komu
dalo i ako inzistirate budemo složili izvješće no mislim da nema smisla. Vezano uz pitanje g. Sklepića i
udruge, naravno da Udruge podnose izvješća o utrošenim sredstvima koja podupru sa dokazima. I ove
godine će isto tako dostaviti. U proljeće će biti raspisani natječaj za dodjelu sredstava prema novom
Zakonu. Vezano uz priznanja i bonove. Tužan sam da ste takvog mišljenja ser sve što ostaje iza nas su
djeca. Ekipni su dobili po 50,00 kuna, županijski po 200,00 i državni po 300,00 kuna. Škola daje popis
nagrađivanih učenika i sastali su se mjesni odbori koji su također mogli dati a nisu ih. Plaketa je
dodijeljena samo župniku za dugogodišnji rad. I još jedna stvar, ako je to proslava Dana općine onda
bi bilo lijepo da se odazovete.
Josip Petković: molim da u zapisnik uđe primjedba načelnika za zahtjev gospodina Flinčeca.
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Marijan Sklepić: možda sam krivo shvaćen, nisam protiv nagrada već me zanima tko je zamijenio
Općinsko vijeće pri odluci što će se djeci pokloniti. Ne čini mi se primjereno davati bonove već je trebalo
dati neke knjige iz resura iz kojeg su dobili nagrade. Slažem se sa tim da su djeca iza nas ali nismo bili
uopće pitani kao vijećnici i općinsko vijeće da li se slažemo sa takvim nagradama. Zašto se nas nije
pitalo ili bar obavijestilo? Svi su me pitali o kakvim se to bonovima radi a nisam imao pojma. Može
načelnik s tim raspolagati ali bar da se nas obavijesti.
Goran Lovrec: a gdje smo bili 2013., 2014., 2015.? Isto su se dodijeljivala priznanja a nitko ništa nije
pitao ni rekao.
Marijan Sklepić: Ali nisu se dijelili novci.
Goran Lovrec: ali su bili tableti u vrijednosti 399,00 kuna.
Marijan Sklepić: da, u redu, znači da se već onda nisu poštivala pravila i Statut. Neka vijećnici sami
kažu koliko ih je znalo da će se dodijeljivati bonovi? Nitko.
Goran Lovrec: tko od vijećnika je na bilo koji način sudjelovao u pripremi proslave Dana općine?
Marijan Sklepić: skrećete s teme. Mi donosimo Odluku a da li smo na proslavi ili nismo je druga stvar.
Tko je donjeo Odluku za nagrade?
Goran Lovrec: načelnik.
Josip Petković: zaključujem aktualni sat.
Ad.3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 01.01.30.06.2016 godine.
Goran Lovrec: To je već davno prošlo nizom okolnosti nije prije bilo na sjednici. Između ostalog se niti
vijeće nije sazivalo a i Gordana je bila na bolovanju i kasnije na godišnjem odmoru. No evo sad je tu
pred vama. Značajnih stavki koje bi bilo potrebno pojašnjavati nema. Veliki dio troškova ostvaren je za
otplatu kredita te ostali rashodi za plaće i donacije. Za sve to skupa možemo reći da je prošlost.
Josip Petković: vidimo da je porez na dohodak lijepo ostvaren, do kraja godine bude još jednom više.
Dajem na glasanje Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od
01.01.-30.06.2016 godine.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 01.01.-30.06.2016 godine
usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.4. Prijedlog Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i
2019. godinu sa Planom razvojnih programa
Josip Petković: Prijedlog Proračuna za 2017. godinu prošao je kroz Odbor za financije i proračun,
zamišljen je ambiciozno, daj Bože da se ostvari. Prije nije bilo nikakvih programa a sad se samo redaju.
Jedino nesretna zona nam još stoji na trošak. Gospodin Flinčec je prošli put ironično rekao da je zona
spomenik Kovačiću a Park Mladosti bude spomenik Lovrecu. Zadnja godina mandata nam ide, treba
proračun prihvatiti da ne radimo drame.
