ZAPISNIK
Sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 28.03.2017. godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/17-01/2, URBROJ: 2109/21-02-17-1 od 22.03. 2017.
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 , Robert
Kos, Robert Veselko, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Darko Horvat – zamjenik načelnika, Goran Lovrec – načelnik, Mario Kovačić –
stručno osposobljavanje, Izak Vrtarić, Velimir Pavlic, Milan Flinčec, Mirjana Novak
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 su svi
vijećnici prisutni. Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (materijali u
privitku).
2. Aktualni sat.
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku),
4. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2017. godinu (materijali u privitku),
5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini (materijali u privitku)
6. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornji Mihaljevec za
2017. godinu (materijali u privitku),
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini
(materijal u privitku),
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju se Izvješća općinskog načelnika o korištenju sredstava
ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na
korištenje bez javnog poziva poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016.
godine (materijal u privitku),
9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu (materijal u privitku),
10. Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica za organizaciju i razvoj sustav zaštite i spašavanja na
području Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu (materijal u privitku),
11. Informacije i izvješća
-stanje sigurnosti za prosinac 2016. godine, siječanj, veljača 2017. godine na području
Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku),
- financijski izvještaji potrošnje proračunskih sredstava udruga i DVD-a (materijali u
privitku)
12. Ostala pitanja i prijedlozi.
Goran Lovrec: Pozdrav svima, obzirom da smo na prošloj sjednici donijeli odluku za Park Mladosti, a
treba donijeti novu, onda predlažem da se uvrsti na dnevni red pod točku 2.
Josip Petković: Dajem na glasanje prijedlog za uvrštenje točke na dnevni red.

Prijedlog je jednoglasno usvojen sa 11 glasova ZA.
Josip Petković: Onda pomičemo dnevni red i uvrštavamo na dnevni red točku 2. pa sada dnevni red
glasi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (materijali u
privitku).
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za
investiciju „Rekonstrukcija i građenje sportsko rekreacijskog centra mladost u Gornjem
Mihaljevcu“.
3. Aktualni sat.
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku),
5. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2017. godinu (materijali u privitku),
6. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini (materijali u privitku)
7. Prijedlog Plan razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gornji Mihaljevec za 2017.
godinu (materijali u privitku),
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini
(materijal u privitku),
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju se Izvješća općinskog načelnika o korištenju sredstava
ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na
korištenje bez javnog poziva poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016.
godine (materijal u privitku),
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu (materijal u privitku),
11. Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica za organizaciju i razvoj sustav zaštite i spašavanja na
području Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu (materijal u privitku),
12. Informacije i izvješća
-stanje sigurnosti za prosinac 2016. godine, siječanj, veljača 2017. godine na području
Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku),
- financijski izvještaji potrošnje proračunskih sredstava udruga i DVD-a (materijali u
privitku)
13. Ostala pitanja i prijedlozi.
Josip Petković: Dajem na glasanje dnevni red.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 11 glasova ZA.
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Je li bilo kakvih primjedba?
Gordana Lukić: Da, bile su i uvrštene su promjene i posivljene su.
Josip Petković: dajem na glasanje točku dnevnog reda.
Zapisnik sa 29. sjednice općinskog vijeća jednoglasno je usvojen sa 11 glasova ZA.
Ad.2. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju
„Rekonstrukcija i građenje sportsko rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu“
Goran Lovrec: Nakon prošle sjednice i donošenja odluke za projekt Park Mladosti pojavile su se
nejasnoće što se tiče samog financiranja projekta. Od konzultantske kuće dobili smo tumačenje vezano
uz opravdana sredstva. U početku su dali drugačije pojašnjenje no nakon donošenje Pravilnika o
financiranju došlo je do promjene. Nikome nije bila namjera zadužiti općinu. Iznos od 9 milijuna bili su

obuhvaćeni svi troškovi detaljno uvršteni sa najmanjim sitnicama. Kasnije je i kroz novine se povlačilo
tko će platiti razliku od skoro 2 milijuna. No nakon sjednice kontaktirali smo Eufondiu i Velimira koji radi
projektnu dokumentaciju. On je sa nama pa će nam pojasniti stavke. Troškovnik je smanjen na 8
milijuna sa PDV-om. Također postoji opcija da se projekti odobreni od EU fondova još dodatno
financiraju iz fonda. Fond je otvorio natječaj pa je tako moguće dobiti i financiranje od Fonda. Tako da i
ako ostane na snazi odluka od prošle sjednice sa takvim financiranjem ostaje nam 300.000,00 za
podmiriti iz proračuna.
