
 
 
  
 Sukladno odredbi članka 45. Statuta podnosim Općinskom vijeću Općine Gornji Mihaljevec, slijedeće 

 
I Z V J E Š Ć E 

za period srpanj – prosinac 2021.godine 
 

I. UVODNI DIO  
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja 
izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, osigurava ili osigurava 
izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinica lokalne 
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i 
raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim 
prihodima i rashodima, u skladu sa Zakonom i Statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom. 
U izvještajnom razdoblju u okviru svog djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog 
djelokruga Općine Gornji Mihaljevec  koji su mi povjereni Zakonom, utvrđivao sam prijedloge općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i 
osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa 
Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća. Provedbu navedenih zadaća, ostvarivao sam na brojnim 
sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 
kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 U svom izvještajnom razdoblju do 31.prosinca 2021.godine, započeo sam sa intenzivnim sastancima i 
razgovorima sa gospodarstvenicima, udrugama, mjesnim odborima  i stanovništvom, koje i dalje 
primam radi rješenja problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, 
gospodarskih i ostalih. Redovito sam sudjelovao na svim sastancima koje je sazivao Župan Međimurske 
županije, prisustvovao sam svečanim sjednicama Gradskih i Općinskih vijeća susjednih gradova i 
općina, kao i koordinacijama i susretima sa čelnicima gradova i općina naše Županije.  
Odrađivali smo poslove na svim poljima glede važnih projekata općine: kanalizacija za područje cijele 
Općine, Park Mladosti u Gornjem Mihaljevcu,modernizacija javne rasvjete, održavanje prometnica, 
prpirema dokumanetacije i prijava na raspisane natječaje. 
 Osim općih poslova redovito surađujem s županijskim te državnim tijelima koje obuhvaća redovitu 
komunikaciju s tijelima županijske i  državne vlasti u smislu slanja poziva, dopisa, zamolbi upućenih 
Vladi i članovima Vlade RH i drugim čelnicima državne kao i županijske uprave u kojima je zatražena 
pomoć u rješavanju problema koji su se pojavili u pojedinim djelatnostima. 
Proračun u izvještajnom razdoblju je na prihodovnoj strani izvršen sa visokim postotkom kao i 
rashodova strana.Pored navedenog u  izvještajnom razdoblju proračun bilježi pozitivni rezultat te najviši 
je u povijesti općine.. 
 Javnost rada organizirana je putem službene stranice Općine Gornji Mihaljevec, oglasnim pločama  te 
direktnim pružanjem informacija građanima. Opći akti Općinskog vijeća i načelnika redovito se objavljuju 
Službenom glasniku Međimurske Županije i na Internet stranici općine  www.gornjimihaljevec.hr 
A najveći dio vremena načelniku je oduzeto na pripremu i opsluživanje različitih ispektorata zbog 
različitih prijava Željka Tomašića,udruga pod njegovom ingerencijom, bivših zaposlenika općine te 
oporbenih vijećnika.  Hvala im što su upropastili vrijeme koje se moglo i može korisno iskoristiti. 
  
U Gornjem Mihaljevcu,  30.03.2022. godine 
  
  
                                                                                                                                             Načelnik 
                                                                                                                                         Goran Lovrec  
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