Goran Lovrec: imate ga već duže vrijeme u rukama. Podosta je veći zbog triju velikih projekata. U
prihodima su planirana sredstva od EU fondova za asfaltiranje ceste u Tupkovcu 2.900.000,00 kuna za
taj projekt smo već podnijeli prijavu. I mjera 7.4., slikovito rečeno moj spomenik od 9.300.000,00 kuna je
u najavi raspisivanje natječaja za koji imamo pripremljene projekte. Treći projekt je školska dvorana
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vrijednosti 6.000.000,00 kuna. Omjer financiranja je 60:40 (MŽ: općina), ostatak proračuna je naš tekući
proračun. 23.870.000,00 kn je ukupni proračun. Svojevremeno je bilo pitanja da li je proračun izborni.
Nije izborni takav je kakav je jer se bazira na ta tri velika projekta. Trebalo je dosta vremena da se ti
projekti uvrste u proračun. 2017. godina je to došlo u plan. Vezano uz dodjelu sredstava Udrugama kao
što vidite iznos je iskazan samo ukupno jer će sredstva pojedinačno po udrugama biti dodijeljena nakon
što se provede natječaj za dodjelu sredstava.
Mirjana Novak: u kojoj fazi je projekt Park Mladosti?
Goran Lovrec: Ishođena je građevinskai sva dokumentacija za predaju prijave na natječaj mjere 7.4. je
spremna samo čekamo raspisivanje natječaja. Projekt je 100% financiran od strane fonda isto kao i
cesta Tupkovec.
Franjo Kovačić: i dalje smatram da je proračun bajka ali dobro sudjelovat ćemo u toj bajki jedino što
primjećujem da u programima piše da su projekti financirani od strane općine a prije ste spominjali da
su 100% financirani iz fondova.
Mladen Borko: pohvalio bih izradu svih projekata to je dobra podloga za dalje i početi se od nečeg mora.
Utrošena su sredstva za izradu projekata i bilo bi šteta da se ne sprovedu.
Marijan Sklepić: Ne vidim gdje je zgrada PZ-a uvrštena? Kupili smo ga a nemamo plan što s njim?
Samo će tako stajati prazan? Ništa obnove, dogradnje, bilo što? A drugo, vezano uz školsku dvoranu
ako je financiranje 60:40 zašto se onda zadužujemo za 2.000.000,00 kuna? Da li se mi uopće možemo
zadužiti toliko? I da li budemo to mogli vratiti?
Goran Lovrec: zadužujemo se za 6.000.000,00 kn a sporazumom županija vraća 4.000.000,00 kn a
općini ostaje 2.000.000,00 kn za podmiriti. Ako smo do sad mogli vratiti toliki iznos smatram da ćemo
kroz četiri godine moći i to vratiti. Vezano za zgradu PZ-a, unutarnje uređenje je koliko toliko riješeno.
Dotakli smo se i DVD-a Gornji Mihaljevec koji su svojevremeno rekli da budu nabavili neko veće vozilo
koje neće stati u sadašnju garažu i da bi ju trebalo proširiti ali to su za sad samo priče. Još budemo
definirali koji prostor ćemo im točno dati. Razgovarao sam i sa načelnikom VZMŽ i stvari su otvorene za
pregovore vezano uz dodjelu prostora. Nedostaje još grijanje u zgradi.
Marijan Sklepić: znači mi nemamo nekakav program raspolaganja zgradom PZ-a? Općina po takvom
uopće nema plan što će sa zgradom. Ispada da smo 375.000,00 kn dali za parking.
Goran Lovrec: za te novce znamo bar da smo ih za parking dali dok za neke druge niti neznamo gdje su
završili.
Josip Petković: dajem na glasanje Prijedlog Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu sa
projekcijama za 2018. i 2019. godinu sa Planom razvojnih programa.
Proračun Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu sa Planom
razvojnih programa jednoglasno je usvojen sa 11 glasova ZA.
Ad.5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Kako već znamo od ranijih godina, odluka se veže na Proračun kao i naredne četiri pa
izvolite ako netko ima pitanja.
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Josip Petković: dajem na glasanje Prijedlog Odluke o Izvršavanju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec.
Odluka o Izvršavanju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
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Josip Petković: Također Odluka vezana uz proračun.
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Josip Petković: dajem na glasanje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području
Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Također Odluka vezana uz proračun.
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Josip Petković: dajem na glasanje Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na
području Općine Gornji Mihaljevec .