Josip Petković: Tko financira Eufondiu za izradu tog projekta?
Goran Lovrec: Piše vam u troškovniku 92.500,00 +PDV troškovi konzultantske kuće i ulaze u trošak.
Milan Flinčec: Prošle godine ste potpisali ugovor sa Eufondiom u kojem stoji do 5% ishođenih
sredstava, znači 5% od odobrenih sredstava. Potpisali ste više njih na 5% od odobrenih sredstava.
Goran Lovrec: Tih 5% odnosi se na ugovore sklopljene sa Ministarstvima, ne odnose se na EU fondove.
Uostalom 2 velika projekta su uvrštena u tih 5%.
Josip Petković: Drugim riječima Općinu ne opterećujemo dodatnim troškovima.
Velimir Pavlic: Pozdravljam i zahvaljujem na pozivu. Kada smo projektirali Park Mladosti vodili smo se
da mora zadovoljiti sportske namjene i da dobijemo jedan reprezentativni centar. Igralište sa noćnom
rasvjetom, teniskim igralištem, košarkaškim igralištem, nogometnim igralištem, veliko parkiralište i dječje
igralište. Idejno rješenje smo samo poboljšali, vidjeli smo mogućnost, a pribojavajući se troškova,
predvidjeli smo navodnjavanje iz zdenca. Projektirali smo i vip ložu i pješačko biciklističku stazu. Sve u
svemu projektirali smo dobar centar. Pitanje je troškovnik, kad smo radili troškovnik imali smo skuplju i
jeftiniju opciju. U sudjelovanju sa konzultantskom kućom došli smo do 9.000.000,00 kuna da bi nakon
svega sad uskladili na 8.000.000,00 kuna. Dosta troška odnosi navodnjavanje pa smo u toj stavki
smanjili rashod. U projektu smo se osigurali da se dobije i građevinska i uporabna dozvola. Također
smo stavili solarno grijanje uz koje možemo dobiti i građevinsku i uporabnu. Troškovnik je detaljan i
izvediv i može se s njim odraditi javna nabava i prijava na natječaj i može se ostvariti financiranje. No
tek nakon provedene javne nabave se može znati točan trošak.
Josip Petković: Ovo sa zdencom je provjereno?
Velimir Pavlic: Da, dobili smo suglasnost tako da ga možemo, a i ne moramo koristiti. Napravljena su
istraživanja iz Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Ali se tek nakon bušenja može znati točan priljev
vode.
Proračuni su napravljeni i sve je spremno, neovisno što smo mi to sad izbacili iz troškovnika mi to uvijek
možemo naknadno odraditi. A Hrvatske vode su dale suglasnost na projekt.
Milan Flinčec: Kolika je naknada za koncesiju za crpljenje vode?
Velimir Pavlic: 1kn/m³ vode, a Međimurskim vodama plaćamo 14 kn/m3. Trebamo 1800 m3 vode u
sušnom periodu, znači trošak je 1800m3 x 14 kn ako plaćamo Međimurskim vodama ili po 1800m3 x
1kn ako crpimo iz bunara.
Milan Flinčec: Da, ali pitanje je kišnica.
Velimir Pavlic: Trebali bi imati ogromni spremnik. 50 m3 vode po jednom navodnjavanju. Hrvatske vode
ne bi odobrile nešto veće od tog bunara koji je predviđeni. Sve nešto više ne bi bilo isplativo.
Josip Petković: Da li je takvo navodnjavanje negdje na igralištu izvedeno?
Velimir Pavlic: Da, u Nedelišću na Tratama imaju cca 3.000,00 – 4.000,00 kuna troška godišnje.

Milan Flinčec: Kolika je cijena projektne dokumentacije?
Velimir Pavlic: 80.000 sa PDV-om
Milan Flinčec: jer u evidenciji ugovora nema evidentiranog ugovora pa što se desilo ako postoji.
Goran Lovrec: Ugovor postoji i trebao bi biti u evidenciji. Bile su poteškoće sa objavom na stranicama.
Milan Flinčec: Ako pogledate proračun koji ste izglasali vidi se da je planirano zaduživanje, a rekli ste da
nije općina planirala zaduživanje. Spominjao sam u devetom mjesecu da su opravdani troškovi do
milijun eura vezano za mjeru 7.4.1., a nitko nije slušao. Vidljivo je da je 6 milijuna kn zaduživanje
planirano.
