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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 

KLASA: 021-01/18-01/06 
URBROJ: 2211/07-18-3 
Mihovljan, 21. 09. 2018.     
 

 ZAPISNIK 
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 21. rujna 2018. godine 

 

Početak sjednice: 19:00 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 9 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. Ivan Pavleković 
  6. Josip Vudjan 
  7. Gordana Novak 
                                                               8. Slobodan Sajko 
                                                               9. Dražen Pavleković 
 

Odsutni član Općinskog vijeća:         Darko Putar – opravdano 
 Davor Rafaj - opravdano 
  
Ostali prisutni:                                     - Zlatko Bartolić – općinski načelnik   
 - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika 
 - Ljubica Risek – računovodstveno-financijski referent 
  - Ana Spevec – zapisničar 
 - Sanja Cesarec – predstavnica Eko-flor plus d.o.o. iz Oroslavja 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da je prijedlog dnevnog reda primljen u pozivu za sjednicu i 
obavještava članove Općinskog reda da imamo dopunu dnevnog reda sa „Odlukom o izmjeni Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Mihovljan“ upitao je članove Općinskog vijeća ima li neki drugi još prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Otvara 
raspravu.  

 Budući da nije bilo daljnjih dopuna i izmjena dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je na 
glasovanje Prijedlog dnevnog red.  
                                                    
Općinsko vijeće je jednoglasno sa (9 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  
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DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija  skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 12. 7. 2018. godine, 
2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za promjenom cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog 

otpada sa područja Općine Mihovljan, 
3. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mihovljan, 
4. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, 
5. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sa programima, 
6. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Mihovljan, 
7. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za malčiranje na području Općine Mihovljan, 
8. Donošenje Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. 

godini, 
9. Zaključak o ne donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,,  
10. Zaključak Miholjski dani, 
11. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok - Izvješća o otplati kredita na dan 31. 12. 2017. i 31.03.2018, dostavljaju se na 

uvid, 
12. Pitanja i prijedlozi ( Sutinske toplice). 

 

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

TOČKA 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 10.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. 07. 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima primili 
skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. srpnja 2018. godine. Upitao je članove i članice 
Općinskog vijeća  imaju li primjedbe na zapisnik.  
          Budući da nije bilo primjedbi na skraćeni zapisnik sa 10. sjednice, Općinsko vijeće Općine Mihovljan 
JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 12. srpnja 

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

TOČKA 2. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenom cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog 
otpada sa područja Općine Mihovljan,  

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

materijalima Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenom cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
komunalnog otpada sa područja Općine Mihovljan,,te poziva v.d. pročelnicu i gospođu Sanju Cesarec predstavnicu Eko-
flora plus d.o.o. za uvod točke.  

Ana Spevec – Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 6. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine 
sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom donijelo je Odluku o načinu pružanju javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada na području Općine Mihovljan. Sukladno navedenoj Odluci na području Općine Mihovljan 
počinje se vršiti odvoz komunalnog i biorazgradivog otpada prema odvozu komunalnih spremnika. Na temelju takve 
vrste odvoza pristigao nam je zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu Cjenika od 01.11. 2018. godine od našega 
koncesionara Eko-flora plus d.o.o..U privitku odluke o davanju suglasnosti dobili ste i cjenik za odvoz komunalnog 
otpada. Razlika između cjenika koji će važiti do i od  01.11. reći će Vam više predstavnica našega koncesionara 
gospođa Sanja Cesarec. 