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Gornji Mihaljevec
usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.8. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2017. godinu
Josip Petković: Također Odluka vezana uz proračun.
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Josip Petković: dajem na glasanje Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2017. godinu.
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu usvojen
je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.9. Prijedlog Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu,
Josip Petković: Također Odluka vezana uz proračun.
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Josip Petković: dajem na glasanje Socijalni Program Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu.
Socijalni Program Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: već kasnimo sa tom Odlukom da li je propust JUO ili načelnika, ne znam. Naš vrli
dimnjačar je još i 10% podignuo cijenu usluga a mi ga doslovno i dalje molimo da nam čisti. Načelnik?
Goran Lovrec: Osim Zdolca se nitko nije ni javio a odradili smo to već pred neko vrijeme. Nije bilo drugih
ponuda pa nismo imali s kim usporediti. Koncesijska naknada prema općini je nešto manja nego što je
do sad bila. Iznosi 4.500,00 kuna. Neke cijene usluga su malo manje u odnosu na dosadašnje a neke
su malo veće. Molim Gordanu da donese cjenik usluga. Evo tu je cjenik pa pogledajte.
Boris Resman: Rekli smo da ukoliko ne podmiri dugovanje za koncesijsku nakandu koji još ima,
nećemo potpisati novi ugovor.
Josip Petković: do sad je čišćenje bilo 50,00 kuna bez obzira koliko je dimnjaka a sad bude 55,00 kn?
što sa onima koji imaju više dimnjaka ili plinsko grijanje? Gospodin Zadravec je sa nama pa molim da
nam malo pojasni situaciju.
Robert Zadravec: Dobro večer, pozdravljeni svi skupa. Dimnjačar ne treba čistiti dimnjak od plina,
samo ga treba prekontrolirati. A tlačne dimnjake uopće ne smije dirati za to su ovlašteni Međimurje plin
ili ovlašteni servisi ali dimnjačar nikako ne. Ono što piše za mjerenje dimnih plinova – prohodnosti,
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dobro je da se izmjeri ali je upitno da li je to važeće ili ne na sudu. Jer treba imati dozvolu za ispitivanje
a izdavanje takve dozvole košta cca 10.000,00 kuna.
Josip Petković: Čuli ste stručno objašnjenje.
Robert Zadravec: Svakih deset godina Međimurje plin dolazi u kontrolu domaćinstva. Za tvrtke dolaze
svakih 2,5 godine ovisi o kakvoj tvrtki se radi. U Plinskom pravilniku piše da potvrda vrijedi deset godina
za domaćinstva. Dimnjačar za 200,00 kuna provjerava sa zrcalom prohodnost a u biti ne moramo dati
da nam to radi jer će Međimurje plin koji su ovlašteni za to svakako doći to napraviti svakih deset
godina. Cijena te usluge negdje prolazi a negdje ne. Razmislite samo koliko novci dajemo dimnjačaru
za nešto što ne bi trebali.
Marijan Sklepić: Nemoramo se baš puno mučiti jer nemamo što birati. Dimnjačara općenito nema u
Međimurskoj županiji. Tako da bez obzira na to što on napiše mi papir moramo imati da je bio i da je
kontrolirao. Ako se nešto dogodi prvo traže potvrde da je dimnjačar bio.
Josip Petković: što ćemo sad? Prihvaćamo takvu Odluku ili ne?
Franjo Kovačić: nemamo odabir,samo je jedna ponuda bila.
Marijan Sklepić: Kao što je rekao Franjo, nemamo što birati. Sad je cijena za jedan dimnjak 55,00 kuna.
Jedan mjesec bude čistio jedan dimnjak drugi mjesec drugi za one koji imaju više dimnjaka.
Josip Petković: dajem na glasanje Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Mihaljevec.
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine Gornji Mihaljevec usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.11. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog
plana za 2016.godinu Javne vatrogasne postrojbe
Josip Petković: kao i svake godine i ove trebamo dati suglasnost na izmjene i dopune plana.
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Josip Petković: dajem na glasanje Odluku o izdavanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune
Financijskog plana za 2016.godinu Javne vatrogasne postrojbe.
Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016.godinu
Javne vatrogasne postrojbe usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.12. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za
2017.godinu Javne vatrogasne postrojbe
Josip Petković: također kao u prethodnoj točci trebamo dati suglasnost na Plan rada.
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Josip Petković: dajem na glasanje Odluku o izdavanju prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski
plan za 2017.godinu Javne vatrogasne postrojbe
Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017.godinu Javne
vatrogasne postrojbe usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.13. Informacije i izvješća
- Stanje domova kulture u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec – izvješće Odbora za
upravljanje domovima;
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Josip Petković: Predsjednik Odbora je tu pa neka on sam iznese.
Konrad Brezarić: Ja ću pojašnjenje prepustiti mlađem kolegi Almiru Škvorcu, članu Odbora.
Almir Škvorc: Dobro večer, lijep pozdrav svim skupa. Dana 25.11.2016 sastao se Odbor za upravljanje
domova i izvršili smo uvid u domove na području Općine. Zaključili smo da Domu kulture u Preseki
treba grijanje, nema fasade tj. fasada koja je popucala, izolacije nema, stolarija je nikakva, pod bi
trebalo popraviti i krov pušta. Mi smo dali prijedlog da se izgradi manji Dom umjesto postojećeg pa da
služi svrsi. U Domu kulture u Vukanovcu treba grijanje, namještaja uopće nema , nedostaju pločice u
kupaoni, oko doma je potrebna drenaža, u taj dom se već dugo nije ništa ulagalo. Na Domu kulture u
Gornjem Mihaljevcu treba provjeriti krovište isto tako i na zgradi PZ-a.
Josip Petković: krovište na Domu kulture u Preseki je u izradi.
Siniša Trupković: Snjegobrane su danas postavili i krovište bude ovih dana riješili.
Goran Lovrec: pohvalio bih Odbor da su od Osnutka napravili prvo Izvješće i održali sastanak. Pogodila
me rečenica da se o domovima ne brine i da se ne postupa pažnjom dobrog gospodara. U 2016. godini
obnovili smo krovišta na DVD-ima, dani su zahtjevi za obnovu domova. Sastanak sa predsjednicima
MO Preseka, Prhovec i Badličan održao se prije nego je Odbor bio na terenu, i predsjednici su dali
svoje suglasnosti da se promijeni krovište na Domu kulture Preseka i mislim da ne treba blatiti rad
izvršne vlasti.
Franjo Kovačić: nije rečeno da se ne vodi briga točno od strane načelnika samo se postavlja pitanje da li
se vodi briga o domovima.
Goran Lovrec: sve je u redu, samo velim da nije istina da se ne vodi briga. Upravo sam rekao da se vodi
briga i da se održavaju.
Mirjana Novak: ako sam dobro razumjela oni žele da se napravi plan korištenja tih domova.
Goran Lovrec: oni apeliraju da se izgradi manji dom.
Mirjana Novak: za što se točno koristi dom?
Siniša Trupković: do sad se koristilo jednom godišnje a sad od kako bude obnovljen bi ga jedna
sportska udruga koristila više puta.
Mirjana Novak: zgrada je velika da li se razmišlja o tome da se privede svrsi, da se iznajmi. Neka se
napravi plan korištenja da ne stoji prazno.
Josip Petković: Dom se koristi malo više nego jednom godišnje kao je to Siniša rekao. Znači koristi se i
potrebna mu je obnova. Sad bude krovište riješeno. MO koriste prostore na katu za održavanje
sastanaka. Ako se da jedna prostorija udruzi na korištenje isto super. Nekad je u jednoj od tih prostorija
bio disko. Malo treba provjetriti prostorije al sa krovištem je dosta toga riješeno. Smatram da se
izgradnja novog ne isplati.
Horvat Darko: Ne znam da li Odbor za domove zna da taj dom nije u potpunosti naš, nekih 100m2 u
prizemlju je od PZ-a. Znači da ne možemo sami upravljati sa njim.
Josip Petković. Trebali smo im to napomenuti dok smo kupovali zgradu PZ-a u Gornjem Mihaljevcu.
