ZAPISNIK
Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 29. rujna 2015.godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/15-01/3, URBROJ: 2109/21-02-15-1 od
24.09.2015.godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mirjana Novak,
Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Mladen Borko, Antun Ladić, Robert Kos, Robert
Veselko, Siniša Trupković (stigao u 19.35 sati), Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika, Gordana Lukić
(zapisničarka), Ines Dvanajšćak (stručno osposobljavanje), Aleksandra Ličanin (List „Međimurje“).
Zapisnik vodila: Gordana Lukić.
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Josip Petković.
Josip Petković: Dame i gospodo, načelniče, donačelniče, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela, sve
Vas lijepo pozdravljam. Molim Gordanu da obavi prozivnik. Nakon prozivnika utvrđeno je da je prisutno
deset vijećnika od jedanaest, gospodin Trupković se ispričao, kasnit će malo. Predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Općine Gornji Mihaljevec i verifikacija
mandata
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
3. Aktualni sat.
4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01.
do 30.06.2015. godine
5. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od
01.01.2015. do 30.06.2015. godine
6. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Gornji Mihaljevec
7. Prijedlog Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja za Općinu Gornji Mihaljevec
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju poduzetničke zone za malo i srednje
poduzetništvo
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Odbora za turizam
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Odbora za odgoj, osnovno obrazovanje i
šport
11. Informacije i izvješća
- stanje sigurnosti za lipanj, srpanj i kolovoz 2015. godine na području Općine Gornji
Mihaljevec
12. Ostala pitanja i prijedlozi.
Josip Petković: Kvorum postoji. Materijale ste dobili poštom. Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge na
predloženi dnevni red?
Dnevni red usvojen je jednoglasno sa 10 glasova za.
Ad.1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Općine Gornji Mihaljevec i verifikacija
mandata – svečana prisega člana Općinskog vijeća Antuna Ladića, Vukanovec 100
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Josip Petković: Kao što znate gđa. Sternad dala je ostavku i grupa birača dala je novog člana. Molim
gospodina Kosa da iznese zaključak Mandatne komisije.
Robert Kos: Grupa birača je predložila Antuna Ladića kao novog člana. Zanimljivo je kako nakon
svakog ljeta ostanemo bez jedne vijećnice.
Josip Petković: Evo, pročitat ću prisegu te molim gosp. Ladića da ustane i prisegne.
Ja, Antun Ladić, prisežem, svojom čašću, da ću dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno, da ću
se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i Odluka vijeća, da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske i zauzimati se za svekoliki probitak Općine Gornji Mihaljevec i Republike Hrvatske.
Antun Ladić: Prisežem.
Jednoglasno je usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Općine Gornji Mihaljevec
sa 10 glasova za.
Ad.2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Prelazimo za usvajanje zapisnika sa 18. sjednice. Primjedbe nije bilo. Dajem na
glasanje Zapisnik sa 18. sjednice.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća sa 10 glasova za.
Ad.3. Aktualni sat
Josip Petković: Molim načelnika da nas ukratko izvijesti, pošto se dugo nismo sastali.
Goran Lovrec: Sve imate u mojem izvješću pa bi mogli nastaviti od 01.07. na dalje. Od važnijih stvari,
od 05.05., nakon vijeća, 12.06. potpisani su ugovori s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za javne
radove do 04.11.2015. Održana je skupština Međimurskih voda. Održan je sastanak Udruga općina u
Orehovici čiji smo i mi članovi. Tijekom svibnja i lipnja bili su inspekcijski nadzori na čije smo prijedloge
u kasnijim točkama pripremili izmjene. Na adresu Općine stiglo je pismo od mještana naselja Križopotja
što se radilo od strane vlasti. Grupu mještana smo izvijestili o događanjima pri čemu su nam puno
pomogli bivši načelnici. Odgovoreno im je što se radilo i što se sve poduzimalo.
Početkom svibnja potpisan je ugovor za vraćanje nenamjenskih sredstava u iznosu od cca 27. 800,00
kuna na 24 rate. Bitno je spomenuti da sve što bude ove godine uplaćeno do iznosa 200. 000,00 kuna
se odnosi na zatezne kamate.
Od strane Ministarstva graditeljstva raspisan je natječaj na koji smo se prijavili i doznačeno je na račun
Općine 40. 000,00 kuna koji su utrošeni u nabavku kosilice – traktora.