Sanja Cesarec - u principu mi smo pokušali sva traženja po novoj odluci ugraditi u nekakvu sadašnju cijenu i to 
nam je uglavnom i uspjelo te se sa sadašnjom cijenom zadržavamo na drugom odvozu, a svaki sljedeći odvoz ( treći ili 
četvrti) kada je onaj dulji mjesec povećavati će se razmjerno sa litražom kante i kategorije koju korisnik ima. Litraža 
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kante se obračunava pražnjenjem kante 0,035kn po litri što Vam u principu za kantu od 120 litara iznosi nekih 4 kune, 
dok je za kantu od 220 litara cijena 8 kn. Možda da krenemo od početka, minimalna cijena u sebi sadržava sve fiksne 
troškove i to je ono što uvijek i svi plaćamo bez obzira na predaju kanti i odvozu. Minimalna cijena se paušalno 
naplaćuje i uvijek se svima naplaćuje te se od nje sukladno ovom iznosu po litraži i odvozu naplaćuje po odvozu. Prva 
cijena za kantu od 120 litara je 49,46kn + 4,20 kn za jedan odvoz. Za dva odvoza cijena je 57,86 kn, a ako bi stavili 
kantu treći put povećalo bi se za 4,20kn i iznosilo bi 63,06kn. Sve u principu ostaje u toj cijeni jedino što se mijenja je 
kanta od 80 litara koje do sada nije bilo na području vaše općine. Bile su vreće za samačko i staračko domaćinstvo, a 
njih ćemo sada zamijeniti kantom jer svi moraju imati čipirane kante. I pravnim i fizičkim osobama isti je princip 
obračuna, eventualno da još spomenem ovaj odvoz BIO otpada za one koji se odluče, mi osiguravamo spremnik, a ljudi 
koji ne žele odvoz BIO otpada, kompostiraju u vlastitom dvorištu.    

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Zlatko Bartolić – sve skupa pozdravljam, imao bih samo jedno pitanje; ta minimalna cijena za 120 litara kantu je 

49,46 kn, da li će svako domaćinstvo  za sebe odlučivati koliko će imati odvoza? 

Sanja Cesarec – tri puta je maksimalno odvoza, plus selektivni, a četvrti odvoz je prikaz kad je dulji mjesec pa 

imamo i ponekad četiri odvoza, ovisi koliko će tko upisati, ljudi će odlučivati sami. 

Zlatko Bartolić – Drugo pitanje, ja sam upisao jedan odvoz MKO i imam 53,66 kn, pa ako se dogodi da bi stavio 

još jedanput, što onda sa time? Da li se može tako ili ne može? 

Sanja Cesarec – Uvijek možete staviti tri li četiri puta. Obračun se vrši isključivo prema čipiranoj kanti po odvozu. 

Uvijek ćete dobivati kao i do sada 6 uplatnica paušalno plus po dva odvoza. Ukoliko se po prestanku šestomjesečnog 

razdoblja pokaže da ste imali više ili manje odvoza tada ćete dobiti sedmu uplatnicu Ili će vam se vratiti novac. 

Zlatko Bartolić – To znači da ćete vi sklopiti ugovor sa svakim kućanstvom? 

Sanja Cesarec – Tako je. Svako korisnik će dobiti izjavu u kojoj će se opredijeliti za broj odvoza, dostaviti će nam 

sve podatke te će na samoj toj izjavi biti i cjenik. 

Zlatko Bartolić – Što će se dogoditi ako čovjek neće htjeti ispuniti izjavu? 

Sanja Cesarec – Tada se podrazumijeva da se pridržavamo naših podataka i znači minimalno dva odvoza. 

Zlatko Bartolić – Gledao sam malo naše građane koji imaju vreće. Bilo ih je pet ili šest u kući pa su imali vreće. 

Zanima me ako čovjek neće uzeti kantu, da li će biti kakvih sankcija? 

Sanja Cesarec – Dobiti će kaznu s vaše strane i naše strane. Uplatnice ćemo fakturirati sa ovom minimalnom 

cijenom. Cilj ovoga svega je da svi budu u sistemu u evidenciji da koriste uslugu i da što manje smeća završi na zelenim 

otocima i šumama. 

Silvestar Vučković – Sve pozdravljam kao i našu gošću. Imam pitanje da mi se objasni. Znači mi otpad ne 

plaćamo po kilaži nego plaćamo po litraži i po broju odvoza. Interesira me ovaj miješani komunalni otpad i odvoz BIO 

razgradivog otpada, gdje imamo ovu osnovnu cijenu za kantu od 120 litara 85,46kn. Znači tko se upisuje u ovu 

kategoriju dobiva 2 kante u ovaj cijeni? 

Sanja Cesarec – Tako je i BIO razgradivi se odvozi svaki tjedan, a komunalni kako se stavi kanta van. Raspored 

još nije utvrđen, ali smatramo da bi išli iste dane kao do sad. 

Marija Bužić – Kante za BIO otpad će isto biti čipirane? 

Sanja Cesarec – Ne, kante za BIO otpad nisu čipirane. Fiksna je cijena od 36 kn za 4 odvoza BIO otpada, ne 

trebaju se čipirati. 

