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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 

KLASA: 021-01/18-01/05 
URBROJ: 2211/07-18-3 
Mihovljan, 12. 07. 2018.     
 

 ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 12. srpnja 2018. godine 

 

Početak sjednice: 20:00 sati. 
 

Sjednica Općinskog vijeća općine Mihovljan održala se u sali za sastanke u Općini Mihovljan.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mihovljan Željko Čleković otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne 
članove/članice Općinskog vijeća i budući da, temeljem brojanja istoj prisustvuje dovoljan broj članova/članica (od 
ukupno 11 sjednici prisustvuje 10 članova/članica Općinskog vijeća konstatirao je da se sjednica može održati i 
da Vijeće može pravovaljano odlučivati. 
 

Prisutni: 
Članovi Općinskog vijeća:                  1. Željko Čleković 
               2. Stjepan Svetec 
               3. Marija Bužić 
               4. Vladimir Risek 
                                                               5. Darko Putar 
  6. Ivan Pavleković 
  7. Josip Vudjan 
  8. Davor Rafaj 
  9. Dražen Pavleković 
 10. Gordana Novak 
 

Odsutni član Općinskog vijeća:         Slobodan Sajko – opravdano 
  
Ostali prisutni:                                      
                                                               - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika 
 - Ljubica Risek – računovodstveno-financijski referent 
  - Ana Spevec - zapisničar 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da je prijedlog dnevnog reda primljen u pozivu za 
sjednicu i upitao je članove Općinskog vijeća ima li neki prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Otvara 
raspravu.  

Ivan Pavleković – postavlja pitanje uz dnevni red, pošto je na prošloj sjednici skinuta točka dnevnog reda pod 
brojem 6. vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a rečeno je da će biti na sljedećoj sjednici 
općinskog vijeća, sada vidim da se tu ne nalazi, pa me interesira da li se zaboravila staviti ili se nije pripremila, da 
te točke nema na dnevnom redu. 

Ana Spevec – točka se nije stigla pripremiti. 
  Budući da nije bilo dopuna i izmjena dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je na 

glasovanje Prijedlog dnevnog red.  
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Općinsko vijeće je jednoglasno sa (10 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  

 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane  20. 6. 2018. godine, 
2. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje građevina javne i društvene namjene – 

Vatrogasni dom Mihovljan, 
3. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje javne i društvene namjene – dječji vrtić 

Mihovljan, 
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Mihovljan za sklapanje ugovora s 

HP – Hrvatskom poštom , 
5. Pitanja i prijedlozi. 

 

Razmotrivši dnevni red, Općinsko vijeće Općine Mihovljan usvojilo je akte, kako slijedi: 
 

TOČKA 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 9.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 20. 06. 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane dana 20. lipnja 2018. godine. Upitao je članove i 
članice Općinskog vijeća  imaju li primjedbe na zapisnik.  
          Budući da nije bilo primjedbi na skraćeni zapisnik sa 9. sjednice, Općinsko vijeće Općine Mihovljan 
JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“ donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 20. 

lipnja 2018. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje građevina javne i društvene namjene – 
Vatrogasni dom Mihovljan,  

 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 

materijalima Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje građevina javne i društvene namjene 
– Vatrogasni dom Mihovljan,,te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec – Ovom odlukom daje se suglasnost Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Mihovljan za 
prijavu projekta i provedbu projekta – vatrogasni dom Mihovljan na području Općine Mihovljan. Ulaganje ove 
Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu«,- provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« 
objavljen dana 12.lipnja 2018. godine na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju (link: http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-
usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/). 