Obnovljeno je stepenište i podest na groblju. DVD Preseka dobio je 50. 000,00 kuna za obnovu
krovišta. Započeli su radovi na legalizaciji objekata u Parku Mladosti te manjeg objekta, odnosno
zahoda u Dragoslavec Bregu. U Dragoslavec Bregu pojavio se problem jer urbanizam nije pronašao
dokumentaciju vezano za te zahode. Naime, nije bila prijavljena gradnja na urbanizmu, no oni neće
raditi komplikacije oko toga.
Uručene su jednokratne novčane pomoći studentima te jednokratne novčane pomoći novorođenoj djeci.
Održani su sastanci vezani uz „Dani Lipe“ i sastanci ostalih Odbora. Prema Ministarstvu kulture
kandidirali smo objekte u Dragoslavec Bregu, Gornjem Mihaljevecu i Preseki. U tijeku je natječaj
Ministarstva gospodarstva za zone, no dokumentaciju još nisam stigao do kraja proučiti.
Tijekom kolovoza bili su raspisani natječaji Ministarstva gospodarstva prema jedinicama lokalne i
područne samouprave na koji smo kandidirali stolariju na mrtvačnici. O tome smo obavijestili sve udruge
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koje su se uvelike prijavile. Da li je prihvaćeno ili ne, informacija još nemamo. Iz nekih neslužbenih
izvora doznao sam da su sredstva dodijeljena onima koji su prvi predali dokumentaciju.
10.07. predani su polugodišnji Izvještaji.
Zatvoren je dug prema Tegri i ŽUC-u. U Parku Mladosti izmijenjena je ograda i obavljeni su radovi na
oborinskim vodama. Ukupno je utrošeno 57.000,00 kuna. Međimurska Županija je za Park Mladosti
obećala 120.000,00 kuna od čega je pristigla prva rata u iznosu od 20.000,00 kuna.
36.000,00 kuna utrošeno je za ogradu, odnosno stupe, a 7.990,25 kuna utrošeno je na odvodnju, a
ostatak je utrošen na ostale stvari. Unutar tih 57.000,00 kuna nema ni jedne lipe troška rada jer su svi
radovi izvedeni od strane NK Jedinstva i streljačkog kluba. Tako da ne drži priča da su neki ljudi zaradili
novce jer se nikome nije plaćalo.
Taj se izraz odnosi na prije spomenute novce i zna se na što su potrošeni i to su sve stvari koje su od
većeg obujma napravljene.
Robert Kos: Što je s Hrvatskim vodama?
Goran Lovrec: 2013., 2014., 2015. Hrvatskim vodama slali smo zahtjeve za odvodnju kanala i čišćenje,
no odgovora nije bilo. U Tupkovcu smo očistili kanal i ispostavili račun Hrvatskim vodama nakon čega
smo dobili termin za sastanak sa gosp. Mustačom. Na teren su izašli komunalni redar Marčec i
vodočuvar te su popisali gdje treba počistiti i sanirati kanale.
Zamolio bih Ines da kopira svim vijećnicima odgovor od Hrvatskih voda.
Za ovu godinu od toga ne bude ništa, možda iduće.
Vezano uz to, bio je i sastanak VMO vezan uz potrebu sanacije cesta. Sa gosp. Resmanom obišli smo
teren i sastavili rekapitulaciju potrebnih radova. Prisustvovali su i predsjednici mjesnih odbora. U prva
dva tjedna ćemo riješiti radove.
Od novijih informacija je ta da smo nabavili pet računala koje smo donirali školi.
Nažalost, škola je negativno reagirala rekavši da oni imaju računala i da ih ne trebaju. Koliko sam još do
nedavno mogao vidjeti na njihovim stranicama da imaju u planu nabaviti još četiri računala te u izvješću
da su nabavili pet u iznosu od 9.000,00 kuna što je relativno malo. Izrazili su potrebu za projektorom te
smo im prema prijedlogu proračuna donirali još 3.000,00 kuna. Moram spomenuti da škola nije platila
najam za 2014./2015. g. u iznosu od 41.000,00 kuna.
Josip Petković: Pozdravljam vijećnika Trupkovića. Neka se zapiše da je došao u 19,35 sati. Da se
osvrnem na stvar škole. Žao mi je da je ravnateljica ispada glavna negativna, ali to je sve nedostatak
komunikacije. Trebalo je prije nazvati i školu i pitati da li im trebaju računala ili ne. Mi čak i sa
donacijama ispadamo prikazani u lošem svijetlu zbog krive komunikacije.