Ivan Pavleković – Sve skupa pozdravlja, posebno gospođu koja nam je došla još to malo pojasniti i drago nam je 

da je došla, normalno meni ovo čak izgleda puno bolje nego je to bilo do sada. Za to bude trebalo jedno vrijeme 

prilagodbe, toga smo svi svjesni, da bude kod nekih domaćinstava i ljudi otpora. Međutim vjerujem da velika većina ljudi 

bude shvaćala da je ovo u biti povoljnije i da budu jeftinije plaćali odvoz nego su do sada, ako se budu pridržavali 

sortiranja otpada. Tako da ja ovo pozdravljam i apsolutno sam za to. Jedino neke sitnice tu me muče, plastike ne vidim 

nigdje. Kante za BIO otpad dobivamo ili mi njih plaćamo, kupujemo? Danas se teško nešto dobije, da to raščistimo. 

Sanja Cesarec – Papir i plastika se ne spominju u ovo djelu jer su oni ugrađeni u minimalnu cijenu i 

podrazumijeva se odvoz kao i do sada jednom mjesečno. To se ništa ne mijenja i dodatno ne naplaćuje, a kante za BIO 

otpad osiguravamo mi i to je u principu ugrađeno u ovih 36 kn. 

Ana Spevec – govori o umetanju odredbe za plaćanje kazne u čl. 4  odluke. 
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Zlatko Bartolić – Naše stanovništvo je staračko i mislim da bi trebalo prvo ići sa  opomenama, a tek onda sa 

kaznama. 

Sanja Cesarec – Apsolutno se slažem. 

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

davanju suglasnosti za promjenom cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine 

Mihovljan, na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za promjenom cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja 
Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 3. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mihovljan te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec – Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 6. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine 
donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Mihovljan gdje smo u članku 7. navedene odluke naveli da se najmanje 
učestalost odvoza otpada na području općine odvozi jednom tjedno za miješani komunalni otpad što bi značilo da se 
vrši odvoz miješanog komunalnog otpada 4 puta mjesečno umjesto stvarnih 3 puta mjesečno. Ovom izmjenom Odluke 
ispraviti će se da se miješani komunalni otpad odvozi 3 puta umjesto 4 puta mjesečno.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

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

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 4. 
Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2018. godine  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Zaključka  te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Ana Spevec - Člankom 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da Općinski 
načelnik, gradonačelnik odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom 
tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 
 Člankom 68. Statuta Općine Mihovljan određeno je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja 
izvješća o svom radu Općinskom vijeću i to za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i za razdoblje siječanj-lipanj 
tekuće godine.   

Zlatko Bartolić, općinski načelnik - dobili ste skraćeni izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.1. do 
30.6.2018. godine. Sigurno se ne mogu sve aktivnosti unutra napisati jer bi to bilo previše posla i rada. Ja sam vam 
nabrojio one najbitnije situacije koje sam mislio da građani i vijećnici moraju i trebaju znati i da žele biti upoznati sa time. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
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Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Zaključka o usvajanju 

Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine na 

glasovanje. 
 

Općinsko vijeće sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković i Slobodan Sajko) 
donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 
godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 5. 
Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 
01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sa programima  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sa programima te poziva računovodstveno financijskog referenta za uvod 
točke.  
          Ljubica Risek - U prvoj polovici godine ostvaren je prihod od 1.983.828,35 kn  
6 PRIHOD OD POREZA  
Ostvareni su ukupni prihodi od 1.981.653,15 kn  
61 Prihodi od poreza  
Ostvaren u iznosu od 1.504.139,50 kn.  
 Prihod je ostvaren od poreza na dohodak i poreza općine.  
63 Potpore i pomoći  
Ostvareno je 145.652,43 kn  
Tekuće potpore dobivenu se od: 
Državni proračun – za predškolski odgoj 2.600,oo kn  
Državni proračun – kom.mjere JLS®S  135.138,19 kn       
Krapinsko-zagorska županija za predškolski odgoj 600,oo kn  
HZZ-o za stručno osposobljavanje na rad 7.314,24 kn   
 