Konrad Brezarić: nadovezat ću se na načelnika, ne optužuj nas da ne radimo ništa jer ti nas ništa ne
pitaš, ne uvažaš ničije mišljenje. Ne obavještavaš nas ništa. Što bi ja trebao dolaziti k tebi doma
ispitivati što se događa? Da li si ti mene obavijestio o bilo kojem radu na domu ili groblju? Rekao sam
nekoliko puta da ne valjaju pojedine stvari ali ti ništa ne slušaš.
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Goran Lovrec: samo velim da su rezultati rada vidljivi.
Konrad Brezarić: Nisi ništa pitao dok se radilo čemu onda opće postojimo? Da se i sastajemo ne znači
ništa jer nas ne slušaš. Niti si slušao vezano za groblje niti za domove.
Goran Lovrec: Ne može odbor mirovati četiri godine i onda ko iz zasjede iskočiti van.
Josip Petković: Istina je da bi Odbor za projekte trebalo tražiti mišljenje a ti to ne želiš.
Marijan Sklepić: gdje u tom prijedlogu piše da se sruši Dom u Preseki? Niti ne piše gdje bi se gradio
novi tako da se može graditi bilo gdje. I još nešto, da li su predsjednici MO spavali na općini da su dva
dana nakon Izvješća odbora potpisali suglasnosti za Dom Preseku. I još pitanje da li i u kojem iznosu
nam PZ vrača uložene novce za obnovu krovišta?
Goran Lovrec: sastanak sa MO je održan prije nego što je Odbor izašao na teren a PZ nam ne vraća
ništa za obnovu krovišta.
Mirjana Novak: načelniče, vračam se na početak mandata gdje ste obećali suradnju s nama, zašto ste
tu riječ pogazili?
Goran Lovrec: pa pogledajte svoje obraze da li ste svi održali svoje rijeći? Imamo još točki dnevnog
reda pa molim da ne gubimo vrijeme oko toga više.
Mirjana Novak: trebali bi o tome razgovarati, jer to je jako bitno.
Josip Petković: nastavljamo sa daljnjim točkama
- stanje sigurnosti za srpanj, kolovoz, rujan, listopad i studeni 2016. godine na području Općine
Gornji Mihaljevec;
Josip Petković: kao što vidite informacija o stanju na području općine. Ako nema pitanja nastavljamo
dalje,
- Nadzorni odbor Međimurje plina – informacija;
Goran Lovrec: Antun Zadravec je novi član u nadzornom odboru i evo vidite odma smo dobili izvješće a
dok je bio naš član u nadzornom odboru nijednom nismo dobili izvješće.
Josip Petković: ukoliko nema pitanja nastavljamo dalje,
- Hrvatska stranka umirovljenika - inicijativa;
Josip Petković: inicijativa stranke HSU je da se uvrsti u proračun naknada za uskršnje blagdane za
umirovljenike s našeg područja.
Goran Lovrec: na kolegiju načelnika su dali takav prijedlog.
Josip Petković: što možemo mi po tom pitanju učiniti?
Goran Lovrec: Imamo socijalni program i predviđenih 5.000,00 kuna. Napravili smo manji propust da
nismo više planirali jer treba pomoći takvim korisnicima.
Robert Kos: možda da do iduće sjednice prvo vidimo koliko je to korisnika pa ćemo lakše odrediti koliko
možemo dati.
Marijan Sklepić: to je malo smiješno, sve to baš pred izbore, ljudi će glasati za ako im daš a ako ne
neće ni glasati.
Mladen Borko: umirovljenici imaju svoju udrugu koja se brine za njih a imamo i ljude koji nemaju
primanja a nisu napisani nigdje na papiru i neće ništa dobiti a još teže žive od onih koji su popisani na
listama.
10

Marijan Sklepić: to je registrirana stranka i neznam o čemu opće razgovaramo. Treba dati onima koji
nemaju primanja.
Goran Lovrec: u općini je osnovana podružnica Crvenog križa, pa ćemo i kroz njihovo djelovanje moći
pomoći ljudima.
Ad.14. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu općine Gornji Mihaljevec
Goran Lovrec: gospođa Ana Kovačić vlasnica KGM Biro-a uputila nam je dopis da svoje poslovanju u
pogledu trgovine privodi krajupa bi ovim putem iskoristili priliku da raspišemo natječaj za davanje
poslovnog prostora u zakup da nam ne zjapi prazan. Gospođa bi bila u prostoru do provedbe natječaja i
odabira novog najmoprimca.