Goran Lovrec: Pri izglasavanju je 6 milijuna bilo pojašnjeno da se zadužuje za športsku dvoranu, a ne
za Park Mladosti.
Josip Petković: Dajte dalje za Park Mladosti.
Robert Kos: 1.250.000,00 € je bilo pojašnjenje gospodina Bregleca, nakon toga je došlo do promjene
Pravilnika i to povlači sa sobom izmjene u postotku financiranja. Troškovnik je sad prilagođen i moje
mišljenje je da ga treba prihvatiti jer zašto ne uzeti novce ako se nude. I gospodin Breglec je siguran da
bi i sa većim iznosom dobili financiranje.
Josip Petković: Dobro, to sve je bilo onako površno napravljeno i gospodin Breglec je načelnika doveo u
neugodnu situaciju.
Franjo Kovačić: Znači sad ne bude općinu ništa koštalo?
Goran Lovrec: Troškovnik je smanjen i ostaje cca 560.000 kn za pokriće koje možemo kandidirati na
onaj Fond i opet financiraju 80%,a općini ostaje samo 20%. Još jednom spominjem ako smo nekog
angažirali ne bi ga trebalo provjeravati, al evo dogodilo se pa smo sad to i spravili. Prevelike su to
investicije i projekti da bi ih samo odrađivali pa smo trebalo stručno osoblje za to.
Josip Petković: Osim navodnjavanja, još nešto je izbačeno?
Velimir Pavlic: Da, još oprema za hortikulturu i nešto od planirane opreme. Dok smo radili troškovnik
dobro smo sve provjerili i uvijek si moramo ostaviti malo mjesta. Idemo sa malo višim iznosom zbog
toga da ne bi ponestalo sredstva. Izgledom on ostaje isti, jedino je oprema malo smanjena. Stojimo iza
toga troškovnika.
Josip Petković: Recite što mislite.
Milan Flinčec: Taj troškovnik koji ste vi napravili ja tako na lijepe oči ne bi mijenjao. Koliko budu te
izmjene koštale? Puta 2?
Velimir Pavlic: Ne, nikako.
Milan Flinčec: Koliko će doći izvedbeni projekt za prijavu na natječaj?
Velimir Pavlic: 40.000,00 kn, a tender dokumentaciju odrađuje općina.
Milan Flinčec: Za tender dokumentacije treba stručne osobe i lani su to Eufondia i Bistrović odradio.
Velimir Pavlic: Naš trošak je vrlo niski, možete provjeriti. Nismo dodatno ništa potraživali. Radilo nas je
više na tome. Taj projekt će kasnije biti lako, uz minimalne troškove, održavati.

Josip Petković: Ako nema više pitanja dao bih na glasanje.
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu natječaja za investiciju „Rekonstrukcija i građenje
sportsko rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu“ jednoglasno je usvojena sa 11 glasova
ZA.
Ad.3. Aktualni sat
Goran Lovrec: Povodom dana žena KUU Lipa je održala priredbu, održale su se još godišnje skupštine
DVD-a. Imali smo inspekcijski nadzor zaštite i spašavanja. Održao se grobni odbor, godišnja skupština
udruge „Udružena“. To su ukratko aktivnosti od prošle sjednice. Dva projekta prema Regionalnom
razvoju: Led rasvjeta i asfaltiranje cesta su prošle administrativne provjere, no samo Led rasvjeta je
prošla do kraja sa 400.000,00 kn. Na TZMŽ prijavili smo projekt Dana lipe, no u protekle četiri godine
nismo dobili ništa za takve projekte. U ponedjeljak se vratio Dragan sa bolovanja te je Ivana odjavljena.
Grobar je još na bolovanju te zamjena radi do njegova povratka. Vlado nas je posjetio i izvijestio da ga
čeka još jedna operacija pa će tek nakon toga znati situaciju. Danijel, djelatnik koji je primljen na
zamjenu za grobara, imao je malo nezgodnu situaciju sa četvrtim sprovodom, ostavio je premalo mjesta
za ukop pokojnog što je bilo neugodno za obitelj pokojnog. To je kasnije htjelo biti opravdano isprikom
grobara no supruga je otišla na misu pa isprika nije bila izrečena. Danijelu je izdana opomena i ne
opravdavam ga ali ljudi smo pa se greške mogu dogoditi. Nadamo se da se neće više ponoviti. Do
daljnjega ćemo funkcionirati kao i do sad.