Općina Mihovljan kandidirala je više projekata na razne natječaje u Ministarstva. 
Odobrena su joj sredstva i sklopljeni su Ugovori sa:   
Ministarstvom  regionalnog razvoja i fondova EU-za održavanje postojećih nerazvrstanih cesta, 
Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU – za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Osnivanje centra za 
pružanje usluga u zajednici, 
Ministarstvo graditeljstva-izgradnja nogostupa  
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku-za izradu projekta za dječji vrtić.  
Sa Krapinsko-zagorskom županijom sklopljeni je Ugovor o suf.nabave kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih 
cesta. Svi ti Ugovori biti će realizirani u drugoj polovini godine.   
64 Prihodi od imovine                                                                 
Ostvareno je 74.638,42 kn   
Prihod je ostvaren od koncesijskih naknada, iznajmljivanje Društvenog doma, legalizacije 
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama  
Ostvareno je 211.174,80 kn   
Prihod je ostvaren od grobne naknade, prihod od doprinosa, komunalni doprinos, komunalne naknade 
66 Ostali prihod  
Ostvareno je 46.048,oo kn       
Prihod je ostvaren od pružanja usluga Mjesnog groblja Mihovljan  
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
Ostvareno je 2.175,20 kn   
Prihod je ostvaren od otplate stanova sa stanarskim pravom. 
I Z D A C I :              
Izdaci za 2018.g. ostvareni su u iznosu 1.446.420,23 kn     
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3 RASHODI POSLOVANJA  
Izdaci iznose 1.300.692,17 kn.        
31 Rashodi za zaposlene  
Utrošeno je 192.286,70 kn   
Izdaci za zaposlene vršeni su prema planu u skladu sa Pravilnicima.  
32 Materijalni rashodi  
Utrošeno je  642.673,92 kn.   
Najveći dio utrošen je za materijalne rashode, tr. el.energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete,  održavanje 
nerazvrstanih cesta, zimska služba, održavanje groblja i javnih površina, veterinarsko-higijeničarska služba, analiza 
vode. Također su sredstva trošena za intelektualne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela i dr.  
34 Financijski rashodi  
Utrošeno je 17.705,48 kn.  
Plaćene su bankarske usluge, usluga FIN-e i Porezne uprave.      
 
35 subvencije  
Utrošeno je 1.051,26 kn.  
Sredstva su utrošena za subvenciju 1% kamata na poduzetnički kredit.      
36 Potpore  
Utrošeno je 31.273,96 kn   
- potpore su dane rad Male škole, prehrana učenika (socijala).  
37 Naknade građanima i kućanstvima  
Utrošeno je 172.267,85 kn.   
Sredstva su utrošena za  tr.vrtića, sredstva za socijalnu skrb, pomoć obiteljima za svako rođeno dijete, učeničke i 
studentske stipendije, prijevoz učenika u srednju školu, prijevoz učenika u osnovnu školu.             
38 Donacije i ostali rashodi  
Utrošeno je 243.433,oo kn   
Tekuće donacije: Političke stranke općine Mihovljan, NK „RUDAR“ Mihovljan, DVD Mihovljan, KUD Mihovljan, Udruga 
vinara i podrumara „LUCEN“ Mihovljan,  Udruga umirovljenika UUM Mihovljan,Hrvatski  crveni križ, Lovačko društvo 
TRČKA Mihovljan.      
Izvršena je isplata štete uzrokovane elementarnom nepogodom/tućom 2017.g. u iznosu od 16.233,oo kn.  
        
4 RASHODI ZA  NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  
Utrošeno je 145.728,06 kn.  
Sredstva su utrošena za Projekt energetske obnove Društvenog doma, svjetiljke za javnu rasvjetu i opremu.    
BILANCA na dan 30.06.2018.   
FINANCIJSKA IMOVINA  
Stanje žiro-računa        557.534,35 kn         
Stanje blagajne                   681,30 kn           
UKUPNO:                 558.215,65 kn           
 
OBVEZE OPĆINE PREMA DOBAVLJAČIMA  
Općina  Mihovljan ima dugovanje za neplaćene račune  u iznosu od 29.896,81 kn  
====================================================================                                                                                    
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA  
na dan 30.06.2018.g.  
  
