ZAPISNIK
Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 03.03.2017. godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/17-01/1, URBROJ: 2109/21-02-17-1 od 20.02. 2017.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mirjana Novak,
Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Mladen Borko(pridružio se u 19.05), Siniša Trupković,
Antun Ladić , Robert Kos, Robert Veselko, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Regionalni Tjednik – Josip Novak, Milan Flinčec, Golub Franjo, Izak Vrtarić, 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 deset od jedanaest vijećnika. Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 26.,27.,28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
(materijal za 26., i 28. sjednicu u prilogu a zapisnik sa 27. sjednice primit ćete putem maila)
3. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od
01.01. do 31.12.2016. godine (materijal u prilogu)
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
na području Općine Gornji Mihaljevec (materijal u prilogu)
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu (materijal u prilogu)
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2016. godinu (materijal u prilogu)
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu
(materijal u prilogu)
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja
Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu (materijal u prilogu)
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2016. godinu (materijal u prilogu)
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za
investiciju „Rekonstrukcija i građenje sportsko rekreacijskog centra Mladost u Gornjem
Mihaljevcu“ (materijal u prilogu)
11. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog
društva (materijal u prilogu)
12. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Gornji Mihaljevec (materijal u prilogu)
13. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u čakovcu i
sudaca porotnika za mladež (materijal u prilogu)
14. Prijedlog Odluke o visini i raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u
2017. godini (materijal u prilogu)
15. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2016. godinu (materijal u prilogu)
16. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2016. godini za Općinu Gornji Mihaljevec
(materijal u prilogu)

17. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od
01.07.2016. do 31.12.2016. godine (materijal u prilogu)
18. Informacija i izvješća
19. Ostala pitanja i prijedlozi.
Sjednici se pridružio Mladen Borko u 19:05.
Josip Petković: ima netko primjedbe na dnevni red?
Franjo Kovačić: ja bih imao prijedlog za nadopunu dnevnog reda sa dvije točke i to:
1. Izgradnja Doma kulture Dragoslavec breg
2. Troškovi sanacije Doma kulture Preseka
Josip Petković: Danas ima dosta točaka na dnevnom redu pa da se ne oduži možda da o tome
razgovaramo u aktualnom satu. Da li Vas to zadovoljava?
Franjo Kovačić: Dobro može onda u aktualnom satu ali svakako da to diskutiramo.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 11 glasova ZA.
Ad.1. Aktualni sat
Josip Petković: Započinjemo sa aktualnim satom pa neka nas načelnik izvijesti o novostima.
Goran Lovrec: Održane su godišnje skupštine, zaposlili smo dvije osobe to su zamjene za grobara i
domara. Izvršeni su redovni servisi na opremi za održavanje zelenih površina. Iz JUO smo se javili na
nekoliko natječaja. Na natječaj Ministarstva kulture na koji smo se prijavili još lani nismo dobili sredstva
kao i većina ostalih općina. Početkom siječnja i tokom veljače prijavili smo se na MRREF sa projektima
sanacije nerazvrstanih cesta i popunjavanje javne rasvjete u preostalim naseljima te na Ministarstvo
graditeljstva sa tri projekta –nabava komunalnog stroja, izrada projektne dokumentacije za izgradnju
školske dvorane i sanacija nerazvrstanih cesta (Vugrišinec i Bogdanovec). Prijava je također podnošena
i za cestu Tupkovec, do sad još nemamo informaciju da li smo prošli. Od Ministarstva kulture ispravak
Regonalnog razvoja smo dobili odgovor da su nam ova tri ispravak dva projekta prošla administrativne
provjere.
Josip Petković: Vezano uz dogradnju školske dvorane, radi se što po tome?
Goran Lovrec: Poslan je zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.
Josip Petković: Naime projekti postoje, s nama je g. Flinčec koji je surađivao u izradi istih još dok je
radio u Princonu. Možda bi nam mogli poslužiti za izradu ili prilagodbu novih projekata jer postojeći
naravno nisu više važeći. Da se ne bi više puta radili kao za Park mladosti.
Franjo Kovačić: Postojeća dokumentacija koštala je 320.000,00 kn koje je financiralo Ministarstvo.
Josip Petković: Molim g. Flinčeca da pojasni da li nam postojeći projekti mogu poslužiti.
Milan Flinčec: Mogu, zakonska regulativa se promjenila samo dijelu odredaba vezanih uz energetsku
učinkovitost. Trebalo bi projekt uskladiti u dijelu gdje se navodi stolarija, fasade i toplinska izolacija.
Dimenzije dvorane su ostale iste stoga je projekt po tom pitanju važeći.
Goran Lovrec: 2013. godine nakon lipnja smo u više navrata pokušali doći do dokumentacije koju smo
na kraju i dobili od županije. Trenutno su u izgradnji tri dvorane koje su čvrste gradnje a sve ostale su
predviđene za montažnu gradnju. Razlika je u cijeni, ove montažne su povoljnije. Način gradnje
prezentiran nam je od tvrtke Tehnix. Ispravak - briše Sama županija je zbog predviđene montažne
gradnje odbacila postojeće projekte koji su namijenjeni za čvrstu gradnju.
