IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 10. rujna 2013. godine s
početkom u 19:30 sati u domu kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/13-01/6, URBROJ: 2109/21-02-13-1 od 05.09. 2013.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Franjo Kovačić, Marijan
Sklepić, Robert Kos, Nataša Sternad, Robert Veselko, Boris Resman, Josip Petković, Marinka
Kostanjević, Mladen Borko.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Konrad Brezarić – ispričao se, Mirjana Novak.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Goran Lovrec - načelnik Općine Gornji Mihaljevec, Darko
Horvat - zamjenik načelnika Općine Gornji Mihaljevec, Aleksandra Ličanin – predstavnik medija,
Flinčec Milan, Željko Dvanajščak.
Zapisnik vodila: Gordana Golub
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec gosp. Josip Petković,
pozdravio je sve nazočne i predložio da se na dnevni red iza točke četiri doda točka broj pet Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od
01.01. do 30.06.2013. godine.
Jednoglasno je usvojen sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (materijal u
privitku);
2. Izlaganje nacrta Prijedloga o Izmjenama i dopunama PPUO Gornji Mihaljevec (materijal u
privitku
3. Aktualni sat;
4. Usvajanje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće
službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec (materijal u
privitku);
5. Usvajanje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u
razdoblju 01.01.-30.06.2013 (materijal u privitku);
6. Informacije i izvješća (materijal u privitku);
7. Ostalo

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec;
Izvod iz Zapisnika vijećnici su primili poštom.
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec je uz tri primjedbe jednoglasno
usvojen.
1.Primjedba se odnosi na zapis prisutnih članova gdje je izostao zapis prisutnog člana općinskog
vijeća; primjedba se usvaja i ispravit će se u Izvodu iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
2. Primjedba se odnosi na točku 8. gdje iza imenovane osobe „načelnik“ nedostaje ime načelnika;
Primjedba se usvaja i ispravit će se u Izvodu iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
3. Primjedba se odnosi na redoslijed pisanja zapisnika pod točkom 12.; primjedba se usvaja, međutim
nije ju moguće ispraviti (niti se traži ispravak od osobe koja je dala primjedbu) jer osoba koja je vodila
Zapisnik nije više zaposlena u Općini Gornji Mihaljevec.

Ad.2. Izlaganje nacrta Prijedloga o Izmjenama i dopunama PPUO Gornji Mihaljevec;
Materijal za 2. točku dnevnog reda vijećnici su primili poštom.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec naglasio je iznimnu važnost detaljnog
proučavanja Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Gornji Mihaljevec kako ne bi nakon usvajanja
Izmjena i dopuna PPUO Gornji Mihaljevec došlo do primjedbe da je novi Prostorni plan lošiji i
nepovoljniji od starog.
Istaknuo je da je sada pravo vrijeme za podnošenje prijedloga za uvrštenje u Izmjene i dopune
plana te i sam naglasio nekoliko točki koje je potrebno detaljno razraditi.
Nakon što su predsjednik Općinskog vijeća i gospodin Flinčec Milan iznijeli i objasnili točke na
koje treba obratiti dodatnu pažnju zaključili su točku dnevnog reda.

Ad.3. Aktualni sat;
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je aktualni sat i dao riječ vijećnicima.
Nakon što je aktualni sat započeo, sjednicu su napustili Flinčec Milan i Dvanajščak Željko u 20.56 sati.
Franjo Kovačić: obratio bih se načelniku ili da proslijede zahtjev komunalnom redaru, naime u centru
Općine Gornji Mihaljevec već neko vrijeme luta pas pa bih molio da se ga ukloni.
Boris Resman: Očitovao bih se na spomenuti problem. Pas nije lutalica jer je na oglasnoj ploči letak u
kojem stoje kontakt podaci vlasnika pa ga budem ja kontaktirao.
Josip Petković: Odlično, bolje da ga vi kontaktirate nego da imamo troškove uklanjanja životinje.
Marijan Sklepić: Zanima me dali je još na snazi Odluka o zabrani parkiranja prikolica kod Betexa?
Goran Lovrec: Odluka je još na snazi, nitko nije radio izmjene.
Josip Petković: Gospodin Resman, trebalo bi urgirati, uputiti komunalnom redaru obavijest neka ih
upozori.
Kako nije bilo drugih pitanja aktualni sat završen je u 20.10 sati.
Ad.4. Usvajanje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće
službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec;
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu.
Josip Petković: Bivše djelatnice imale su VŠS i koeficijent prema stručnoj spremi, sadašnja djelatnica
ima SSS pa je potrebno uskladiti Odluku.
U raspravi su sudjelovali Boris Resman, Mladen Borko, Josip Petković.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za
obračun plaće službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec.
Ad.5. Usvajanje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec u
razdoblju 01.01.-30.06.2013.;
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili dan nakon poziva na sjednicu.
Nakon što je predsjednik Općinskog vijeća pojasnio Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna,
otvorena je rasprava. U raspravi su sudjelovali Goran Lovrec, Nataša Sternad, Franjo Kovačić, Josip
Petković.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojen je Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Gornji Mihaljevec u razdoblju 01.01.-30.06.2013. godine.
Ad.6. Informacije i izvješća
Predsjednik Općinskog vijeća obratio se gospodinu Borisu Resmanu dali je zadovoljan sa odgovorom
na vijećničko pitanje.

Gospodin Boris Resman se očitovao. U raspravu se uključio i gospodin Franjo Kovačić.
Predsjednik Općinskog vijeća pročitao je izvješća o stanju u prostoru od Policijske uprave za lipanj,
srpanj i kolovoz 2013. godine.
Očitovali su se gospodin Boris Resman i gospođa Marinka Kostanjević.

Ad.7. Ostalo
Josip Petković: zaprimili smo zamolbu od Mjesnog odbora Dragoslavec Sela, vezano uz financijsku
potporu kod dovršavanja doma kulture u Dragoslavec Selu, konkretnije financiranje izrade završnog
sloja fasade.
U raspravi su sudjelovali: Robet Kos, Franjo Kovačić, Josip Petković,Marinka Kostanjević, Goran
Lovrec, Boris Resman, Nataša Sternad, Marijan Sklepić.
Nakon rasprave donesen je zaključak da se Mjesnom odboru Dragoslavec Selo isplate financijska
sredstva u prema mogućnosti i planu proračuna za pomoć kod izrade završnog sloja fasade.
Josip Petković upućuje pitanje načelniku Goranu Lovrecu vezano uz daljnje izdavanje lista
„Mihalovčan“, te pitanje vezano uz snimanje sjednica općinskog vijeća.
Načelnik Goran Lovrec se očitovao na pitanje lista „Mihalovčan“ i pitanje snimanja sjednica
Općinskog vijeća.
Josip Petković: dajem na znanje da se kao predsjednik općinskog vijeća odričem se svoje naknade za
rad za vrijeme trajanja mandata u Općinskom vijeću.
Nadam se da će moja odluka pomoći u nabavi opreme za snimanje sjednica.
Robert Kos: dobio sam informaciju da je raspisan natječaj za dodjelu dječjih igrala, trebalo bi se
kandidirati.
U raspravi sudjelovali: Robert Kos, Nataša Sternad
Josip Petković: Vezano uz suglasnosti koje treba prikupiti za preseljenje kabla predlažem da se malo
pričeka kako ne bi imali veliki trošak za isplatu naknade za štetu. Molim gospodina Franja Kovačića i
Mladena Borko da se očituju po tom pitanju.
Kako nije bilo ostalih pitanja, sjednica je završena u 22.05 sati.
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