Goran Lovrec: Nadovezao bih se da je komunikacija loša, jer je loša od strane škole. U učionici ima
osam računala od kojih je jedno od učiteljice, četiri su ispravna a ostala ne valjaju. Računala nisu
donirana instituciji već učenicima na korištenje. Kad smo mi pohađali školu bila su tri računala i svi
smo bili na jednom. Ako ih ima osam i mi smo donirali još pet ima ih sveukupno trinaest, a razred je
svaki veći od trinaest učenika.
Franjo Kovačić: Meni je ovo teško slušati i liči mi na tračanje dok nema druge strane. Predlažem da se
na iduću sjednicu pozove ravnateljica pa da razjasnimo stvar komunikacije.
Boris Resman: Pozdrav svima. Da ne duljimo više temu računala predlažem da Vam iznesem radove
na iskopu jaraka nakon usvajanja Proračuna.
Zemljani radovi Šafarić izvršio je radove ukupno, malo manje od 100 sati rada. Također se i šljunčalo.
Utrošeno je 235 m3 šljunka sve prema dogovoru s predsjednicima MO. Što se tiče jaraka odvodnju smo
napravili svugdje gdje je bilo potrebno. Mladen može potvrditi da smo na Brzinki dobro napravili posao.
Po nalogu Općine rezali smo granje i kosili bankine. Po nekim naseljima ljudi si sami pokose, a drugdje
smo imali više poslova. Ukupna košnja je bila cca 31 km.
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Evo da se nadovežem na natječaj kojim je regulirana cijena po satu. Smatram da cijene po kilometru ili
metru ne valjaju jer si svakako mogu napisati. Isto smatram da bi se snijeg trebao plaćati po satu kao
što to i ostale općine imaju. Kontrola mora biti i ja sam bio prisutan kod svih radova. Malo je „štekalo“ u
povratu informacija od Maukija, ali bude se i to popravilo. Ja sam na raspolaganju i mogu biti svugdje
prisutan. Moram pohvaliti Badličan koji su imali svoj odvoz te u Gornjoj Dubravi i Martinuševcu. Možda
sam nešto zaboravio. A, da, i Tupkovec. Kolman Marijan je odvezao svu zemlju od iskopa.
Druga faza šljunčanja bude 20-25 kamiona šljunka. Sad bude se riješilo kad smo odabrali izvođača.
Težimo asfaltu, ali ga je teško dobiti. Moramo se kandidirati. Što se tiče ŽUC-a za sad nisu preuzeli ni
jednu cestu, no možda budu.
Mladen Borko: Što se tiče cesta, trebalo bi pohvaliti taj Odbor. Stvarno su dobro odradili posao. No, tu
nije kraj posla. Nadalje treba to održavati. Javljati gdje je problem i da se popravlja. Što se tiče škole
nisam saznanjen s tim, ali znam da s komunikacijom nešto ne valja. O tome sam već i pred godinu dana
govorio. Dok sam to na vijeću pokrenuo bio sam razriješen iz školskog Odbora. Sad nemam vezu
između Općine i škole. Trebalo ih je pitati da li trebaju računala, a ne ih samo kupiti. Možda bi trebali
nešto drugo, što im je potrebnije.
Na Domu kulture Vukanovec treba promijeniti zastavu jer je stara sva potrgana. Ukoliko se zastava
bude isticala, neka se zamijeni.
Robert Kos: Isto tako i u Dragoslavec Selu.
Konrad Brezarić: Nadovezao bih se na temu komunikacije. Znamo da je loša i tko je loš u tome. To je
naš načelnik. Zamolio bih Josipa da ukratko pojasni koje dužnosti ima načelnik u vezi komunikacije sa
Odborima.
Josip Petković: Pretpostavljam da su računala u pitanju. Načelnik raspolaže usvojenim Proračunom, ali
trebao je pitati da li im trebaju, a ono seciranje o broju računala je nepotrebno.
Konrad Brezarić: Krivo smo se razumjeli. Stvar je u groblju. Načelnik me zvao u vezi radova na groblju
kako bi i što bi. Cijene radova su bile oko 15.000,00 kuna, a koliko je sad na kraju bilo, ne znam. Pitanje
moje je kako može načelnik bez Odbora sam odlučivati o radovima na groblju, a isto tako i na radovima
na Domu.
Josip Petković: Nije baš tako. Natječaj je bio raspisa, ponude su pristigle i načelnik je odabrao. I ja sam
dobio poziv, no nisam se javio zbog sukoba interesa. O cijeni načelnik sigurno može reći.