Josip Petković: Dobro ako je tako. Ali ne gospodarimo pametno.

Goran Lovrec: A projekti za Park mladosti nisu bili tri, četri puta rađeni već dva put. I to iz razloga jer
prvi put nije bilo dovršeno na vrijeme pa se u međuvremenu promijenio zakon stoga smo trebali
napraviti nove projekte.
Josip Petković: Što je sa projektima za kanalizaciju?
Goran Lovrec: Upućeni su Međimurskim vodama i za 2019.-2020. godinu se predviđa početak gradnje.
Josip Petković: nekakvih aktivnosti kao što je Općina Sv. Juraj imala, ima?
Goran Lovrec: Poduzimaju se radnje vezane uz imovinsko pravne odnose na zemljištima uz cestu gdje
će se kopati za cijevi.
Josip Petković: Sve je to u ingerenciji Međimurskih voda tako da ne bi mi na svoju ruku kontaktirali
kakve projektantske kuće i imali trošak jer sve to obveza Međimurskih voda.
Konrad Brezarić: Imam primjedbu na načelnika. Imali smo godišnju skupštinu i na dnevnom redu bila je
i točka izgradnja doma u Dragoslavec Bregu. Načelnik je rekao da mi nemamo ništa, nikakav dom. Da
ne možemo ništa legalizirati. Tu su i g. Golub i Antun Ladić koji mogu to potvrditi. Ja bih zamolio da
predsjednik Općinskog vijeća kaže Gordani da donese tu građevinsku dozvolu jer mi nismo radili ništa
na crno.
Josip Petković: Da ne maltretiramo Gordanu ja sam upoznat sa tim slučajem. Imam građevinsku tu pred
sobom. Ona je produžena i gradnja je započela. Rješenje o uvjetima gradnje je tu. Zašto niste načelniku
odmah na skupštini rekli da njegova izjava ne stoji.
Konrad Brezarić: Nisam ga htio ocrniti tamo pred ljudima. Kasnije sam mu rekao da imamo papire.
Nisam se htio svađat.
Goran Lovrec: Nadovezat ću se na izrećeno. Prilikom legalizacije na vašoj parceli bili smo pozvani na
razgovor u urbanizam rekli su nam da na temelju zahtjeva koji je preda za legalizaciju nemaju osnova
za provođenje legalizacije jer na zemljištu nema ni jednog objekta koji bi zadovoljio uvjete legalizacije.
Na zemljištu je izgrađen wc a rečeno nam je da wc nije temelj za provođenje legalizacije, a drugog
prijavljenog objekta za gradnju nema. Urbanizam nema tih građevinskih dozvola.
Josip Petković: Pa građevinske su tu, kako ih urbanizam nema pa oni su ih izdali. G. Flinčec molim vas
da nam pojasnite te termine da ne gubimo vrijeme oko toga više.
Milan Flinčec: Sudjelovao sam na tom projektu. Zgrada DVD-a Preseka je legalizirana unatoč tome što
je bila legalna, nitko im to nije spomenuo prije podnošenja zahtjeva. Upravni odjel nije prijavio gradnju
doma u Dragoslavec Bregu pa zato nema osnove za legalizaciju jer ti temelji koji su napravljeni isto ko i
da nisu jer nije prijavljena gradnja i na urbanizmu stoji ko da ništa nije započeto. Isto kao što 99%
mještana ima građevinske dozvole za svoje kuće i napravljene su ali oni koji nisu prijavili gradnju još
uvijek nemaju ucrtanu kuće i na urbanizmu nemaju informaciju da je nešto građeno po građevinskoj.
Na urbanizmu nisu tamo da vam daju informacije nego da prihvate ili ne ono što ste im donijeli. Ako vi
date izjavu da ste 2012. godine započeli gradnju to je to, gradnja je znači prijavljena. Kao što je bilo
učinjeno i za nadstrešnicu u Parku mladosti. Temeljem izjave projektanta legalizirana je nadstrešnica.
Josip Petković: Znači da ako je bilo volje moglo se legalizirati.
Milan Flinčec: Da, temeljem izjave se moglo.
Josip Petković: Konrad jeste zadovoljni?
Konrad Brezarić: Nisam, jer smo ocrnjeni da smo radili na crno , a nismo.

Franjo Kovačić: Imamo plan nabave za 2017. u kojem stoji i izgradnja doma u Dragoslavec Bregu znači
da se na temelju nekakve dokumentacije moralo to planirati.
Goran Lovrec: Da, temeljem projekta kojega planiramo prijaviti na Ministarstvo.
Josip Petković: G. Brezarić neka vam gospodin Flinčec pomogne što bi bilo potrebno da se provede
legalizacija.