Milan Flinčec: Bio bi indiskretan, na groblju nije samo to problem. 2004. godine. Se planiralo novo
groblje. Do dana današnjeg nema evidencije koliko je u kojem mjestu ukopano ljudi. Bez obzira na
incident propisano je na koliko dubine se vrši ukop. Trebalo bi biti propisano što se mora napraviti
ukoliko se dogodi slučaj da se naiđe na lijes kao u tom slučaju. Treba ukloniti ostatke itd. Sve je
propisano. Ne zagovaram Danijela ali i oni koji su radili spomenike su previše zabetonirali i Danijel nije
mogao slomiti beton. Nitko nikog nije pitao kad je bio zadnji ukopu to grobno mjesto.
Josip Petković: Pa valjda postoji evidencija o ukopanim.
Franjo Kovačić: Naravno da postoji, svi podaci su u grobnom očevidniku.
Goran Lovrec: Postoji naravno.
Gordana Lukić: Evidencija postoji i uredno je popunjena.
Konrad Brezarić: Trebali bi imati grobnicu u koji bi uklanjali posmrtne ostatke koji su stariji od 15
godina, a nemamo, niti nitko od okolnih općina nema jer to puno košta. Sve to se moglo spriječiti al kako
smo rekli tko radi i griješi. Ja sam sve pojasnio i nadam se da neće biti problema. Ne možete Danijela
sve okriviti, nema iskustvo, bilo je to sve u brzini. Nadam se da se neće više desiti.
Franjo Kovačić: Postoji sva dokumentacija prema Zakonu o groblju i predsjednik Uprave groblja to ima.
Postoji Pravilnik i sve.
Robert Kos: Ja bi se vratio na sredstva koje budemo dobili, a projekt su radili upravo Eufondia koju smo
prije kritizirali pa da ih sad pohvalimo.
Goran Lovrec: Još uvijek imamo 106 lampi, a dolaze 283 nove za montiranje. Postoji problem vezan za
ovu „5.“ žicu. Treba zakupiti dodatnu snagu što dodatno košta. Drugi dio problema je ako su stupovi el.
vodova postavljeni u polju ili šumi, gdje nema smisla stavljati rasvjetu. Tako da će u ovoj fazi biti
promijenjene ove dostupne. Za četiri TS smo dali zahtjev za elek. suglasnosti koje nam na Elektri ne
žele dati zbog sporazuma sa TS u zoni jer se naše knjigovodstveno stanje, koje je na 0.00 kn, ne slaže
sa stanjem u Elektri gdje vode dug od 20.000,00 kn. Pa su nam rekli da nemamo ispravno knjiženje i da
nam ne daju suglasnost dok se to ne riješi. Do tada ide rasvjeta po mjestima po kojima je moguće.

Mirjana Novak (soc. vij): Ako lampa izgori, se da zamijeniti, a popuna je drugo. Lampa na bregu nije
svijetlila skoro godinu dana, onda su zamijenili pa sad opet par tjedana ne svijetli. Dok se načelnika pita
da li bude svijetlilo, on kaže ne, ne bude. A sad po pitanju soc. vijeća, načelnik je tu najkompetentniji
za davanje informacija pa nek mi pojasni na što se odnose stavke jednokratni paketi. G. Mirjana je
članica pa neka kaže ako zna o čemu se radi.
Mirjana Novak: Ja ne znam o tome ništa osim onog jednog telefonskog sastanka.
Mirjana Novak (soc. vij.): Molila bih načelnika za odgovore i bivšeg načelnika da pojasni malo kako je to
funkcioniralo u prošlom sazivu.
Franjo Kovačić: Bio jesam predsjednik socijalnog vijeća. Uloga je vijeća bila da se dodjele potrebnima
jednokratne novčane pomoći.
Mirjana Novak: obratila sam se u JUO i tražila podatke o isplaćenim jednokratnim pomoćima. Dobila
sam samo dio dokumentacije za koju je načelnik smatrao da ju smijem dobiti a dio je izostavljen. Sve
zbog toga jer sam tražila da mi se u zatvorenoj kuverti papiri ostave u kafiću jer nisam mogla doći po
njih u uredovno vrijeme općine što mi nije bilo omogućeno. I još pitanje za isplatu za Cvetković Anu, tko
je to odobrio? Zašto ja ništa ne znam o tome?