Mladen Borko: Mislim da je preishitreno donijeti takvu Odluku. Možda se može prostor prenamijeniti. U
svoje vrijeme se razgovaralo da se ordinacija opće medicine preseli dolje zbog lakšeg pristupa. A gore
bi ostao prostor kojeg bi mogla općina koristiti. Preishitrena je odluka, treba dobro razmislite da nam se
ne dogodi da se prijavi neko tko bude tu pilio željezo. Uvijek sve nešto na brzinu radimo.
Robert Kos: slažem se da bi se doktor trebao preseliti dolje, nisam znao da se trgovina zatvara.
Franjo Kovačić: vidjeli ste što se dogodilo sa trgovinom dok je Betex bio zatvoren. Smatram da trebaju
biti dvije trgovine. Preseljenje ordinacije opće prakse nije samo tako. To dosta košta a i teško je iz
mreže izaći. A novi zakupodavac ima 30 dana za raskid ugovora ukoliko jedna od strana nije
zadovoljna.
Boris Resman: smijali ste se iz lifta ali napravili smo ga i koristi se. Treba biti konkurencija i u trgovini.
Možda je najam malo visok ali trgovina treba biti.
Marijan Sklepić: a općina ima ključ od lifta?
Boris Resman: nema, ali može zatražiti od doktora.
Marijan Sklepić: Ako neće biti doktor onda nek se namjenski raspiše za trgovinu mješovite robe.
Mladen Borko: može se i u zgradi PZ-a iznajmiti prostor za trgovinu.
Marijan Sklepić: može se poslati upit u Dom zdravlja i pitati da li su zainteresirani, možda su se i zakoni
promijenili.
Goran Lovrec: ordinacija opće medicine je ljetos sanirala i obnovila svoje prostore.
Marijan Sklepić: ako može ordinacija opće medicine biti dolje nek ostave njihov namještaj nama a bi
budemo njima kupili novi obzirom na to da su ljetos renovirali.
Mladen Borko: i opet preskačemo stepenice. Opet raspolažemo domovima bez odbora za upravljanje
domova.
Franjo Kovačić. Problem je ako trenutni najmoprimac izađe a nitko ne uđe u prostor onda zjapi prazno.
A firma ne može poslovati sa minusom i čekati unedogled kad će se tko javiti da uđe u prostor.
Goran Lovrec: ako sad ne možete o tome odlučiti, možemo to ostaviti do iduće sjednice koja se planira
krajem mjeseca.
Josip Petković: znači odgađamo točku do idućeg vijeća.
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Nakon rasprave je odlučeno da se točka dnevnog reda prolongira do iduće sjednice.
Ad.15. Funkcioniranje JUO Općine Gornji Mihaljevec - upit
Josip Petković: izvolite gospodin Kovačić, vi ste dali prijedlog za točku pa pojasnite.
Franjo Kovačić: Želim prvo napomenuti da se u ovoj točci ne radi protiv nikog već samo da
prodiskutiramo ako se na takav način uopće može raditi kako se to do sad radilo. Službenica je u redu
ali dok nje nema nastaje problem a načelnik nije zaposlen u općini pa se događaju propusti. U
posljednje vrijeme dolaze kontrole iz Ministarstva pa se bojim da nam čak i ne zatvore općinu zbog
takvih stvari. U pravilniku imamo predviđenih sedam radnih mjesta a popunjena nisu.
Konrad Brezarić: moje mišljenje je da je to za Gordanu preopterećenje, ne želim nikog uvrijediti no to je
za nju previše. Gospodin Holcinger iz Vukanovca je u dva navrata bio na općini i veli da nikog nije bilo tj.
da je bilo zatvoreno i obavijest da je otišla na poštu. Gospodin je stariji i dva put je dolazio badava. To
tako ne može biti. Dok Gordane nema općina je zatvorena a ljudi dolaze.
Josip Petković: trebalo bi od sad biti bar malo lakše kad je Mario primljen na stručno osposobljavanje pa
općina neće biti zatvorena dok Gordane ne bude.