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Opisa projekta koji se nalazi u prilogu Odluke. 
Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković – ju ću biti kratak. Nema se tu puno pričati jer su obrazloženja bila dobivena. Proizlazi 

da mi kao Općinsko vijeće ne možemo biti ti koji ćemo kočiti razvojne projekte u našoj općini pa tako niti ove. 
Međutim bilo bi dobro da je taj projekt konačno gotov, da udruga ili ljudi koji prijavljuju taj projekt da su došli na 
Općinsko vijeće da daju obrazloženje toga projekta da bi u konačnici vidjeli što se to traži i u kojem iznosu i u 
kojim rokovima, pa na kraju krajeva onda bi nam i slika bila jasnija, pa da vidimo imamo li mi kakve daljnje 
potrebne svrhe angažirati se oko toga projekta i da li se uopće možemo angažirati da bi se došlo do cilja da se 
projekt ostvari i realizira na kraju krajeva. Shvatite da je taj projekat trebao ići na javnu raspravu, trebalo je nešto 
o tome si reći više nego ovako informativno. Ja ovo sad prihvaćam kao nekakvu informaciju i ja ću se odlučiti za 
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tu informaciju apsolutno budem za to, jer projekat treba ići dalje u postupak. Međutim bilo bi dobro da se barem tu 
barem u Općinskom vijeću provela nekakva javna rasprava da vidimo možda neke detalje koji su bitni iz 
financijske strane, možda rokovi. Ne znam što sve tu unutra stoji pa da bi onda mogli nekakvo lakše i dalje 
komunicirati mi sa građanima. Evo samo u par riječi sam htio reći da se ubuduće neki projekti za koje mi dajemo 
suglasnost i da znamo malo detaljnije i pobliže za što to dajemo suglasnost.   

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 

o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje građevina javne i društvene namjene – Vatrogasni dom Mihovljan, 

na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje građevina javne i društvene namjene – Vatrogasni dom 
Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 3. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje javne i društvene namjene – dječji vrtić 
Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje javne i društvene namjene – dječji 
vrtić Mihovljan i poziva zamjenika općinskog načelnika i v.d. pročelnicu za uvod točke.  

   Ana Spevec - Ovom odlukom daje se suglasnost Općini Mihovljan za prijavu projekta i provedbu projekta 
– dječji vrtić na području Općine Mihovljan. Ulaganje ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu 
podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«,- provedba tipa operacije 7.4.1. 
»Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« objavljen dana 12.lipnja 2018. godine na web 
stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (link: http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-
ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-
slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/). Početak roka prijave na navedeni natječaj 
počinje 02.08.2018. godine, a završava 14. 09. 2018. godine. Člankom 30. Pravilnika o provedbi mjere propisano 
je da projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave na čijem području se 
projekt provodi. Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Opisa projekta koji se nalazi u prilogu Odluke. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – mislim da, neću se nadovezati na ovo prije, makar i to vrijedi još više i za ovu točku  

dnevnog reda, ali apsolutno to sve i uz to još dodatno. Nekako smo požurili s ovom sjednicom jedno par dana. Za 

nekoliko dana budemo i vjerojatno znali nešto više, imat ćemo neke projekte gotove. Malo sad imam osjećaj da 

se sa ovom sjednicom požurilo, a s druge strane s materijalima se kasnilo. Mislim da tu fali nešto unutar ili između 

stručne službe i našeg predsjednika Općinskog vijeća koji saziva sjednice općinskog vijeća, a vidi i sam da je 

malo šupljikava. Ne bi mi nikuda zakasnili da smo tu sjednicu imali ne znam u subotu, ponedjeljak ili idući tjedan 

neki dan, ali mi bi onda sigurno bili spremniji za taj dnevni red i imali bi više saznanja pogotovo što se tiče dječjeg 

vrtića i nekih stvari oko toga jer  smo danas imali razgovor sa županom, bio je tu vani na terenu. Mislim da nam 

zamjenik načelnika može nešto više reći o tome ako bude potrebe, u svakom slučaju SDP će podržati ovu 

suglasnost i apsolutno jesmo za to kao što smo i zadnji put bili. Dići ćemo ruku za to, ali vel im dajte malo vidite, 

mislim da nije to zgodno da se dođe na sjednicu Općinskog vijeća; možda vi znate vijećnici iz vladajuće većine, ali 

mi iz opozicije ne znamo mnoge stvari i bilo bi dobro da se sazove sjednica da dobijemo materijale u roku. 