Rezultat na dan           31.12.2017. /manjak             -     9.089,28 kn      
Rezultat 01.01.2016. - 30.06.2018. / višak              + 537.408,12  kn         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REZULTAT na dan 30.06.2018.     VIŠAK         528.318,84 kn      
         

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – Imam obavezu ispred kluba stranke govoriti, a i ispred svoje osobno ime. Dosadašnje 

prikupljanje sredstva u proračun s obzirom na plan je za mene ponižavajuće što se dogodilo ili se krivo planiralo ili se 
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nešto drugo dogodilo, ali ostvariti sa 19,88% prikupljena sredstva je doista tužno. Zašto to velim, kad gledam prihodovnu 

stranu vidim da su se porezi i prikupljali skoro pa 80%, da su praktički naša izvorna sredstva bila u redu, međutim ono 

što smo mi stavili u plan a o tome sam ja govorio kada smo donosili proračun svoje želje, ali istina i bog to su potrebe 

naših građana, ali su to prije svega ostale samo želje. Mi smo potpore od 7 i pol miliona kuna ostvarili 145.000,00 kuna. 

Od planiranih sredstava za asfaltiranje ceste 4.000.000,00kn, niti su tu sredstva iz Ministarstva i EU fondova, niti 

sredstva državnog proračuna i prema tome ne znam da li je uopće moguće više ove godine, sada je već 9. mjesec, u 

sljedeća tri mjeseca nadoknaditi ono što smo planirali na početku godine, odnosno što nismo do sada uspjeli prikupiti. 

Zašto nismo prikupili, očekujem da će se načelnik uključiti i objasniti. Sigurno postoji neki opravdani razlog jer je ovo 

totalni fijasko ili ne znam kako bih to nazvao jer s druge strane kako mi to gledamo, da smo od tih tužnih 1.900.000,00kn 

koliko smo uspjeli prikupiti uspjeli potrošiti 14%. Još ono što smo planirali nismo napravili, nismo potrošili na one 

investicije koje smo si izabrali i planirali, a opet kada gledam to moram ovdje reći, već sam rekao jedanput ovdje, 

rashodi poslovanja opet ovdje ja čitam 1.300.000,00 kuna za 6 mjeseci, ako to za sljedećih mjeseci bude još toliko, pa 

mi u biti svojim izvornim sredstvima ne budemo isfinancirali samo svoje materijalno financijske poslovanje. Nemojte me 

krivo shvatiti, nisu to samo plaće radnika i ljudi koji na općini rade. Znamo što sve u to ide i tu je lijepo pobrojeno od tih 

sredstava koje smo uspjeli prikupiti se utrošilo namjenski na projekte energetske obnove društvenog doma i ostalo je 

praktički materijalno financijsko poslovanje općine. Kada otraga pogledam tablicu, tablica lijepo ima naslov izvršenje 

plana razvojnih programa za razdoblje 1.1. do 30.6. i sada u tom razdoblju to je trebao biti razvojni program, a ja tu 

vidim da za držanje općine utrošeno je jedino ove godine na projekte i geodeziju, ostalo vidim 0, nije utrošeno niti na 

asfaltiranje ceste, niti asfaltiranje po općini Mihovljan, niti presvlačenje asfalta, autobusno stajalište 0, nogostup 0, 

drugim riječima ako je već ovih 500.000,00kn ostalo od prikupljenih sredstava pa što se nije autobusno stajalište 

napravilo. To je 20.000,00 kn predviđeno, nogostup 200.000,00kn, to se sve s tih 500.000,00kn moglo napraviti, nešto 

se još moglo napraviti u tom razvojnom programu koji smo si planirali, ali program nije realiziran, nije ni taknut pa je 

planirano da će se raditi, ali se nije radilo i sredstva je bilo nešto za raditi jer vidim da je poslovanje za 6 mjeseci 

500.000,00kn. Mislim da se moglo više raditi, ali se očito nije radilo, zašto se nije radilo? Mislim da ovo nije dobar 

pokazatelj, da nije dobro i da ćemo mi ovaj proračun za ovu godinu, želimo ili ne želimo si priznati morati mijenjati i 

morati raditi bitne korekcije, ne vjerujem da će do kraja godine moći realizirati. Pozivam načelnika da nam objasni zašto 

je toliko malo sredstava prikupljeno i zašto se malo trošilo. Trošilo se praktički na hladni pogon, nešto se sitno radilo na 

održavanju, nešto je utrošeno ali sitnice na temelju onog što je planirano. 