Goran Lovrec: Gosp. Brezarić, tijekom 2013. g. pričali smo da će biti radovi u 2014. g. Tijekom 2014. g.
ste na svoju ruku doveli gospodina na procjenu bez da ste koga o tome obavijestili. Osim od g. Josipa
Petkovića koji nije dostavio ponudu došle su i ponude od kojih je odabrana najpovoljnija i radovi su bili
izvedeni. Što se tiče Doma vas je zaboljelo što nisam dao bušiti zid u dvorani. Radovi su izvedeni
sasvim dobro. Prozračivanje je super te nema vlage i plijesni. Samo se osjeća miris bora. Ako želite,
možemo svi skupa dole otići i pogledati. Problem su struje u našoj u Općini koje su uvijek aktivne i
ometaju rad.
Josip Petković: Koliko otprilike iznosi trošak izvedenih radova na groblju?
Goran Lovrec: Trošak radova iznosi otprilike iznosi 20.000,00 kuna i napravljeni je coklin i čela su
prekrivena mramorom. Gazište je od protukliznog materijala.
Josip Petković: To je moja struka i mogu reći da su radovi dobro i kvalitetno izvedeni.
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Robert Kos: Je li podmiren dug prema Hrvatskim vodama? Da se osvrnemo na proteklo razdoblje. Veliki
dio su odradile Udruge. Bilo je puno radova. NK Jedinstvo i Streljački klub dobro su surađivali u Parku
Mladosti. NK Bratstvo je lijepo uredilo igralište. Udruga Kupina i Lipa super su organizirale koncert
Mladena Grdovića. Pohvale DVD-ima koji su tijekom koncerta bili na raspolaganju. Time smo dokazali
da udruge nisu samo trošak Općini. Kritiku bih uputio našim vijećnicima koji se opet nisu odazvali na
„Dani Lipe“ kao prošle godine. Ne znam kome bih uputio kritiku. Načelniku ili Jasenki Novak, ali ni ih oni
ne mogu prisiliti da ih se dovede.
Goran Lovrec: Hrvatske vode su podmirene u cijelosti još u 2014. g. te se podmiruje sve tekuće.
Aktualni sat završio je u 19,55 sati.
Ad.4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01.
do 30.06.2015. godine
Josip Petković: Molim načelnika da nas ukratko izvijesti o Izvršenju.
Goran Lovrec: Mislim da je taj Izvještaj već dosta star. Interesantan je manjak za pokriće iz prošlih
godina za kojega nemamo prihoda za pokriće. Prihodi u prvih šest mjeseci ostvareni su u 136%, tj.
1.290.346,16 kuna. Najveći prihodi su zabilježeni od poreza na dohodak čak za 300.000,00 više nego u
izvještajnom razdoblju prošle godine. Proboj je vidljiv i na stavki tekuće pomoći drugih proračuna. Sve
će se to rebalansom uravnotežiti. Rashodi su ostvareni u iznosu od 912.543,86 kuna odnosno 114,27%.
Na računu financiranja sitno odstupanje zbog zatvaranja leasinga za auto. Blic pregled rashoda najveći
su zbog dječjeg vrtića gdje se bude rebalansom uskladilo. Kasnije bude došlo još do proboja zbog
nabave stroja koji nismo planirali.
Mladen Borko: Odbori se nisu sastali. Ove godine se još Odbor nije sastao. Taj Odbor isto kao i ne
postoji. Pa je tako i ovo prošlo mimo nas. Prošlo je devet mjeseci i nisam zadovoljan ovakvim radom.
Franjo Kovačić: Prihodi od poreza su već sad planirano prešli. To je dobro za nas. Zahvalio bih
načelniku da je ipak u novinama informacija da nenamjenski utrošena sredstva za zonu su ipak
utrošena na kraju na području Općine da ne ispadne da sam si ih ja stavio u džep.
Pitanje je u vezi donacija, koliko je do 30.06. isplaćeno?
Goran Lovrec: Točno pojedinačno nemam, ali donirano je 25% predviđenih sredstava za Udruge.
Vezano uz porez do 30.09. možemo biti zadovoljni, ali se bojim što će biti nakon 02.10. jer imamo puno
povrata u ovom navratu. Nešto se bude pokrilo u redovnim prihodima od poreza, drugo nažalost sa žiroračuna kao u susjednoj općini Selnica. Saboru su podnesena primjedbe na takav način, no nije poznata
odluka. Stvari lijepo izgledaju na ovom Izvršenju, no sadašnje stanje nije tako lijepo.
Josip Petković: Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge na predloženi polugodišnji Izvještaj o izvršenju
proračun? Dajem na glasanje.