Željko Čleković – ljeto je pa traju godišnji odmori, pošto djelatnice idu na godišnji odmor jer je polovica 7. 

mjeseca, a nismo mogli čekati sa sjednicom radi samih ovih odluka. Prijava na natječaj je 2.8. da bi se stiglo sve 

pripremiti sada imamo sjednicu. Između predsjednika Općinskog vijeća i stručnih službi suradnja je vrhunska. 

http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/
http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/
http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/
http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/
http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/
http://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/
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Silvestar Vučković – pozdravljam sve prisutne. Mogu sada ili pod razno prokomentirati i prezentirati 

današnji sastanak sa županom. Danas oko 10:30h je tu kod nas bio župan vezano uz prijavu našeg projekta koji 

planiramo kandidirati Dječji vrtić. Općina traži od školskog odbora služnost pristupne ceste prema dječjem 

igralištu i vrtiću. Općina bi o svom trošku proširila cestu, ona je sada 4,30m na 5m. Napravilo bi se 11 parkirnih 

mjesta, nama treba za dječji vrtić 3 parkirna mjesta. Tražimo služnost tih 3 parkirnih mjesta i jedno invalidsko 

parkirno mjesto. Parkirna mjesta bi se ucrtala 2,50 x 5m i još bi ostalo parkirališnih mjesta prema školi 5,5m 

prostora. Traži se služnost pješačkog pristupa prema dječjem vrtiću i Općina traži od školskog odbora da se 

izgradi sabirna jama na njihovoj parceli, tu se planira napraviti pročistač, ali čisto zbog zakonske procedure se ne 

stigne napraviti pa će se napraviti vodonepropusna sabirna jama u koju bi se mogao danas sutra staviti pročistač 

koji bi bio za školu i za dječji vrtić. Mi smo to danas vidjeli na licu mjestu, normalno općina bi i uredila sve što ide 

uz to. Tu je bio župan i gosp. Pavleković, ravnatelj škole, župan pozdravlja našu inicijativu da idemo u taj projekt i 

kaže da on ne bi htio ni bilo koji način projekt stopirati ili nešto da se ne bi realiziralo. Međutim zbog sigurnosti 

djece, jer tu će se vršiti gradnja koja će potrajati, zbog sigurnosti djece on predlaže da se tuda ne bi vozili kamioni 

ispred samog ulaza u školu, znači da oni ne bi dali takvu suglasnost već je rekao da bi se napravio sporazum. Da 

bi se napravio takav projekt da se možemo kandidirati na natječaj, ali da si mi sami ko Općina napravimo put po 

kojem bi vozili dok se vrši gradnja na nekom mjestu.  Tu smo gledali od glavne ceste pokraj Babića prema čestici 

gdje je planiran vrtić, tu bi se izgradio most. Župan je rekao da bi u ponedjeljak napravio sastanak gdje bi pozvao 

direktora Hrvatskih voda, direktora ŽUC-a, pročelnika Bručića da bi oni jednim djelom učestvovali u izgradnji tog 

mosta. Most mora biti napravljen kako treba sukladno uvjetima izgradnje. Projekt, građevinska dozvola, to mora 

biti velika nosivost pa nije baš mala investicija. Postojala je još jedna varijanta, po njemu bi to bio najbolji 

prijedlog, a to je da bi mi skrenuli ispred parkirnih mjesta škole prema potoku pa da se tud napravi prolaz i da se 

tuda vozi. Po njemu je to lošija varijanta. Tu smo da se malo razgovaramo o tome svi skupa. 

Ivan Pavleković – nije točka dnevnog reda, ali evo, održan je taj radni sastanak. Župan je bio na licu 

mjesta upoznat sa situacijom s obzirom da je to dosta osjetljiva stvar. Škola je škola, a naše su želje nešto drugo. 

