ZAPISNIK
Sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 27.12.2016. godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/16-01/7, URBROJ: 2109/21-02-16-1 od 23.12.2016.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mirjana Novak,
Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić (pridružio se u 19.04), Mladen Borko(pridružio se u
19.05), Siniša Trupković, Antun Ladić , Robert Kos, Robert Veselko, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Darko Horvat – zamjenik načelnika, Goran Lovrec – načelnik, Mario Kovačić –
stručno osposobljavanje.
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
sve Vas lijepo pozdravljam. Molim Gordanu da obavi prozivnik. Nakon prozivnika utvrđeno je da je
prisutno devet od jedanaest vijećnika. Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu sa II.
izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2016. godinu,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godini,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu,
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2016. godinu,
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Gornji Mihaljevec (prostor sadašnje prodavaone),
8. Prijedlog Zaključaka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje
od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine.
9. Informacija i izvješća
10. Ostala pitanja i prijedlozi.
Josip Petković: Predlažem da promijenimo naziv odluke pod sedmom točkom dnevnog reda te da
dnevni red nakon odluke glasi:
1. Aktualni sat
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu sa II.
izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2016. godinu,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godini,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu,
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2016. godinu,
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Gornji Mihaljevec,
8. Prijedlog Zaključaka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje
od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine.

9. Informacija i izvješća
10. Ostala pitanja i prijedlozi.
Nakon uvrštenih predloženih promjena dnevni red usvojen je jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Ad.1. Aktualni sat
U 19.04h sjednici se pridružuje Marijan Sklepić i u 19.05h sjednici se pridružuje Mladen Borko.
Goran Lovrec: Od posljednje sjednice nema velikih promjena, pa ako netko ima pitanje, slobodno
pitajte.
Josip Petković: Ako netko ima pitanje, prijedlog, kritiku slobodno pitajte. Ja bih dao primjedbu da je na
domu Preseka dimnjak pomaknut, pa da se nešto ne dogodi, molio bih se to malo obnovi.
Goran Lovrec: Pozvat ćemo izvođača radova – tvrtku „Tekeli“ da to poprave.
U raspravi su sudjelovali: Goran Lovrec, Josip Petković.
Ad.2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu sa II.
izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2016. godinu
Josip Petković: Načelniče izvolite.
Goran Lovrec: Odbor se sastao danas u 17,00 sati prije sjednice te je njihovom i mojom odlukom
upućen Vama na donošenje.
Smanjeno je za 7,3 % kako na rashodovnoj strani tako i na prihodovnoj. Porez na dohodak je uvećan za
cca 320.000,00 tisuća, porez na imovinu je smanjen za 50.000,00 kn, porez na tvrtku smanjen je za
10.000,00 kn, tekuće pomoći iz državnih proračuna se uvećavaju, a iz županijskih smanjuju. Zakup
poljoprivrednog zemljišta se također smanjuje. Prihodi od zakup poslovnih objekata se uvećavaju.
Prihode od eksploatoacije mineralnih sirovinatakođer umanjujemo. Prihode od ostalih nespomenutih
prihoda se povećavaju. Prihodi od komunalne naknade također. Zemljišta nismo prodali. Proračun se
smanjuje za ukupno 324.000,00 kuna. Od strane 9. počinju rashodi, većih odstupanja nema, sve je
uravnoteženo. Umanjeni su troškovi za zaposlene u JUO te komunalne radnike što se odnosi na
bolovanje. Geodetsko katastarske usluge su također smanjene. Materijali za tekuće održavanje su
također smanjeni kao i troškovi električne energije. To je rezultat što smo prošle godine promijenili
dobavljača struje. To će se primijetiti i na javnoj rasvjeti. Uvrstili smo rashod za sanaciju nerazvrstanih
cesta u iznosu od 70.000,00 kn a odnosi se na izradu geodetskih elaborata za ceste koje idu u
modernizaciju. Vidite za javnu rasvjetu je smanjen trošak. Tekuće i investicijsko održavanje javne
rasvjete je smanjeno, no posao još nije gotov. Ne stignu sve ove godine pa će to iduće godine riješiti.
Na groblju također bilježimo smanjene na održavanju ali povećanje odvoza smeća jer je nakon
blagdana Svih svetih bilo više smeća. Povećava se i stavka stipendiranja jer od jeseni imamo nove
studente. U socijalnom programu je smanjen dio za isplatu naknade za drva. Civilnim društvima DVD
Preseka i Martinuševec uvećane su donacije za prema odluke vijeća za prozor i fasade. Na opremu
nismo ništa potrošili. Sve obveze prema DVD-jima smo podmirili kao i obvezu za decentralizirana
sredstva. Troškove za zdravstvene usluge i veterinarske usluge smo malo povećali, a za Park mladosti
se smanjio trošak. Nešto je uvećana stavka na obnovi domova kulture Preseke i Gornjeg Mihaljevca, a
za ostale smanjeno. Trošak komunalnog redarstva je malo smanjen. Na troškovima za auto rashod za
benzin smanjen, a trošak tekućeg investicijskog održavanja malo je povećan i odnosi se na popravak
auta jer se desila nesreća. Pri legalizaciji nije bilo potrebno jer je sve gotovo pa smo smanjili trošak i
smanjili smo i intelektualne usluge. Spomenuo bih smanjenje troška otpadnih voda i trošak čišćenja
snijega. Idejno rješenje za vodovod je napravljeno i trošak nije bio toliki kao u planu pa smo smanjili. Na
trošku sporta smo uvećali na doancije NK Jedinstvu i NK Bratstvu za školu nogometa. Povećani su
nijansu iznosi za darove i sufinanciranje vrtića.