Robert Kos: Ne bi htio odugovlačit ali g. Brezarić, Goran vam ništa lošeg ili krivog nije rekao ako ste ga
slušali. Dok smo radili naš dom u Dragoslavec Selu, iskoristili smo jedan od postojećih projekata koji su
bili izrađeni za jeftine novce, takvo rješenje sam predložio i vama za vaš dom. Načelnik puno razmišlja o
Vašem domu i više nego što mislite. Vi nemate ljudi koji bi došli u Općinu i rekli mi to želimo i pomoći
ćemo oko izrade tog projekta.
Milan Flinčec: Lijepo je to g. Kos prebacio na Brezarića i mjesni odbor, ali još uvijek na građevinskoj
dozvoli stoji investitor Općina, a ne mjesni odbor ili Brezarić.
Robert Kos: Ne mogu se složiti sa izjavom g. Flinčeca. Moramo se jednom naučit i nešto sami napravit,
a ne da nam Općina sve rješava. Naše selo je previše truda uložilo za naš dom u Dragoslavec Selu.
Brezarić: I mi smo radili sami, ne samo vi. Ja sam samo rekao da nije istina da nema papira, a ne da
netko nije nešto htio.
Franjo Kovačić: G. Kos nije bio prozvan na skupštini. Bila je izjava da građevinske dozvole nema.
Goran Lovrec: Stojim iza toga što je rečeno. I znam da boljka nije bila građevinska dozvola za
Dragoslavec Breg, nego ceste koje sam spomenuo da su asfaltirane i da su ih ministri otvarali a nemaju
građevinske dozvole niti sređene papire. Svake godine iz JUO se prijavljujemo na sve natječaje za koje
zadovoljavamo uvjete. G. Brezarić Vi se do sada niste ni jednom obratili u JUO sa bilo kakvom željom ili
idejom vezano uz domove. Zato nas ne blatite.
Josip Petković: Povucite ručne. Bit je bila samo građevinska dozvola, da li je ima ili ne.
Franjo Kovačić: Bili su svjedoci na skupštini koji mogu potvrditi što je bilo za problem. I sam si sad
rekao da nisi rekao da nema građevinske dozvole.
Franjo Golub: Pošto sam na prošloj sjednici bio prozvan da kao bivši član nadzornog odbora nisam
podnio ni jedno izvješće o radu nadzornog odbora, htio bih da mi načelnik pojasni što je s tim mislio.
Goran Lovrec: Samo je bilo napomenuto da imamo novog člana u nadzornom odboru Međimurje plina i
i da smo dobili izvješće, a dok ste vi bili član nismo dobili ni jedno izvješća od nadzornog odbora
Međimurje plina.
Josip Petković: Mogli smo tražiti od g. Goluba ako smo baš tako htjeli, ali nismo. Danas se u Štrigovi
održava utakmica javnih poduzeća.
Franjo Golub: Bilo je tako kako je načelnik rekao. Ja nisam davao izvješća. Promjena nije bilo i izvješća
nisam davao jer se sav rad Međimurje plina može vidjeti na službenim stranicama Međimurje plina. I
sve donacije sam dobio dobile su i druge udruge. Napomenuo bi samo da dok se u JUO na općinu
preda neki dokument da se urudžbira i vrati i da se ubuduće da odgovor ukoliko se na općinu podnese
nekakav upit jer ja nisam dobio odgovor još od 6 mjeseca na upit koji sam postavio.
Robert Veselko: G. Golub je bio vijećnik pa bi trebao dati izvješće odbora u kojem je bio član.
Mladen Borko: Ja sam bio u školskom odboru i dao sam izvješće i dan nakot toga bio sam smijenjen sa
školskog odbor. G. Golub nije dao izvješće pa opet nije bilo dobro.

Franjo Kovačić: Svi smo bili na vijeću dok je načelnik rekao da se načelnika cuka za rukav direktora i da
dobije samo jedna udruga a vidimo da nije istina, sve udruge su dobile sredstva.
Josip Petković: Ja sam predložio da se sjednice snimaju kako bi Gordani bilo lakše zapisati što se
govori.
Mirjana Novak: Načelnik je rekao da su se održale skupštine udruga pa me zanima da li je bio prisutan i
skupštini udruge Kupina?
Goran Lovrec: Bio sam prisutan ali se skupština nije održala jer nije bilo kvoruma.
Mirjana Novak: Imam informacije da nenamjenski troše donacije općine, je li to istina?
Goran Lovrec: I ja sam dobio takve informacije. Njihovo izvješće nemamo pa nam ne mogu to sad reći.
Kroz mjesec dana bit će još jedno vijeće pa ćemo vam predočiti izvješća.
Mirjana Novak: Da li oni bez opravdavanja mogu trošiti sredstva općine?
Goran Lovrec: Ne, ne mogu. Podnose izvješća o svom radu svake godine tako će i ove će dati.
Josip Petković: Da li imate saznanje kao mještanka Dragoslavec Sela da udruga Kupina nije namjenski
trošila dobivena sredstva?
Mirjana Novak: Da, imam takve informacije pa bi se htjela uvjeriti da li su istinite.