Jednoglasno je usvojen polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u
razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. sa 11 glasova za.
Ad.5. Zaključaka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od
01.01.2015. do 30.06.2015. godine
Josip Petković: To smo sve više - manje čuli.
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Goran Lovrec: Danas ste dobili pismeno, prije toga putem e-maila. Sve smo već rekli, jedino ako ima tko
kakvo pitanje ili sugestiju.
Josip Petković: Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge na Zaključaka o usvajanju polugodišnjeg
Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine? Dajem na glasanje.
Jednoglasno je usvojen Zaključaka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća Općinskog načelnika za
razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine sa 11 glasova za.
Ad.6. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Koliko se sjećate to smo već konstatirali. Prema ovome prijedlogu što ste dobili sad više
nije Mehanizacija Šafarić nego Mehanizacija Mauko.
Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Gornji
Mihaljevec? Dajem na glasanje Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Gornji Mihaljevec
Jednoglasno je usvojena Odluka donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Gornji Mihaljevec sa 11 glasova za.
Ad.7 Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja za Općinu Gornji Mihaljevec
Nije bilo rasprave.
Josip Petković: Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge na Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja
za Općinu Gornji Mihaljevec?
Dajem na glasovanje Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja za Općinu Gornji Mihaljevec
Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja za Općinu Gornji Mihaljevec sa
11 glasova za.
Ad.8. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju poduzetničke zone za malo i srednje poduzetništvo
Josip Petković: Odluka o osnivanju poduzetničke zone za malo i srednje poduzetništvo se donosi zbog
usklađenja sa zakonskim propisima.
Goran Lovrec: Odluka koja je donesena o zoni ne sadrži podatke s površinama i česticama, dok to
prema zakonu tako mora biti. Ova Odluka bude nam trebala u svrhu javljanja na natječaj. Ova odluka
trebala bi stupiti na snagu odmah.
Josip Petković: Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge na Izmjene i dopune Odluke o osnivanju
poduzetničke zone za malo i srednje poduzetništvo? Dajem na glasanje Izmjene i dopune Odluke o
osnivanju poduzetničke zone za malo i srednje poduzetništvo.
Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Odluke o osnivanju poduzetničke zone za malo i srednje
poduzetništvo sa 11 glasova za.
Ad.9. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Odbora za turizam
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Nije bilo rasprave.
Josip Petković: Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Odbora
za turizam?
Dajem na glasanje Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Odbora za turizam.
Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Odbora za turizam sa 11 glasova za.
Ad.10. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Odbora za odgoj, osnovno obrazovanje i šport
Nije bilo rasprave.
Josip Petković: Ima li tko kakve primjedbe ili prijedloge na Izmjene i dopune Odluke o imenovanju
Odbora za odgoj, osnovno obrazovanje i šport? Dajem na glasanje Izmjene i dopune Odluke o
imenovanju Odbora za odgoj, osnovno obrazovanje i šport.
Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Odbora za odgoj, osnovno
obrazovanje i šport sa 11 glasova za.
Ad.11. Informacija i izvješće
Josip Petković: Kao i svaki put PU Štrigova daje izvješća. Tako i ovaj put za mjesec lipanj, srpanj i
kolovoz. Drugih izvješća i informacija osim ovih nemamo.
Goran Lovrec: U Uredu postoje dva, tri zahtjeva za otpis duga za komunalnu naknadu. Danas je bila u
Uredu Općine predsjednica socijalnog vijeća i rekla je da bude u kratkom roku sazvala sjednicu. Moram
još spomenuti grobljanski odbor. Želio bih da se oformi pošto su svi više – manje svi mjesni odbori dali
svoje članove pa da ne stoji da ga nemamo.
Ad.12. Ostala pitanja i prijedlozi
Goran Lovrec: Vezano uz crkvu moram napomenuti da sam obavijestio velečasnog Vugrinčića za
natječaj Ministarstva kulture. Velečasni Vugrinčić bio je u utorak oduševljen zbog prijave na natječaj i
rekao da dolazi u petak. U petak nas je posjetio i izjavio da odustaje od kandidiranja na natječaj.
Franjo Kovačić: S obzirom da je ova sjednica Općinskog vijeća dosta kasna htio bih da se ubuduće
držimo Statuta koji smo donijeli.
Josip Petković: Zahvaljujem se svima na prisustvu i do viđenja.
Sjednica je završena u 20,35 sati.
Zapisničarka:
Gordana Lukić
KLASA: 021-05/15-01/3
URBROJ: 2109/21-02-15-3

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petković
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