Zadovoljiti se treba i jedno i drugo što se zakonitosti i škola podliježe nekakvom zakonu, nekim pravilima. Koliko 

mora biti odmaknuto od ceste, koliko promet smije biti ili ne smije i drugo. Nije to običan put, to se mora proglasiti 

javnim dobrom, proglasiti prometnicom, a to nije prometnica. To je nešto drugo, tako da je on došao tu i on je 

iskazao jednu na neki način volju, pa čak je i obećao možemo reći pod navodnicima što se tiče mosta za 

Hrvatske vode i ŽUC da bi na neki način učestvovali u izgradnji tog mosta i upućeni smo da se Općina obrati 

njima u tome djelu, a što se tiče prilaza do mosta, zemlje i zemljišnih radova i nasipanja kamenog materijala i 

otkupa zemlje ili dogovoriti za zemlju. Pošto to treba riješiti od glavne ceste do potoka, tj. mosta to bi trebala 

isfinancirati Općina. Župan je na kraju zaključno rekao da treba održati sastanak sa projektantima, da se tu vidi 

koja bi varijanta puta bila najpovoljnija za jednu i drugu stranu i za školu i za Općinu i za školu, te da se ni u kom 

slučaju ne bi dovelo kandidiranje i izvršenje tog projekta, dakle da bi se započelo nešto u tom smislu. Tako da on 

je čak u razgovoru sam zapazio da će se županija uključiti, a uključit će se ako idemo na tu varijantu as mostom, 

da se bude to isprojektiralo u roku 15 dana, doslovce je tako rekao. Ako treba taj dio s mostom će preuzeti 

županija da se riješi i realizira sa Hrvatskim vodama i ŽUC-om i da bi se taj problem relativno brzo riješio, čak 

brže nego da idemo na proširenje ove ceste i traženje proglašavanja javnog dobra i tako da u biti izgradnju 

betonske škarpe kraj potoka to bi izazvalo više i duže vremena i bio bi veći problem nego da idemo na ovaj novi 

prilaz koji bi onda i trajno riješio taj problem. E sada ćemo vidjeti što će struka reći u ponedjeljak kada će se 

održati sastanak i onda će se postupiti prema tome. Uglavnom njegov interes je isti, u nikakvom slučaju on ne bi 

htio da bude nekakva karika koja bi kočila bilo kakav projekt na području Općine Mihovljan i pogotovo ovaj gdje 

se radi o djeci. On na to gleda pozitivno i on će se uključiti u to i što se tiče organizacijski i financijski. Koliko sam 

shvatio on je rekao čak da bi projektnu dokumentaciju dobili od županije što se tiče mosta. Pokazao je volju, za tu 

volju se treba malo primiti, a na kraju krajeva trebamo se tu dogovoriti što napraviti. Treba naći najbržu varijantu 

koja je moguće da se stignu dokumenti pripremiti koji smo rekli, džentlmenski sporazum i prijava na natječaj. 

Cesta dok se odobri dok bude natječaj završen, dok budemo mi dobili rješenje po natječaju, dok bude ugovor 
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potpisan, za to vrijeme sigurno taj dio ceste i most će biti završeni. To vam ja garantiram jer o onome što je on 

rekao da sad ima 9 projekata u izgradnji na području županije, ako mi 2019. zakopamo u jesen lopatu to će biti 

jako brzo. Potpisivanje ugovora ako sve prođe po natječaju kako treba se može očekivati iduće godine na jesen. 

Tako evo to je ono što smo danas , a kažem pametniji budemo za tri dana. Zašto sam rekao predsjedniče da bi 

bili pametniji za tri dana, završio bi sastanak i znali bi, imali bi projektnu dokumentaciju od tog vrtića i mogli bi 

donijeti nekakvu kvalitetniju odluku, a to nema veze s godišnjim odmorima predsjedniče.   

Željko Čleković – kvalitetnu odluku sigurno treba donijeti ali u ovoj situaciji o izgradnji mosta i drugo mislim 

da Općinsko vijeće nema smisla da bio što poduzima jer taj most bi koštao as svim pripremama i ako se otkupi 

povoljno zemljište oko 5 miliona kuna. Sad jedan dio bude županija, a jedan dio tko nego općina. 

Ivan Pavleković – ja sam malo prije govorio stvari što je župan rekao, a reći ju još jednom, sad u 

ponedjeljak je sastanak pa da vidimo što će reći projektant i ljudi. 

Vladimir Risek – zemljište je župnikovo, koji je dao to isto na korištenje nogometnom klubu Rudar na 99 

godina. To je pomoćno igralište koje bi izgradnjom mosta stavili na pola. 