Kovačić: Mene zanima da li mogu imati uvid u dokumentaciju ili troškovnik vezan uz građevinske radove
na društvenom domu Preseka. Naime imam informacije da je procijenjena vrijednost radova bila dosta
niža od vrijednost radova na okončanoj situaciji.
Goran Lovrec: Naravno da se može vidjeti, molim Gordanu da donese svu dokumentaciju vezanu uz
provedbu natječaja za radove na društvenom domu Preseka te okončanu situaciju za spomenute
radove.
Franjo Kovačić: Mene zanima da li netko zna tko je Ninoslav Bistrović i od kud je?
Goran Lovrec: On je iz Slakovca i u Odboru je za provedbu javne nabave kao osoba koja ima certifikat
pa je angažiran što se tiče provedbe svih javnih nabava.
Josip Petković: Mogli ste vijeće upoznati s tim.
Kovačić Franjo: Mene zanima da li je sklopljen ugovor s njim i koliko mu se plaća?
Goran Lovrec: Plaća mu se od 500,00 - 1.000,00 kn i da, ugovor je sklopljen. Nemamo nikog da to
adekvatno obavi pa smo uzeli njega.
Milan Flinčec: Ja sam bio na vijeću u devetom mjesecu. Postavio sam pitanje 16 pitanja. Postavio sam
neka ozbiljna pitanja na koja nisam dobio odgovor. Tko može u općinsku arhivu, ugovori za Park
mladosti, zašto nema popisa ugovora na web stranici? I zgrada PZ-a, bio sam sa vatrogascima i još se
ništa ne zna za zgradu PZ-a. Ovaj put postavljam pitanje Općinskom vijeću. Nadam se da budete
mogli dobiti odgovore na pitanja. Onda sam vam dao i pravilnik za natječaj mjere 7 u kojem piše da su
projekti financirani sa 85% vrijednosti projekta, a tko podmiruje ostatak? Još vezano za obnovu doma
kulture u Gornjem Mihaljevcu. Bilo je rečeno da će Ministarstvo dati 100.000,00 kn i da će županija dati
300.000,00 kn. Na dvjema sjednicama je rečeno da smo dobili 100.000,00 od Ministarstva i 116.000,00
kuna od Županije. Znači da je ostatak pokriven iz općinskog proračuna. I za dom Preseku isto je cijena
viša nego ugovorena. Radnici su ostavili otvoren dom i polomili čaše i stol za tenis su koristili za užinu.
Dimnjak nije funkcionirao. Slomili su sva svjetla, no to su složili,a cijenu su digli za 17%. Zašto na

stranici nisu objavljeni kompletni ugovori za bagatelnu nabavu. Da jesu bili bi i ovi ugovori za Park
Mladosti. I zanima me da li ću dobiti odgovor.
Goran Lovrec: Ostat ću u dijelu domova. Vrijednost je porasla dok su započeli radove jer su prilikom
otkrivanja vidjeli da su potrebni još neki dodatni radovi. Za Dom kulture Gornji Mihaljevec 2016. smo
dobili 116.000,00 kn od Županije, a još je ove godine došlo 100.000,00 kn i očekujemo još 150.000,00
od Županije, to smo i potpisali. 275.000,00 kuna je bila planirana vrijednost nabave sanaciju Doma
Preseka. Poslani su bili upiti na tri adrese. Javio se samo Tekeli i vrijednost je bila 317.000,00 sa PDVom. Kako su radovi započeli vidjelo se da su potrebni dodatni radovi. Zbog toga dolazimo do iznosa od
386.000,00. Razlika je bila u kvadraturi i obijanju brodskim podom oko krovišta. Evo pogledajte
okončanu situaciju.
Milan Flinčec: Ako pogledate izvorni troškovnik vidite da ovo o obijanju brodskim podom ne stoji jer je u
izvornom troškovniku stavka navedena i uključena u cijenu radova. A i da je, onda bi to bilo nekih
600,00 kn. Jer obijanje ne možemo smatrati dodatnim radovima jer se nalaze u prvotnom troškovniku.
Goran Lovrec: Ako treba proći ćemo izvorni troškovnik i okončanu situaciju . A možemo vam skopirati
pa budete vidjeli razlike.
Milan Flinčec: Ajde jedna provjera troškovnika, koliko su drvene građe zamijenili na krovištu?
Goran Lovrec: Pište da je jedan kubik zamijenjen.
Milan Flinčec: Nije niti 0,1 m3 zamijenjen, ništa nisu zamijenili. Pa drugi put prije nego što platite radove,
provjerite što je učinjeno. Tu piše čišćenje gradilišta, a gradilište nije pospremljeno.
Robert Veselko: Kad ste već vidjeli da ima smeća oko doma da li ste dali zahtjev da se pospremi?
Milan Flinčec: Pa stavka je u troškovniku pa ne treba dodatne zahtjeve. Ja sam sâm čistio dom jer smo ga
trebali.

Robert Veselko: Dali imaš slike prije i poslije obavljenih radova?
Milan Flinčec: Je li to moja dužnost ili općinska?
Josip Petković: Traži se da se pismeno odgovori g. Flinčecu na njegova pitanja.