Josip Petković: Da odbori su savjetodavna tijela, istina da se neki nisu sastajali, ali još su savjetodavna
tijela.
Goran Lovrec: Molim da g. Mirjana pojasni u koje svrhe je htjela dokumentaciju. Naravno da nisam
dozvolio da se ostave u kafiću kako je ona to htjela. Crveni križ je do osnivanja podružnice na području
općine koristio općinu za podršku, a nakon osnivanja podružnice tu ulogu preuzeli su članovi podružnice
jedna od njih je i članica socijalnog vijeća Mirjana Zadravec. Prema popisu centra podijeljeni su paketi.
Iz fakture vidite da je nabavljeno 30 paketa i podijeljeno prema popisu u prilogu. Osim toga prošle
godine podijeljeno je 18 naknada za novorođenu djecu i paketići uz to. Dalje, na zahtjev UDVDR-a,
odobrena je jednokratna novčana pomoć od 1.000,00 kn. Zaključak se temelji na prijedlogu socijalnog
vijeća. 29.05.2016. za prijedlog OV donesen je zaključak za Anu Cvetković koja je imala dugovanje za
komunalni doprinos kojeg je podmirila odmah po donošenju zaključka.
Mirjana Novak: Mogu u međuvremenu vidjet popis paketa?
Goran Lovrec: Izvolite. Dodijeljena je i naknada za drva. Sve isplate su u skladu sa Socijalnim
programom tako da ništa nije mimo proračuna napravljeno.
Mirjana Novak (soc vij.): Nisam rekla da je mimo proračuna već me zanima zašto nisam imala uvid u to i
zašto nisam dobila sve traženo.
Goran Lovrec: Jer ste tražili u svoje privatne svrhe, a ne za socijalno vijeće.
Mirjana Novak(soc vij): Nisam tražila za sebe, nego da se zna na što je potrošeno.
Mirjana Novak: U prijašnjim godinama su se sazivala socijalna vijeća i davali su se prijedlozi za dodjelu
paketa i pitalo se MO da li imaju prijedloge. Još me zanima funkcioniranje podružnice Crvenog križa.
Kako se može uključiti u rad. A inače smo prakticirali davati pakete ljudima koji nemaju primanja, a tu na
popisu su pretežito osobe koje imaju primanja.
Mirjana Novak (soc vij): Umirovljenici nemaju nikakve veze s tim paketima koje su trebali dobiti oni koji
nemaju prihode. A umirovljenici imaju prihode. Niti načelnik čini općinu niti ja Socijalno vijeće. Općina je
naša, od svih nas.
Goran Lovrec: U to doba došlo je i 18 paketa od Crvenog križa i podijeljeni su korisnicima socijalne
pomoći, tako isto i sa jabukama i mandarinama. Još jednom napominjem da gđa. Mirjana nije rekla da

traži dokumentaciju u svrhu sazivanja Socijalnog vijeća i stojim pri time da se dokumentacija ne ostavlja
u kafiću. A za rasvjetu smo nekolicinu puta slali zahtjeve za popravak i dobili tisuću izgovora,a valjda
budemo zamijenili i tu lampu sa novom koja bude imala garanciju.
Mirjana Novak (soc vij): Istina tražila sam dokumente ali ne na zidu već u zatvorenoj kuverti.
Robert Kos: Malo tolerancije treba biti, ne odmah navaljivat.
Mirjana Novak (soc vij): Nisam navaljivala samo sam došla po odgovore.
Franjo Kovačić: Socijalno vijeće je bilo najaktivnije i načelnik je pokrio sve troškove, no svejedno bi
socijalno vijeće trebalo dati prijedloge.
Milan Flinčec: Ja sam dao pitanja u 2 navrata i na nijedno nisam dobio odgovor.
Još vezano za Preseku, rekli ste prije da se u projektima uvećaju iznosi za 20%.
-dom Preseke površine?
-izostavljeni slemenjaci, dali se to može tak?