Silvestar Vučković – u ponedjeljak ujutro se budem čuo sa županom, ali treba malo razmišljati o tome 

svemu. Mi dakle trebamo dobiti građevinsku dozvolu i projektirati most, pa valjda prvo treba biti ucrtana cesta do 

mosta. Ne može se most raditi da nema ceste koja ide prema njemu. Također mi parcelu cijepamo na pola, ali od 

župnika je i dalje.  

Ivan Pavleković – budu ljudi tu na tom sastanku pa se bude rekli, ljudi koji projektiraju i koji se u to 

razumiju. Nije parcela na pola, to je samo ćošak. 

Željko Čleković – takvu odluku općinsko vijeće danas ne može donijeti, za to mora biti rasprava. U 

ponedjeljak ćemo znati više, pa najlakše sazovemo vijeće. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 

o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje javne i društvene namjene – dječji vrtić Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o suglasnosti za provedbu ulaganja građenje javne i društvene namjene – dječji vrtić Mihovljan, u tekstu 
koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 4. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Mihovljan za sklapanje ugovora s 
HP – Hrvatskom poštom  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog odluke te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Željko Čleković – Hrvatska pošta poslala je pismo gdje nude da se prihvati ovaj način plaćanja kako je 
navedeno u samoj ponudi ili će se radno vrijeme pošte Mihovljan staviti zbog izdataka na radno vrijeme od 4 sata. 
Općina bi svojim građanima smanjila izdatke, samim time što bi preuzela obvezu plaćanja. Obrazloženje je da bi 
pošta imala veći promet, da bi ljudi više plaćali pa tada i nešto drugo kupovali. 

Ana Spevec – da se nadovežem na predsjednika općinskog vijeća Hrvatska pošta se obratila općini 
Mihovljan sa ponudom poslovne suradnje čijom bi realizacijom obveznici plaćanja računa koje ispostavlja Općina 
Mihovljan, mogli koristiti mogućnost plaćanja računa bez naknade, u poštanskom uredu 49252 Mihovljan. 
Sklapanjem ugovora s HP Općina bi preuzela plaćanje naknade umjesto obveznika plaćanja. Ponuda poslovne 
suradnje nalazi se u prilogu prijedloga Odluke. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – vidite tu sad svaka medalja ima dvije strane, tako i ovo. Ako neke ustanove ovdje su već 
zatvorene, pošta je zatvorena u Novom Golubovcu, u Maču i Loboru rade 4 sata i na putu je da se zatvore. 
Mihovljan je sljedeći. Lobor je već riješeni. Hajmo mi izaći u susret građanima, ne pošti već građanima i tih tisuću 
eura godišnje pronaći u našoj rezervi i zadovoljiti poštu, ali hajmo mi nekakav ugovor napraviti sa poštom da se 
ona ne bi sjetila za godinu dana sa nekakvom novom ucjenom jer je to tržište. Sutra se može naći bilo koja druga 
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javna ustanova i uvjetovati istu situaciju ovdje nama i onda mi da ne bi građani bili oštećeni budemo mi, a građani 
ti na kraju krajeva plaćaju općinu. Kako smo i malo prije rekli, pa mi tu sebi režemo polako svoj proračun, a 
nekome ga punimo, u ovom slučaju je to Hrvatska pošta. Ajde da zadržimo poštu tu da ljudima omogućimo da 
ljudi dolaze plaćati račune, ne bude išao na banku ili drugo. Možda stvarno bude nešto veći promet, ali dajte 
molim Vas kada radite ugovor sa tom poštom ili takvim ustanovama gdje vidite da nas malo cimaju, ogradite se 
takvih ponašanja ubuduće i otvoreno im možete reći da više s takvim prijedlogom ne moraju dolaziti jer nije to 
lijepo da se oni tako ponašaju prema nama, a niti prema građanima. 
 Željko Čleković – upravo takva rasprava je bila na našem klubu prije vijeća i bilo je nekoliko raznih 
prijedloga s obzirom da je bilo prošle godine 1100 računa, ne bude sad 2000. To je već sada 10.000,00 kn, to 
jesu i nisu novci. Pretpostavljamo da bude tako do 10.000,00kn da ne bude više. Prijedlog je da se ide u 
suradnju, ali da se ta poslovna suradnja ograniči za sada na godinu dana, da to ne bude suradnja za duže 
vrijeme da za početak vidimo koliko će to iznositi i biti. Vjerojatno ako se mi sa tim zahtjevom ne bi složili onda bi 
stavili poštu na 4 sata radnog vremena. Prijedlog je da se ide na suradnju, ali godinu dana za početak. U godini 
dana se bude vidjelo da li je to isplativo ili ne. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 