Robert Kos: Mislim da se ništa nije skrivalo kad se nešto radilo. Mi raspravljamo dali je napravljeno ovo
ili ono umjesto da vidimo da je napravljeno.
Josip Petković: Odbori su tu da ih koristimo. Oni su oni koji daju podatke kao što su odbor za financije i
proračun dali prijedlog proračuna tako je trebalo uključiti i odbor za projekte.
Marijan Sklepić: Evo ja opet pitam za onih 30% vlasništvu PZ-a koji smo mi također u cijelosti platili. Dali
se tu što poduzelo?
Darko Horvat: Bilo je riječ o 30 m2 , a ne 30% vlasništva i to uvelike mijenja stvari.
Goran Lovrec: Upravo zbog toga još nismo uplatili preostalih 50.000,00 kn kojih smo dužni za zgradu.
Jer su oni sami dali prijedlog za procjenu vrijednosti uloženih radova pa ćemo ih pričekati i kompenzirati
sa tim dijelom. Do trenutka procjene će tako ostati. Mogli smo zadnjih par metara ne napraviti zamjenu
ali kako bi to onda izgledalo.
Marijan Sklepić: Pa zar je prošlo godinu dana? Trebali smo to u 12 rata platiti, a sad je sve plaćeno.
Goran Lovrec: Ne tih 50.000,00 nismo još platili upravo zbog toga.

Franjo Kovačić: Skinuo sam si sa stranice procijenjene radove za sanaciju Doma Preseka, razlike su
velike. Možda bi se to moglo i kome pogodovati. Razlika je znatna.
Milan Flinčec: Nadam se da JUO ne procjenjuje te radove,a ako čovjek koji to procjenjuje krivo procjeni,
onda je pitanje dali bi se mu trebalo platiti. Taj čovjek koji je radio troškovnik se uopće nije udostojio to
napravit kako treba. Troškovnik je neodgovorno napravljen.
Goran Lovrec: Niti imam želju koga braniti niti ništa. Prije nego je izrađivač krenuo u mjerenje bili smo
na terenu sa g. Neimarom i Jambrovićem i ustanovili smo da je sve u redu procijenjeno. Dok budemo
okončanu situaciju kopirali, skopirat ćemo vam i dodatne radove.
Mladen Borko: Koliko je to razlika?
Goran Lovrec: Od 317.000,00 do 378.000,00 tisuća, znači nekih 60.000,00 kuna.
Robert Kos: Tko je potrošio točno toliko novca koliko je predvidio dok je započeo gradnju? Svatko je
imao nekakve dodatne radove. Slažem se da se iskopira dokumentacija pa da se vidi.
Robert Veselko: Vas g. Petković smatram ozbiljnim čovjekom i privatnikom i sami znate da uvijek dođe
do dodatnih radova pa tako i troškova.
Josip Petković: Dobro nećemo u privatne vode sam rekao da se moglo provjeriti radove. Mene zanima
vezano uz zonu gdje smo s tim?
Goran Lovrec: Platili smo sve rate prema Ministarstvu i moći ćemo se kandidirati. Bili smo na Elektri i
dogovorili da se rok produži otplate produži na 5 godina od puštanja trafostanice u pogon. Do 2019.
godine općina nema obvezu platiti dugovanje. Nadam se da ćemo dobiti na natječajima te novce. Pa
dok se pojave investitori da možemo ponuditi priključak struje.
Josip Petković: Koliko je ta obveza bila u početku?
Goran Lovrec: cca 500.000,00 kn.
Josip Petković: Zaključujem aktualni sat.
Ad.2. Usvajanje zapisnika sa 26.,27.,28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Gordana Lukić: Načelnik je imao primjedbu na zapisnik sa 27. sjednice za iznose državne pomoći.
Nisam sve stigla zapisati pa sam ih upisala naknadno nakon načelnikove primjedbe. Promjene su
označene kosim slovima.
Zapisnici sa 26.,27. i 28. sjednice općinskog vijeća jednoglasno su usvojeni sa 11 glasova ZA.
Ad.3. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju
od 01.01. do 31.12.2016. godine
Goran Lovrec: Imamo višak od 526.972,43 kn odnosi se na nepotrošena sredstva planirana za
modernizaciju ceste a zbog vremenskih neprilika se nije moglo pristupiti radovima. Evo današnjim
danom započeli su radovi na modernizaciji ceste. Rashodi su ostvareni u iznosu od 80%. Sredstva
koja su višak su na računu općine i biti će potrošene za pokriće troškova modernizacije cesta.
Franjo Kovačić: Ja bih predložio da se ova točka odloži za sljedeću sjednicu. Kako je g. Flinčec rekao u
obavezi smo objaviti ugovore, a koliko sam vidio na stranici evidencija je zadnje ažurirana sa
31.01.2016.

Goran Lovrec: Ne znam što se dogodilo, budemo provjerili.
Gordana Lukić: Popis ugovora smo dali na objavu međutim ja ne mogu sad reći ništa o tome. Možemo
provjerit ali čovjek je volonter i ako nešto nije stavio onda mu ne možemo ništa.