Zlatko Bartolić – Ne bih se složio sa gosp. Pavlekovićem. Točno je da je to 19,88% prikupljenih sredstava. 

Govorim da se radilo dobro i planiralo dobro, govorim to već deseti put i isto ću ponavljati. Da bi imali program i projekat 

morate staviti u proračun, ako imate građevinsku dozvolu, a ne stavite ju u proračun onda ništa ne znači. Potrošili ste 

novac i ne možete se nigdje kandidirati. Ne znam što bih rekao gosp. Pavleković da sada ministarstvo regionalnog 

razvoja raspiše natječaj za ceste, mi imamo građevinsku dozvolu i da nismo stavili u program što bi rekli na to. Drugo 

govorimo o 5 miliona kuna, to nije 200 tisuća kuna, već 5 miliona – našeg pola proračuna. Mi znamo koliki je naš izvorni 

proračun, a sve su ostalo donacije. Tekuće potpore ministarstava ne možemo dobiti prije nego ministarstvo raspiše 

natječaj, mi se moramo javiti, moramo proći na natječaju, moramo sprovesti javnu ili jednostavnu nabavu, pa zatim 

sklopiti ugovor sa izvođačem pa tek onda početi raditi. Sve to ima svoje vrijeme. Nije točno da nismo radili ništa na 

nerazvrstanim cestama, piše nula kuna, ali imamo račun preko 90 tisuća kuna, znači da se ipak radilo, da su mjesni 

odbori radili. Oko dječjeg vrtića imali smo cijelo vrijeme probleme, politikantske smicalice i hvala županu što je to 

politikantstvo prekinuo na školskom odboru. To se tako radilo kao da tu idu tračnice sa brzinom od 500 km/h, dolazili 

smo na razne probleme koje ne možete riješiti preko noći i jednostavno imamo proračun kakav imamo. Mi smo dali 

zahtjev prema županiji, dobili smo samo 15.000,00kn, a imamo u proračunu planirano više, ali nismo dobili. Ići ćemo u 

rebalans. Mi tu ne sjedimo i ne trošimo samo na plaće, 1.300.000,00 kuna potrošeni su na naše građane, jer netko treba 

platiti održavanje komunalne infrastrukture. Troškove prijevoza, pomoći obiteljima itd. Znamo kolika je naša mogućnost i 

što možemo napraviti. Ne možemo potrošiti dok nemamo ugovora, evo idući tjedan idu nogostupi, u Kuzmincu se radi i 

javna rasvjeta. Radi se, netko to treba i pripremiti. Gospodo nije to samo tako, puno papira treba dok se dođe do 

realizacije, gleda se na svaku brojku. Imali smo dva puta kontrolu USKOK-a i nisu našli ništa iz razloga jer radimo točno 
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i tako planiramo i dalje. Sve ćemo napraviti, ako bude raspisan natječaj za ceste javiti ćemo se, ako ne bude napraviti 

ćemo rebalans i imati ćemo rezultat 40%. Oporba ima pravo da kritizira, ali da je baš tako kako se prezentira, nije. 

Ivan Pavleković – javljam se za repliku. Moram replicirati načelniku za politikantstvo i školski odbor. Odbacujem 

jer u školskom odboru nema politikantstva baš nikakvoga, niti ga je bilo. Suglasnost vezana uz pristup je izdana, 

potpisana s moje strane jer sam ja predsjedao na toj sjednici školskog odbora i dobili ste suglasnost prije nego je župan 

bio ovdje, zato nemojte govoriti o politikantstvu školskog odbora, to odbacujem. Tu je i zamjenik načelnika koji je član 