o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Mihovljan za sklapanje ugovora s HP – Hrvatskom poštom na 

glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Mihovljan za sklapanje ugovora s HP – Hrvatskom 
poštom, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 5. 
 

Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 

Ana Spevec – Institut za javne financije (IJF) prikazao je dana 03.07.2018. godine rezultate najnovije 
analize proračunske transparentnosti županija, gradova i općina provedene od početka studenog 2017. godine do 
kraja ožujka 2018. godine. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i 
razumljive informacije o proračunu.  Na temelju njihove analize proračunske transparentnosti županija, gradova i 
općina studeni 2017. – ožujak 2018. godine Općina Mihovljan ocjenjena je ocjenom 2.  Općina Mihovljan izrazila 
je veliko nezadovoljstvo i ne slaže se sa dobivenom ocjenom iz razloga jer: Općina na svoju web stranicu 
www.mihovljan.hr na lijevoj strani stranice; pod ikonicom „PRORAČUNI“ objavljuje zakonski i pravovremeno sve 
dokumente vezane uz proračune. Analizirani dokumenti nalaze se na web stranici od donošenja akta općinskog 
vijeća Općine Mihovljan, te se u bilo kojem vremenu mogao imati uvid.  
Općina Mihovljan uputila je IJF zahtjev za objašnjenjem dobivene ocjene pošto se svi potrebni dokumenti vezani 
uz transparentnost pravovremeno nalaze na web stranici Općine Mihovljan www.mihovljan.hr. Dobiveno 
objašnjenje glasi: U vrijeme našeg istraživanja 20.12.2017. na vašoj mrežnoj stranici, prema pravilima našeg 
istraživanja, nismo uopće pronašli godišnje izvršenje proračuna za 2016. 20.12.2018. na vašoj stranici postojao je 
slijedeći dokument  http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2017_16.pdf. Na datum 9.2.2018., na 
vašoj mrežnoj stranici, prema pravilima našeg istraživanja, nismo pronašli prijedlog proračuna i izglasani proračun 
za 2018. Istina je da  su 9.2.2018. na vašoj mrežnoj stranici bila dva slijedeća 
http://www.mihovljan.hr/pdf/Novo%20proracuni/2018/Plan%202018.xlsx i http://www.mihovljan.hr/proracuni.htm 
Međutim prema pravilima našeg istraživanja  u slučaju da lokalne jedinice objavljuju samo opći, bez posebnoga 
dijela proračuna, analizirani dokumenti se ne priznaju jer ne sadrže dovoljno detalja.  Tako smo smatrali da 
godišnje izvršenje proračuna za 2016,  prijedlog proračuna i izglasani proračun  za 2018. nisu objavljeni, jer nije 
objavljen posebni dio proračuna.  Ako možete  pogledajte str. 3 i 4  u newsletteru gdje je to objašnjeno kada i 
zašto dokumente priznajemo (http://www.ijf.hr/upload/files/file/newsletter/115.pdf  ). Inače kolegica koja je 
pregledavala vašu stranicu 9.2.2018. napisala da imate izvrsnu mrežnu stranicu i da se sve lako pronalazi. 