Josip Petković: Neka se objavi to na stranici.
Goran Lovrec: Pa iznosi su u redu ali valjda je došlo do propusta u broju lampi. Cijena je cca 900,00 kn
po lampi.
Josip Petković: Neka se izmjeni broj rasvjetnih tijela. Dajem na usvajanje.
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016.
godine usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.
godini na području Općine Gornji Mihaljevec
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine
Gornji Mihaljevec usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
usvojeno je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.6. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2016. godinu
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2016. godinu usvojeno je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.7 Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2016.
godinu
Po točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu usvojeno je
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja
Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu
Goran Lovrec: Formalna odluka. Popis je izvršen od strane povjerenstva. Pregledana je sva imovina.
Na poleđini imate sve podatke.
Josip Petković: Obveze su dospjele sve ili?
Goran Lovrec: Sa 31.12. je većina njih nije bila, no sada već jesu. Najveći dio je PZ i staro dugovanje.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji
Mihaljevec za 2016. godinu usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2016. godinu
Goran Lovrec: Statističko izvješće temeljem prikupljenih podataka u 2016. Sve to je pojašnjeno u
izvješću.
Odluka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.
godinu usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za
investiciju „Rekonstrukcija i građenje sportsko rekreacijskog centra Mladost u Gornjem
Mihaljevcu“
Josip Petković: Izvolite načelniče.
Goran Lovrec: Slično smo donosili i za cestu Tupkovec, potrebno je za prijavu na natječaj koju možemo
sa 16. travnja početi predavati. Dokumentacija je pripremljena i čekamo još samo ovu odluku.
Josip Petković: Pojasnite još malo ovaj projekt, točnije financiranje. Tu se sad pojavljuju razlike.
Goran Lovrec: Natječaj je koncipiran kao i cijela mjera 7. Znači 85% EU fondovi i 15% Ministarstvo.
Obzirom da je mjera tek započela i da li su informaciju da se može koristiti predujam no više informacija
am za sad ne mogu dati . Predujam možemo koristiti već u prvoj fazi.
Franjo Kovačić: 7.469.648,65 kn iznose ukupna tražena sredstva, a ukupni iznos projekta je
9.000.000,00 kn pa me zanima tko bude pokrio 2.000.000,00 kn? Mi se zadužujemo za cijeli proračun a
ne znamo kako ćemo pokriti taj iznos. To znači da je plan pokriti trošak iz vlastitih sredstava ? Nije
problem glasati za tu odluku ako je financiranje 100%, a što ako nije? Gdje ćemo naći 2.000.000,00
kuna?
Josip Petković: Da, tu računski ne štima. Da se ne zeznemo. Znači da mi gutamo PDV? Onda krivo
govorimo da nas ništa ne košta? Računski ispada da iznos PDV-a ide na trošak općine. Da li smo mi to
predvidjeli ili ne?
Robert Kos: Piše da je PDV prihvatljiv trošak. G. Breglec je dao pojašnjenje da su projekti 100%
financirani, a i ne glasamo da li bude se radilo sutra.
Goran Lovrec: Neznam što da kažem, dobro je gospodin Kovačić primjetio razliku. Stvarno ne mogu tu
razliku pojasniti i mene zbunjuje.
Mirjana Novak: Ali i taj dio troška kojeg bi morali mi platiti od 1.867.412 je iznos PDV-a.
Marijan Sklepić: Iako bi bio lijep pogled na objekt, ali ja nisam za takvo zaduživanje.
Franjo Kovačić: Niti ja.
Josip Petković: Da li je prekasno da to ostavimo za iduće vijeće?
Goran Lovrec: Imajte na umu da se bliže izbori i da će se vijeće raspustiti i nemamo puno vremena.
Josip Petković: Dajem na glasanje.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju „Rekonstrukcija i
građenje sportsko rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu“ usvojena je sa 6 glasova ZA i 5
PROTIV (Mirjana Novak, Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Mladen Borko).
Ad.11. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije
civilnog društva
Goran Lovrec: Kao što znate zakonski trebamo dovesti Pravilnik za financiranje udruga. Vijeće bi ga
trebalo usvojiti kako bi se novci udrugama mogli dodijeliti, da onda nema donacija udrugama. Bitna
novina je da svaka udruga treba imati najmanje 25% svojih sredstava za programe koje kandidiraju na
općini. Žalosno je da su sve velike i male udruge svrstane u isti koš.
Robert Kos: Da li postoji mogućnost da se tu uključe i mjesni odbori? Da se nekako kandidiraju pa da
imaju svoja sredstva.
Goran Lovrec: Pravilnik je namijenjen isključivo udrugama. Vezano za mjesni odbor imamo dalje po
dnevnom redu.
Franjo Kovačić: Mjesni odbor bude pravna osoba kako i u Statutu piše i imali budu svoj račun pa ćemo
moći dodijeliti sredstva.
Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva usvojen je
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.12. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Gornji Mihaljevec
Goran Lovrec: Znate da smo dobili od Ministarstva uputu da moramo provesti izbore kako se spada.