Robert Kos: mišljenja sam da se samo puno toga poklopilo u kratko vrijeme, od draganove bolesti pa do
Gordanine.
Boris Resman: da sve se poklopilo pa zbog toga nismo dosta toga napravili.
Konrad Brezarić: za Gordanu sam dobio dosta pohvali, da je pristojna i uljudna da u pruža informacije
svakome tko ih traži, naravno one s kojima raspolaže.
Goran Lovrec: drago mi je da ste uvidjeli taj problem, sad svi vidite da je gužva ali sam i sam okusio sve
te probleme. Činjenica je da sam 2003. godine sve uspio sam rješavati dok sam mijenjao bivšu
djelatnicu. Znam da se obim posla dosta povećao ali su se i plaće popravile. Jako puno dajem za tu
općinu, mislim da nitko drugi toliko ne daje.
Robert Kos: ja mogu potvrditi da načelnik stvarno puno vremena odvaja za općinu.
Gordana Lukić: pošto se točka veže za moje radno mjesto zamolila bih ako mogu iznijeti svoje
mišljenje.
Josip Petković: izvoli.
Gordana Lukić: svi znate da nemam višu ni visoku stručnu spremu a da se u općini obavljaju poslovi za
koje je potrebna takva sprema, kako u JUO nema druge zaposlene osobe sve te stvari odrađujem
sama, trudim se napraviti što više i što bolje, dajem sve od sebe ali zbog konstante gužve i pomanjkanja
vremena događaju se propusti i greške. Ništa od toga nije strašno sve se popravi no ako bi bila još
jedna osoba zaposlena to se vjerojatno ne bi događalo jer bi se svakoj stvari mogli više posvetiti. Kako
znate sama radim i računovodstveni i upravno administrativni dio. Mislim da je moja suradnja sa
udrugama, vijećnicima, predsjednicima mjesnih odbora, strankama i svim ostalim korektna, trudim se
najviše što mogu svima udovoljiti i pomoći i ja osobno do sad nisam čula niti primila neke veće ili
značajnije kritike na račun svog rada. Do sada sam bila sam pa sam nekad i na poštu morala otići pa je
ured bio zatvoren. Nažalost na to nisam mogla utjecati. Sada je Mario na stručnom osposobljavanju pa
će biti od pomoći no morate biti svjesni da on ne može obavljati poslove kakve bi zaposleni mogao. Sav
njegov rad moram pregledati i to također oduzima vrijeme kojeg nemam. Treba si uzeti vremena i prvo
ga podučiti kako se stvari rade. Kako Mario nije ekonomskog niti upravnog smjera pa mu uredsko
poslovanje nije poznato, uvođenje u posao traje malo duže nego sa curama od prošlih godina. Svakako
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je bolje nego da sam potpuno sama i Mario se trudi i uvjerena sam a će biti od pomoći. Ono što je
načelnik prije spomenuo da je on u 2003. godini u pola radnog vremena sve to skupa odrađivao,
pohvalno za njega no od onda je prošlo 13 godina Zakoni su se puno promijenili, opseg posla se
dvostruko uvećao, svake godine uvode se neka nova izvješća koja treba odraditi, pa natječaji a i
nezakonita izgradnja. Tako da ako netko misli da u ovo doba može sam odraditi bolje i brže od mene
posao koji obavljam ili zna osobu koja bi to mogla, izvolite. U više navrata sam načelniku spomenula da
to više ne mogu odrađivati sama i da se događaju propusti koji se ne bi trebali a sve to zbog
pomanjkanja radne snage. I želim napomenuti da plaća nikad nije bila problem niti sam ikad uvjetovala
da želim više da nisam zadovoljna, jer kako sam i načelniku rekla da mi povisite plaću i za jednom više
od ove koju sad imam ne bi imalo smisla i ne bi prihvatila jer fizički ne stignem i ne mogu toliko napraviti
da bih ju zavrijedila. Eto toliko od mene.
Goran Lovrec: nažalost treba malo zasukati rukave, malo više raditi kako bi se sve stiglo. Uvijek se
može više napraviti.
Gordana Lukić: nije mi to prvo radno iskustvo, radila sam i prije isto takav posao na općini i dobro znam
da treba raditi i koliki je opseg posla kojeg jedna osoba može kvalitetno odraditi.