Josip Petković: Zahvaljujem, ima pitanja, komentara? Nitko ništa? Dajem na glasanje.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu sa II.
izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2016. godinu, usvojen je jednoglasno sa 11
glasova ZA.
Ad.3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu
Josip Petković: Načelniče?
Goran Lovrec: Promjene su sve vezane uz Izmjene i dopune proračuna i samo su izvučene i
pojedinačno ispisane.
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
jednoglasno je usvojena sa 11 glasova ZA.
Ad.4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godini
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godini usvojena je
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.5. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu usvojena je
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2016. godinu
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2016. godinu usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.7 Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Znači sa izmjenom u nazivu Odluke, molim načelnika za pojašnjenje.
Goran Lovrec: Kako je g. Borko na prošloj sjednici predložio da se upitamo dali bi se ambulanta
preselila u prizemlje, održao sam sastanak sa g. Vrčićem, ravnateljem Doma zdravlja. Njegov stav je da
su zainteresirani za preseljenje u prizemlje. Jedino sam mu napomenuo da prostor ima 132 m2 na što je
on rekao da Dom zdravlja zadovoljava 60-70 m2. Danas smo usmeno kontaktirali sa stomatologom
Lucićem da li bi i on bio zainteresiran za preseljenje u prizemlje i rekao je da je zainteresiran no mora
vidjeti što ministarstvo traži i uvjetuje za preseljenje. Dom zdravlja traži potporu lokalne zajednice da
ambulanta opće prakse pridobije još nekih 150 pacijenata jer je od prošlog doktora puno pacijenata
otišlo. Naša ordinacija trenutno ima 1050 korisnika, a sa 150 više bi imali puno veće financiranje od
Doma zdravlja. To je što se tiče toga, a podržavam izmjenu prijedloga u nazivu Odluke na taj način da
se natječaj raspiše za sve prostore koji još nisu iznajmljeni.
Franjo Kovačić: Kao stanovnik ovog mjesta bi htjeo da tu budu dvije trgovine. Doktor treba ali može se
njima omogućiti negdje drugdje u prostorima. Smatram da mora postojati konkurencija i da trebaju biti

dvije trgovine. Mišljenja sam da treba zadržati tu djelatnost i pitanje je dali će se Dom zdravlja uopće
javit na natječaj.
Boris Resman: Kako sam i rekao trgovine mora biti, ja sam za konkurenciju i protiv monopola. Imamo mi
još prostora koji se mogu iznajmit. Dole seliti ih neznam baš ako ima smisla jer je doktor pristupačan i
za ove koji ne mogu doći gore jer imaju lift. A da je doktor dole, a zubar gore nema smisla.
Konrad Brezarić: Podržavam da se ne odvajaju doktor i zubar. To nema smisla.
Robert Kos: Ja sam se složio sa g. Borkom da su stepenice problem ljudima al također je upitno kad bi
se mogli doktori preselit. Smatram da je u PZ-u lijep prostor za trgovine pogotovo ako se uredi.
Konrad Brezarić: Pa u PZ-u ima mjesta i za zubara i doktora.
Robert Veselko: Da, ali je pitanje dobivanje dozvole.
Franjo Kovačić: Da baš to a i pitanje kad su se spremni preseliti.
Mirjana Novak: A iz doma zdravlja nebi ništa uvjetovali jer su preuredili prostore?
Goran Lovrec: Ne, nisu. Rekli su da su tu za ljude i nije toliko važna cijena.
Josip Petković: Mi donosimo samo Odluku za raspisivanje natječaja.
Marijan Sklepić: Slažem se da se zaokruži za sve prostore koji su slobodni. Imat ćemo sliku o tome što
se radi.
Franjo Kovačić: Ne može se djelatnost ograničiti, već za ono što je predviđeno.
Josip Petković: Znači natječaj se bude raspisao za sve slobodne prostore u vlasništvu Općine.
Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec,
usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.8. Prijedlog Zaključaka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje
od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine.
Josip Petković: Izvješće je u prilogu, objašnjene su načelnikove aktivnosti. Ako načelnik želi još nešto
dodati, slobodno.
Goran Lovrec: Nemam ništa za dodati, već je to davno prošlo, no zakonom se to mora odraditi.