Donio sam slike Petkoviću da gradilište još nije počišćeno kako stoji u ugovoru. I još piše da je
ugrađeno 600 komada, a brojao sam ih i ima ih 500. Još piše da treba ukloniti sve nedostatke, a nisu
uklonjeni, a radovi su plaćeni. Ako je tvrtka Neimar površno izradila troškovnik, a Eufondia spregledala
Pravilnik koji nikad nije bio mijenjan, g. Srpak bi vam moramo platiti štetu koju je napravio zbog
neodgovornog ponašanja. Sa g. Breglecom je sklopljeno više ugovora za iste stvari. Da li je koji od njih
za radove na domu Preseke? Što je on napravio za njih? Prošli put sam bio prozvan da vam poslikam
taj nered i jesam. Sad ne znam što čekate sa g. Srpakom da ga ne pozovete na red zašto je potpisao
nešto što nije napravljeno. Otpad je moramo odvesti naš čovjek gospodin Lukman a ostatak još nije
počišćen.
Goran Lovrec: Vezano uz troškovnik za Preseku, evo svi ste dobili na mail ponudbeni list i okončanu
situaciju. I ukoliko g. Flinčec tumači iznose, neka ih predstavlja kako treba. Što se tiče ugovora sa
Eufondiom oni su sklopljeni za različite stvari nikako za iste. Sklopljeni su za izradu Strategije razvoja,
za Park Mladosti za cestu Tupkovec. Što se tiče Preseke zbunjuje me da se odjednom vodi strašna
briga o tome, a svojedobno smo prisustvovali skupštini NK Bratstva kad ste roštiljali u zatvorenim
prostorima i na taj način devastirali prostor. Za dimnjak je izvođač obaviješten i popravit će to. Ako smo
oštećeni onda recite točno za koliko, a ne baratati sa nekih 40% uvećanja.
Milan Flinčec: Nisam rekao da je uvećano za 40% samo pogledate na stranicama koji se iznosi
spominju, prvo 275.000,00 pa 314.000,00 kn, pa sad 370.000,00.
Robert Veselko: Ja bi zamolio g. Pavlica da malo pojasni situaciju sa školskom dvorano. Naime g.
Flinčec je na prošloj sjednici rekao da su projekti važeći i da samo treba napraviti izmjene projekata.
Mirjana Novak (soc vij) napušta sjednicu u 21:02 h.
Velimir Pavlic: da, pregledao sam projekte i zaključio da nisu važeći i da je građevinska dozvola
propala. Istina je da se projekti mogu djelomično iskoristiti ali potrebno je dosta toga mijenjati pa je bolje
da se napravi novi.
Mladen Borko: Razumijem sve što g. Pavlic govori i sve lijepo pojasni. Isto tako i g. načelnik lijepo
barata sa iznosima, ali istina je što kaže Flinčec da je netko od strane općine mogao biti kod
preuzimanja Preseke, ako smo već to platili. Ne znam, odbor za domove ili projekte. Ako je nešto
ugovoreno treba to provjeriti. Trebalo bi pozvati nadzornog pa ga pitati zašto je nešto potpisano, a nije
napravljeno.
Milan Flinčec: I dalje piše da su izmijenjene grede, a nisu. A za školu sam rekao da 99% treba
prilagoditi novome zakonu. Ali u globalu je to to. Pri projektiranju škole je najveći problem dobiti

suglasnost Ministarstva. Dok to dobite onda imate sve. Najviše izmjena se odnosi na energetska
certificiranja i toplinsku izolaciju.
Velimir Pavlic: Da i to uveliko u projektu treba mijenjati. Ako je arhitektonski sadržaj isti, mogu se i dalje
na temelju toga raditi izmjene. Trenutno radimo dvije dvorane koje se rade po propisima iz 2009.
godine ali su prijavili gradilište i to sad može čekati.
Marijan Sklepić: 2009. je bila projektirana jedinica, a sad se cilja na drugu razinu. Da li projekti vrijede i
ako želimo veću dvoranu? I da li postojeći projekti vrijede iako se sada radi o montažnoj dvorani.
Milan Flinčec: I dalje su fiksni ulazi i svlačione.
Marijan Sklepić: Ja samo kažem da treba napraviti dodatne učione kako bi se mogla uvesti
jednosmjenska nastava pa da se ta dvorane može koristiti cijelo vrijeme a ne samo u određeno vrijeme
dok nema nastave.
Robert Veselko: Citiram g. Flinčeca sa prošle sjednice: „Dimenzije dvorane su ostale iste“, a nisu.
Milan Flinčec: Nisam tako rekao, samo da treba prilagoditi projekte.