Josip Petković: zapošljavanje službenika i namještenika je u načelnikovoj domeni, pa se vijeće baš i ne
može puno miješati u novo zaposlenje.
Goran Lovrec: dok smo donosili Odluku o koeficijentima za plaću službenika i namještenika niste
stavljali sve meni u ruke.
Mirjana Novak: da li je problem u preniskom koeficijentu?
Goran Lovrec: ne nije to problem samo velim da mi onda niste prepustili odlučivanje a sada novo
zapošljavanje prebacujete samo na mene.
Mirjana Novak: možda da pročelnika imamo zajedno sa još nekom općinom kao što imamo komunalnog
redara.
Goran Lovrec: Natječaj za pročelnika na pola radnog vremena smo raspisali dva puta. Nije se prijavio ni
jedan kandidat koji bi zadovoljavao bar osnovne uvjete.
Marijan Sklepić: ja sam postavio pitanje na nekoj od prošlih sjednica vezano uz iznos kapitalnih pomoći
u prošlom i sadašnjem mandatu. Da li to možda imate ispisano?
Goran Lovrec: Da ja sam to povadio i evo pročitati ću vam. U 2009. godini prihodi od pomoći iz državnih
proračuna iznosili su 1.804.487,08 kuna, u 2010. godini 702.819,68 kuna, u 2011. godini 91.268,91
kuna, u 2012. godini 112.568,15 kuna, u 2013. godini 42.560,00 kuna u 2014. godini nije bilo prihoda, u
2015. godini 778.063,00 kuni u ovoj godini 1.288.467,00 kuna .
Mirjana Novak: pošto sam jedina ženska vijećnica a Gordana je jedina ženska zaposlenica, osjećam
moralnu potrebu da joj stanem u obranu i načelniče nije mjesto da se ju proziva na vijeću. Ukoliko niste
zadovoljni sa njezinim radom recite joj to na samo. A nisam čula da je itko imao primjedbu na njezin rad.
Treba ju poštivati jer si je to zaslužila.
Goran Lovrec: da li je postojala bilo kakva inicijativa da ne radi dobro?
Mirjana Novak: rekli ste da se uvijek može više napravit pa se to može shvatiti kao kritika. Sjetite se i
nje dok budete za idući Dan općine dijelili priznanja jer si je zaslužila. Treba to sve stići napraviti i biti
uljudan i pristupačan. Mene vjerojatno ne bude al se je sjetite.
Konrad Brezarić: da ali je i pitanje da li će i ona biti još tu uz ovakve uvjete.
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Gordana Lukić: dobro ste to rekli gospodine Brezarić.

Ad.16. Ostala pitanja i prijedlozi
Goran Lovrec: došla je zamolba od škole nogometa za financijsku donaciju. Novoosnovana je i traže
podršku. Ako treba možemo zamolbu predočiti. Sredstva traže za ovu godinu. Transferi prema svim
udrugama su izvršeni u stopostotnom iznosu. Ako odobrite donaciju to će se u rebalans uključiti.
Josip Petković: molim vijećnike da izraze svoje mišljenje.
Mladen Borko: ja bi ih podržao pošto im je to početak, svaki početak treba podržati.
Josip Petković. I ja sam mišljenja da ih trebamo podržati.
Konrad Brezarić: slažem se.
Robert Kos: također bih prihvatio.
Josip Petković: školi nogometa „Petica“ dodjeljuje se traženi iznos. Zaključak je donesen jednoglasno.
Još trebamo odrediti datume narednih sjednica. Jedne radne i jedne svečane. Predlažem da tu bude
27.12.2016. godine radna sjednica te 30.12.2016. svečana. Da li se slažete? Konstatiram da se svi
vijećnici se slažu stoga određujem iduću radnu sjednicu za 27.12.2016. u 19.00 sati te svečanu sjednicu
30.12.2016. u 18.00 sati. Zahvaljujem na odazivu te vas pozdravljam.
Kako nije bilo više pitanja sjednica je završila u 22.45 sati.
Zapisničar:
__________________
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/16-01/6
URBROJ: 2109/21-02-16-3

Josip Petković
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