Odlučili smo da to ostavimo do lokalnih izbora i to je sad pred nama. Trošak neće biti kao za lokalne ali
nekakav bude. Provode se isto kao i lokalni. Mjesni odbori će dobiti svoje račune i tako će moći dobiti
novce.
Josip Petković: Mislim da je to najbolje. Izlaznost će biti veća nego što bi bila ako bi ih imali odvojeno od
lokalnih.
Franjo Kovačić: Da li znamo koliko članova će biti birano u mjesnom odboru? I da li se izbori uopće
mogu provesti zajedno?
Goran Lovrec: Prema Statutu i broju mještana će biti određen broj članova.
Gordana Lukić: Kroz mjesec dana će biti još jedna odluka o raspisivanju gdje će biti pobrojano koji MO
će imati koliko članova a kako je rekao načelnik sve prema našem Statutu.
Marijan Sklepić: A naknada za rad? Koliko će to koštati? Da se ne dogodi da na biračkom mjestu ne
dobijem odgovor da mi ne daju listić za izbore vijeća mjesnih odbora jer su plaćeni samo za lokalne.
Goran Lovrec: O naknadi još nismo raspravljali, predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva
prisustvovat će edukaciji 15.03.2016 nakon koje će imati više informacija, a izbori se mogu održati
istovremeno sa ovima.
Mladen Borko: Ali mi imamo 12 mjesnih odbora a sedam mjesta.
Goran Lovrec: Sanja ne vidi problem u tome. Bit će više kutija na glasačkom mjestu.

Marijan Sklepić: To nije za smijanje, mi smo u odluci napisali da imaju pravo na naknadu pa im ne
možemo reći da ne budu dobili plaćeno.
Josip Petković: Pa dobit će naknadu.
Goran Lovrec: Ionako financiramo dio lokalnih izbora i imamo predviđena sredstva u proračunu i za to.
Robert Kos: Žalosno je da se to uvodi i u nas tako male jedinice. Politika se svugdje umiješala.
Josip Petković: Da, kod nas u Prhovcu će isto biti liste složene neovisno o stranki jer nas nema
dovoljno.
Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec
usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.13. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u čakovcu i
sudaca porotnika za mladež
Goran Lovrec: Ja imam samo primjedbu na naziv škole radnog mjesta Gornja Dubrava naime
predložena gospođa radi u osnovnoj školi Donja Dubrava.
Odluka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za
mladež usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.14. Prijedlog Odluke o visini i raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u
2017. godini
Goran Lovrec: Prijedlog je pred vama pa neka se svi predstavnici stranaka uključe da ne bi bio tko
oštećen.
Marjan Sklepić: Ja se moram javiti. Dolaze izbori i iz čega ćemo kao stranke financirati izbornu
promidžbu ako nemamo financiranje stranaka. Ako želimo izbore provesti treba netko raditi, a ako radi
treba ga i platiti.
Boris Resman: Pošto su izbori predlažem po vijećniku 800,00 kn ispravak 500,00 kuna
Mladen Borko: A što s onim mjesnim odborima koji nemaju stranke?
Boris Resman: Pa to je za financiranje vijećnika u općinskom vijeću.
Franjo Kovačić: Ja bih podržao 0,00 kn jer i ako se uplati, uplatit će se u stranku i mi kao vijećnici
nećemo ništa dobit jer stranke sve sebi zadrže. Ja nisam ništa dobio niti one godine dok je bio nekakav
iznos u pitanju. Isto sve financiram svojim novcima.
Goran Lovrec: Za članove unutar političkih stranaka nismo mi ništa krivi to su krive stranke. Kako je i g.
Kovačić rekao, mi novce damo ali ako do vijećnika ne dođu nije naša krivnja.
Odluka o visini i raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2017. godini usvojen je 9
glasova ZA, 2 SUZDRŽANI (Boris Resman, Josip Petković).

Ad.15. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko
izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2016. godinu
Darko Horvat: Vatrogasci su podnijeli izvješće i nemamo što filozofirat, to treba prihvatit.
Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne
postrojbe Čakovec za 2016. godinu usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.16. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2016. godini za Općinu Gornji Mihaljevec
Darko Horvat: Dano je izvješće koliko je bilo intervencija.
Boris Resman: Ja želim znati gdje su točno bile intervencije.
Gordana Lukić: Za iduću godinu budemo ih tražili pa ćemo uvrstiti u izvještaj za iduću godinu.
Izvješće o stanju zaštite od požara u 2016. godini za Općinu Gornji Mihaljevec usvojen je jednoglasno
sa 11 glasova ZA.
Ad.17. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za razdoblje
od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine
Goran Lovrec: Sve je napisano, ako ima nejasnoća pitajte.
Franjo Kovačić: U točki II. mi nije jasno da ste napisali da ste prisustvovali svim skupštinama udruga i
klubova. Koliko znam skupštine se održavaju u 3. mjesecu.