Robert Kos: Ako stvarno mislite da Preseka nije napravljena kako treba onda se sastanite koji mislite
pa pozovite g. Srpaka da pojasni.
Sjednicu napuštaju gospodin Pavlic i gospodin Vrtarić u 21.14 h.
Milan Flinčec: Ako mi laici moramo voditi projekte, zašto ste vi tu? Ako vas nije briga tko što radi onda
dobro, meni nije svejedno. I lijepo vam ukazujem na problem, a ako vas ne zanima recite i priči kraj.
Josip Petković: Stvarno bi trebali odbori provjeriti situaciju.
Franjo Kovačić: Nerazvrstane ceste, za pet dionica je ugovor sklopljeni i zanima me koliki je udio
sufinanciranja mještana. I zanima me zašto nije sve u kompletu bilo pa da se Ninoslav Bistrović ne
plaća pet puta?
Goran Lovrec: U svakom selu gdje se asfaltiralo je bio zbor građana i Dragoslavec Selo i Gornja
Dubrava, bilo je spomenuto sufinanciranje građana. Nije predložena fiksna stavka iznosa, već je bilo
rečeno po vlastitim mogućnostima. S naglaskom na ona kućanstva koja su neposredno uz cestu. Jedinu
u Dragoslavec Selu je prikupljen iznos za sufinanciranje još prošle godine. Od ostalih MO nemamo
vijesti o sufinanciranju građana. Obećano je iz Gornje Dubrave da budu sufinancirali. Što se tiče
ugovora za ceste bile su kandidature na natječaje, jednu po jednu smo pregledavali koja bi mogla ići a
koja ne, zato su napravljene zasebno. Danas sam kontaktirao sa izvođačima i u četvrtak se vraćaju na
naš teren dovršiti posao.
Franjo Kovačić: Pitao sam baš zbog odluke s prošlog vijeća u kojj smo Gospodina Kelnerića opteretili sa
70.000,00 kn sufinanciranja modernizacije nerazvrstane ceste koja prolazi kraj njega, a sad drugi
mještani ne budu ništa dali pogotovo ako se asfalt napravi sad prije nego daju svoj dio sufinanciranja.
Goran Lovrec: Da, vezano uz podmirenje kom. nak, jedan slučaj je gdje je susjed spreman preuzeti
podmirenje dugovanja za drugog susjeda samo da se riješi.
Mirjana Novak: Jedno pitanje je vezano za natječaj za dodjelu prostora trgovine, a drugi je vezano za
izvještaje od udruga. Hvala na dostavljenom, neki su se potrudili, a neki ni jednu rečenicu nisu napisali.
Da li je moguće osnovati udrugu, uzeti novce, potrošiti ih i ne pojasniti?
Goran Lovrec: Uz obrazac Pror-pot su dali svi račune kojima pravdaju svoje navedene rashode. Možete
ih vidjeti u uredu kad želite.

Konrad Brezarić: Vezano za sufinanciranje asfalta, to je komplicirano. Sufinancirat će neki mještani
kojima ne treba niti će im trebati a neki koji budu imali korist, neće dati ni lipu.
Robert Kos: Ljudi stvarno teško daju novce. Neki nisu ni plaće dobili.
Konrad Brezarić: Da, a neki imaju pa nedaju.
Ad.4. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Vidite iz odluke koliko članova je predviđeno za koji odbor. Ima nejasnoća?
Goran Lovrec: Podaci su izvađeni prema Statutu i Popisu stanovništva.
Marijan Sklepić: Mogu se ti izbori održati skupa?
Goran Lovrec: Mogu, provjereno je. Preupitao sam se malo oko toga. Naknadu za rad OIP donosi
načelnik dok za provedbu lokalnih određuje država. Predsjednica OIP rekla je da ne postoji odredba
koliko bi naknada trebala iznositi. Pripremne radnje za izbore VMO mora OIP odraditi i sve obrasce i
upute moraju sami pripremiti kao i listiće i zapisnike. Znači svu dokumentaciju koju država priprema za
lokalne izbore treba OIP pripremiti za izbore VMO.
Marijan Sklepić: Zašto bi o iznosima koje budu članovi dobili za provedbu izbora odlučivao načelnik
sam? Zašto ne bi mi svi skupa odredili taj iznos?
Josip Petković: Mogli bi to ostaviti za zadnje vijeće.
Boris Resman: Predlažem da se predstavnici stranaka nađu i dogovore oko kandidature.