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2016. do
30.06.2016. godine usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.9. Informacija i izvješća
Josip Petković: Nemamo nikakvih novih izvješća pa možemo dalje.
Ad.10. Ostala pitanja i prijedlozi
Goran Lovrec: Na prošloj sjednici smo dogovorili termin svečane sjednice. Predsjednik NK Bratstva je
javio drugi dan da 30.12. ne mogu prisustvovati jer putuju na advent u Zagreb. Pitali su dali bi se to
moglo promijeniti, pa bih htio čuti vaše mišljenje.

Mirjana Novak: Meni je svejedno.
Franjo Kovačić: Ja bih da ostane 30.12.2016.
Konrad Brezarić: Ja također 30.12.2016.
Robert Kos: Meni je svejedno no išao bih im na ruku jer ih ima dosta.
Siniša Trupković: Da i ja sam jedan od tih koji neće moći prisustvovati ukoliko ostane 30.12.2016. osim
mene još tri predsjednika MO, DVD-ovi, nogometni klubovi i udruge. Bilo bi lijepo da nam se izađe u
susret.
Antun Ladić: Ako većmoramo mijenjati onda neka bude iza nove godine.
Mirjana Novak: Svećana sjednica se nikad nije održavala poslije nove godine.
Boris Resman: koliko vijećnika neće moći prisustvovati?
Siniša Trupković: kako sam već ranije rekao tri predsjednika MO, DVD-ovi, nogometni klubovi i udruge.
Darko Horvat: Uvijek se nađe netko kome neće odgovarati.
Boris Resman: Ja sam za petak.
Josip Petković: Dajem na glasanje za 30.12.2016. – 6 za, 2 protiv (Robert Kos, Siniša Trupković), 3
suzdržani.
Znači ostaje petak 30.12.2016. u 18:00 sati. Osobno ću provjeriti dali stvarno svi idu.
Mladen Borko: Dali se netko sjetio za Mihalovčan? Prije su bile rasprave za Mihalovčan dali bude ili ne,
a sad je sve zamrlo. Prije je stalno izlazio pa ga nije bilo pa onda jedan broj, a sad opet ništa.
Josip Petković: Pravo pitanje, načelniče?
Goran Lovrec: Bilo je u planu da bi izašao oko Božića no jednostavno ga nismo uspjeli posložit do kraja.
Vjerojatno će biti početkom druge godine.
Josip Petković: Predlažem da bude pred Uskrs da ima nekog smisla.
Goran Lovrec: Svi znate adresu Općine i bilo bi mi drago da se uključite sa svojim člancima.
Robert Kos: Nismo zaboravili ali jednostavno je puno posla pa možda bolje da se ne forsira, nek bude
za Uskrs.
Konrad Brezarić: Slažem se da to bude za Uskrs, imat će smisla.
Josip Petković: Načelnik i Gordana imaju previše posla pa možda da se prebaci taj teret na nekog
drugog da se to ne radi pod pritiskom.
Mirjana Novak: Jeste li zaposlili nekog na zamjenu za bolovanje domara?
Goran Lovrec: Danas smo imali pismeno testiranje, a u petak usmeni razgovor. Javila su se tri
kandidata.
Josip Petković: To je zamjena do povratka s bolovanja? Koliko dugo se predviđa bolovanje?
Gordana Lukić: Predviđa se 3-4 mjeseca.

Mirjana Novak: Još imam pitanje za terasu od kafića, pošto vidim da vlasnik još ništa nije poduzeo.
Goran Lovrec: Upozoren je no nije još ništa poduzeo. Kontaktirat ćemo ga još jednom, a ukoliko ne
bude reagirao obratit ćemo se pismeno.
Mirjana Novak: Terasa nije propisno označena i nije mu to dozvoljeno. Strpit ćemo se do svečane a
sjednice, a nakon toga biti će pismeno upozoren jer terasa nije ni označena.
Onda bude pismeno upozorenje jer terasa nije niti označena.
Siniša Trupković: Da li će se na pitanje g. Flinčeca dati pismen odgovor?
Goran Lovrec: Ima tu niz pitanja i teza i za sad neće dobiti pismeni odgovor, jedino ako bude inzistirao
na pismenom odgovoru.
Josip Petković:Trebalo bi dati nekakvo objašnjenje, očitovanje. Da je gđa. Ličanin bila prisutna to bi bila
bomba na naslovnici, a g. Vrtarić je samo usput spomenuo. Trebalo bi mu se odgovoriti pošto su
optužbe velike. Iznesao je i neke stvari gdje blati nas kao vijećnike a ukoliko su klevete onda ga treba
opomenuti.
Zaključujem točku u 20:03 sati. Vidimo se 30.12. u 18:00, zahvaljujem na strpljenju.
Kako nije bilo više pitanja sjednica je završila u 20.03 sati.
Zapisničar:
__________________
KLASA: 021-05/16-01/7
URBROJ: 2109/21-02-16-3
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