Goran Lovrec: Pa mišljeno je i na sve ostale udruge i odbore ne samo na našem području.
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2016. do
31.12.2016. godine usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.18. Informacija i izvješća
Marijan Sklepić: Ja bih opet pitao za PZ. Nigdje ga nema pa moram pitati.
Goran Lovrec: Evo baš na današnji dan vršilo se mjerenje za energetski certifikat. DVD-u smo dali ključ
od garaže. Čekamo skupštinu u nedjelju pa budemo više znali. Postoje svakakve priče, no prijenosa
vlasništva definitivno nema. Prostore mogu dobiti na korištenje i u obvezi su financirat potrebna
ulaganja u obnovu. Bili su kod nas na sastanku i nakon toga su dobili prostor za korištenje. Pričekat
ćemo godišnju skupštinu. A za ostale prostore raspisat ćemo natječaj za najam.
Marijan Sklepić: Ponukan sam bio jer smo jedan četvrtak morali djeliti dvoranu sa KUU Lipom. Oni na
pozornici vježbaju igrokaz a mi dole igramo nogomet. Nismo više mladi da nas gledaju u gaćama, nije to
baš ugodna situacija.
Goran Lovrec: Da eto tako se poklopilo. Ne možemo im zabranit vježbanje kad imaju nastup.
Marijan Sklepić: Imamo dovoljno prostora u PZ-u pa da ih malo sredimo. I još pogledajte omjer
financiranja udruga. Da li vam se čini pošteno?

Josip Petković: I još vezano za skupštinu DVD Gornji Mihaljevec, načelniče, obećali ste im vozilo.
Goran Lovrec: Da ali nisam rekao da će to biti ove godine. Mi smo uplatili iznos koji je bio u proračunu
planiran.
Marijan Sklepić: A što sad, oni imaju novce na računu? Ako oni ne moraju vratiti neutrošene novce onda
niti udruga Kupina ne mora.
Goran Lovrec: DVD po zakonu moramo financirati 5% od proračuna da li oni troše ili ne, mi smo im
isplatili sredstva a kako će ih oni rasporediti neznam.
Marijan Sklepić: Onda po tome je to više od 5%.
Goran Lovrec: Ako se sjećate na prošlom vijeću smo dali zaključak da im se malo potpomore.
Marijan Sklepić: Znači možemo ih priškrhnuti ove godine?
Robert Kos: Pa nije problem ako se i 5% premaši ako se vidi za što se daje.
Marijan Sklepić: Pa nije to upitno da se im da al neka troše.
Goran Lovrec: Na idućem vijeću ćemo uz izvješća udruga imati i izvješća DVD-a. Evo imate još tu
zamolbu od Kelnerić Srećka vezano za asfaltiranje. On to namjerava asfaltirat, a to je općinski put i on
bi financirao 70%,a općina 30%. Moj stav je da se to podupre jer da nam se takva prilika ukaže više
puta bilo bi više asfaltiranih cesta.
Josip Petković: Koje su to dužine i širine ceste?
Goran Lovrec: cca 120 m dužine i 2.5 m širine.
Josip Petković: Cijena je radova je realna?
Goran Lovrec: Pa je, otprilike prema onima koje se trebalo asfaltirati.
Robert Kos: Po meni bi trebalo podržati još, da je više takvih zamolbi i imali bi više asfaltiranih cesta.
Franjo Kovačić: Ja predlažem da se povisi financiranje jer je to njemu veliki zahvat, a cesta je naša.
Predlažem da se mu odobri 40%.
Boris Resman: Da li bi mogli zatražiti dve tri ponude da vidimo koliko bi drugi tražili za te radove?
dopuna: Podržavam da se mu odobri 40%.
Marijan Sklepić: Da li možemo mi preuzeti te radove pa nek oni nama daju novce?
Goran Lovrec: On je već napravio početne radove. A mi bi morali provesti natječaj za završni sloj.
Josip Petković: Koliko onda da mu damo?
Marijan Sklepić: Predlažem da mu damo 50.000,00 kn jer je on u prvom sloju već uložio puno, to bi bilo
neki omjer 60:40.
Josip Petković: Načelnik, mišljenje?
Goran Lovrec: Ako idemo sami radit, ne budemo mogli to uskoro napraviti i to je dobra prilika. A omjer
vama prepuštam. Mi raspisujemo natječaj za završni sloj i nakon toga plaćamo fakturu a gospodin
Kelnerić u obliku donacije uplaćuje u općinski proračun dogovoreni iznos.

Josip Petković: Glasanje za iznos 50.000,00 kn.
Jednoglasno prihvaćeno sa 11 glasova ZA.
Ad.19. Ostala pitanja i prijedlozi
Robert Kos: Htio sam reći vezano za školu, ako škola ima nekakav problem mi smo tu da pomognemo.
Marijan Sklepić: Samo sam rekao da škola nije udruga i ne može biti svrstana u izvještaj za udruge.
Kako nije bilo više pitanja sjednica je završila u 22.22 sati.
Zapisničar:
__________________
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2109/21-02-17-3

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petković