Josip Petković: To nema veze s tim, kontaktirat ćemo druge općine pa ćemo nekako donijeti odluku.
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec
usvojena je sa 11 glasova ZA.
Ad.5. Prijedlog provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2017. godinu
Darko Horvat: Pred vama je prijedlog Provedbenog plana koji je usklađen sa zakonima i propisima i
trebamo ga usvojiti.
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu
jednoglasno je usvojena sa 11 glasova ZA.
Ad.6. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini
Darko Horvat: Pred par dana imali smo inspekcijski nadzor zaštite i spašavanja gdje nam je inspektorica
progledala kroz prste za Analizu i Smjernice jer su već bili pripremljeni samo još nisu bili na vijeću
usvojeni.
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2016. Usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.7 Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornji Mihaljevec za
2017. godinu.

Darko Horvat: kao i prethodne točke, plan je usklađeni i izmijenjeno je što je bilo potrebno.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu usvojen je
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini
Josip Petković: Prema zakonu moramo podnijeti izvješće pa ako netko ima pitanja, izvolite.
Zaključak o osvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. Godini usvojen je jednoglasno sa
11 glasova ZA.
Ad.9. Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća općinskog načelnika o korištenju sredstava
ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na
korištenje bez javnog poziva poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine
Goran Lovrec: Uprihodovali smo samo 3.535,43 kn, što je pojašnjeno na što je utrošeno.
Zaključak o usvajanju izvješća općinskog načelnika o korištenju sredstava ostvarenih zakupom,
zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornji Mihaljevec za
razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine jednoglasno je prihvaćen sa 11 glasova ZA.
Ad.10. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu
Goran Lovrec: Planirano je 70.000,00 kn i prethodi nam izgradnja kanalizacije pa ćemo te novce utrošiti
za predradnje za izradu projektne dokumentacije. Većina će biti utrošena na geodetsku podlogu za
ceste pokraj kojih bude išla kanalizacija. Bolje riješiti imovinsko pravne odnose prije nego se kasnije još
s tim mučiti.
Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području
Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćen sa 11 glasova ZA.
Ad.11. Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu.
Gordana Lukić: Promjena je samo u nazivu u naslovu, prošle godine nismo u naziv napisali „za
razdoblje od 2016.-2019. pa se to mijenja.
Nije bilo rasprave po točci dnevnog reda.
Izmjene i dopune Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Gornji Mihaljevec za 2016. godinu jednoglasnu su usvojene sa 11 glasova ZA.
Ad.12. Informacije i izvješća
Josip Petković: Informacije o stanju sigurnosti i izvješća udruga.
Robert Kos: Na izvješću KUU Lipa piše da smo dobili i potrošili 25.000,00 kn, a u bilješkama nismo
napisali na što smo utrošili pa ovom prilikom kažem da smo potrošili na čizme i odore.
Josip Petković: Samo je informativno dana informacija.

Ad.13. Ostala pitanja i prijedlozi
Josip Petković: Kad se vijeće raspušta? 30 dana prije izbora?
Franjo Kovačić: Pa oko 10.04. bi moglo biti.
Goran Lovrec: Ovog trenutka nemamo više ništa u planu, ali ako se ukaže potreba, sazvat ćemo vijeće.
Marijan Sklepić: kad ćemo znati rezultate natječaja za Park Mladosti?
Goran Lovrec: Još se čekaju svi rezultati od svih natječaja.
Mirjana Novak: Ja bih samo od Udruge Kupina htjela vidjeti račune i zanima me kad se voda na groblju
otvara?
Goran Lovrec: 01.04. budemo otvorili, a račune bude vam Gordana pripremila.
Mirjana Novak: Pipe na groblju stalno puštaju.
Goran Lovrec: Već smo ih nekoliko puta mijenjali.
Marijan Sklepić: Prije raspuštanja vijeća nam još podijeli plaće da ne potrošiš sve novce.
Konrad Brezarić: Pa bude još jedno vijeće.
Josip Petković: Ne znam, ali ako je zadnje zahvaljujem svima na četverogodišnjem radu.
Goran Lovrec: Ako i ne bude više vijeća nadam se da budete našli vremena za kratko druženje i rezime
sjednica.
Kako nije bilo više pitanja sjednica je završila u 22.02 sati.
Zapisničar:
__________________
KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2109/21-02-17-3
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