Dražen Pavleković – pročitao sam ja jedan i drugi dokument na web stranici i tako i unutra piše kako si ti 
sad rekla, ali malo detaljnije. Ti dokumenti se ne objavljuju da bi ti to objavila, već se objavljuju radi građana da bi 
oni mogli vidjeti što ih interesiram a ta prva stranica koji je opći dio gdje u biti je i najbitnije gdje sve piše o čemu 

http://www.mihovljan.hr/
http://www.mihovljan.hr/
http://www.mihovljan.hr/pdf/Novo%20proracuni/2018/Plan%202018.xlsx
http://www.mihovljan.hr/pdf/Novo%20proracuni/2018/Plan%202018.xlsx
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se radi nije ga bilo. Tako da ja njih razumijem i razlog zbog čega su dali lošu ocjenu i taj dokument bi svakako 
trebao biti gore. Ja bih tu htio i jedno par stvari reći oko samoga organiziranja oko samog planiranja izvođenja 
pravovremenosti. Meni se čini što se tiče ovog sada dječjeg vrtića mi radimo dječji vrtić, ali non stop kasnimo 
nekud. Nismo pravovremeno krenuli, zašto taj projekt nije krenuo prije? Mi smo govorili za projekte za svlačionu. 
Neka se napravi projekt, neka čeka pa kad će trebati idemo ga prijaviti jer je spreman. Mi uvijek kasnimo sa 
projektnom dokumentacijom. Ako se treba do 2.8. prijaviti držim fige jer se to treba napraviti. Samo smo u 
nekakvom kratkom vremenu. Tako smo i dobili poziv na sjednicu vijeća 2 dana prije same sjednice, a imamo piše 
u poslovniku čl. 55 mora biti 5 dana prije sazvana održavana sjednica. Dječji vrtić je bitan ja se slažem i moramo 
donijeti odluku ali hajmo se malo organizirati, malo bolje raditi jer ovo nije tako dobro. 
 Željko Čleković – sjednica je sazvana zbog hitnosti telefonom. Nažalost mi nismo u mogućnosti drugačije 
odraditi jer smo mi robovi onim drugima koji trebaju za nas raditi. S naše strane, općinske strane, svi papiri i sve 
stvari koje su trebale biti napravljene to je napravljeno. Međutim kasni se na sve strane, ne radimo samo mi vrtić 
već i mnogu drugi, tu imate konzultantske kuće koje to rade za 100.000,00kn do 25.000,00kn. Ima ih koje 
naprave to za 15 dana ali mi ih ne možemo platiti. 
 Ivan Pavleković – vezano uz transparentnost i javnost upozoravali smo i mi tu neke stvari još prije više 
godina ne samo u tom sazivu nego i prethodnom sazivu je to još bilo puno gore. Rekao sam da je 2016. godina 
bilo koma pa se to popravilo, pa smo dobili odgovor da ti ljudi koji rade ne rade dobro, da su krivo objavili, ne 
priznajemo neke stvari. Ja vjerujem da greška je, da malo je ljudi zaposlenih, ali ako i mali broj ljudi dobro dobro 
planira neke stvari i onda oni to stignu napraviti. Znam da Ana i Ljubica jako puno rade, sve mi je to savršeno 
jasno, međutim očito da se negdje u planiranju, očito što se tiče takvih stvari proračuna i izvršenja proračuna, te 
stvari se moraju znati prije planiranja. Moraju se objaviti i obraditi točno na vrijeme, čak i prije vremena, to se sve 
može, nije baš da se ne može. O projektima Bože moj, tu stvarno ne da kasnimo nego super kasnimo. Normalno 
pokušava se sad to na neki način opravdati, ali na kraju krajeva evo netko nas prati. Opravdanja pravoga za to 
baš i nema. Mislim da ove dvije gospođe koje su tu nisu uzrok problema, one se bore sa tim problemom, ali teško 
ga budu riješile. 
 Ljubica Risek – samo bi htjela reći da proračun 1996. bio približno 1.500,00. radile su 2 osobe, a sada je 
proračun puno veći pa opet rade 2 osobe. Kako god se mi dvije trudile nemoguće je to izvesti. 
 

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 21:00 sati. 

 
         Zapisnik vodila:                                                                     ZAPISNIK USVOJEN :                                                                             
         Ana Spevec                                                                           Dana: 09. veljače 2018. godine na  
                                                                                                        07. sjednici Općinskog vijeća 
                                                                                                         

 Predsjednik Općinskog vijeća  
                                                                                                                     Željko Čleković 