školskog odbora i prisutan je na tim sjednicama i zna što se govori. Istina je načelniče, pročitajte si datum kada je izdana 

suglasnost za to. Županija je dala suglasnost kada je župan bio tu. Istina treba županu zahvaliti na tome jer nam je 

izašao u susret, apsolutno se slažem. Drugo ja nisam pisao ovo, što je u skladu sa zakonom i ovdje piše rashodi 

poslovanja, gosp. načelniče pa nije poslovanje samo što Vi radite i zaposlenice ove godine. Lijepo je pobrojeno 7 

stavaka i točno objašnjeno u koju stavku je utrošeno. Posebno sam naglasio sredstva za energetsku obnovu društvenog 

doma, prema tome nema tu blamaže, sve tu lijepo piše samo treba čitati. Ne treba to što se ja kritički odnosim prema 

tome što se malo radilo ili gotovo ništa ovih 6 mjeseci pretvarati u nekakvo politikantstvo. Oprostite, ja čitam dokument 

koji ste vi dali i nije politikantstvo ako ja ovdje pročitam da izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje u 6 mjeseci 

je takvo kakvo na žalost je, slabo. Ja ne velim da sljedećih 6 mjeseci ne bude bolje, ja čitam ovdje ovaj dokument jer je 

taj dokument sada na prihvaćanju i raspravi. Molim vas shvatite vi i mene jer ja ne mogu to prešutjeti i preko toga preći 

kao da sve štima. U svome izlaganju sam rekao da se i nešto radilo na terenu i to na održavanju, a da se moglo raditi i 

više, moglo se jer je još 500.000,00 kn ostalo. Napomenuo sam i koje su se stavke mogle realizirati samo da je bilo više 

rada, više pripreme. Nije usmjereno osobno na nikoga. 

Zlatko Bartolić – niti ja to osobno ne shvaćam, samo hoću reći da ste Vi potpisali dokument, dali ste suglasnost 

za projektiranje, a ne za prolaz koji smo mi tražili, nismo tražili za projektiranje.   

 

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

usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2018. godine sa programima na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće sa 6 glasova „ZA“;  2 glasa „SUZDRŽANIM“ (Dražen Pavleković i Slobodan Sajko) i 1 glasom „PROTIV“ 
(Ivan Pavleković) donijelo je 

ODLUKU 
o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2018. godine sa programima, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 6. 
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području 
Općine Mihovljan  
  

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.  

Ana Spevec - Općinski načelnik je proveo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih 
poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese ponuditelja:  Elektro – Sedak, vl. Dražen Sedak, Zagorska 
19c, 49 221 Bedekovčina, Elektro – Krajnik, vl. Marijan Krajnik, Vojnovec 146, 49 253 Lobor, Šćukanec 
elektroinstalatersko obrt, vl. Renata Šćukanec, Trg S. i F. Tuđmana 3, 49 214 Veliko Trgovišće. 

Na temelju Poziva za dostavu ponuda od dana 05. 07. 2018 godine Klasa: 363-01/18-01/12, Urbroj: 2211/07-18-7 
pristigla je jedna (1) ponuda i to: 

• ELEKTRO – KRAJNIK, vl. Marijan Krajnik, Vojnovec 146, 49 253 Lobor, 
Kriterij za odabir je najpovoljnija ponuda najniža cijena, uz uvjet da je ponuda potpuna i prihvatljiva. 
Povjerenstvo je na temelju dokumentacije priložene ponudi ocijenilo da je jedan ponuditelj dostavio svu 

dokumentaciju zatraženu pozivom za dostavu ponuda te da zadovoljava sve propisane uvjete.  
Najpovoljniji izabrani ponuditelj ponudio je najnižu cijenu, ima sve podmirene obveze prema naručitelju, ispunjava 

sve uvjete iz poziva za dostavu ponuda, te je njegova ponuda ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija ponuda. 
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Sukladno iznijetom, Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku da utvrdi Prijedlog odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javnih površina i mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju 
pogrebnih poslova povjeri ELEKTRO – KRAJNIK, vl.  Marijan Krajnik, Vojnovec 146, 49 253 Lobor. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

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

najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Mihovljan, 
u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 7. 
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova za šišanje bankina na nerazvrstanim 
cestama i javnih površina malčerom na području Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u materijalima 
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova za šišanje bankina na nerazvrstanim cestama i 
javnih površina malčerom na području Općine Mihovljan  te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - Općinski načelnik je proveo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih 
poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese ponuditelja: Automehanika i komunalne usluge, vl. Stjepan 
Pavlek, Mihovljan 30, 49 252 Mihovljan,  „Sever“ usluge, prijevoz i trgovina, vl. Janko Sever, Gorjani Sutinski 27. 49 232 
Radoboj, „Eko - Bistrović“ proizvodnja, trgovina i usluge, vl. Branko Bistrović, Gorjani Sutinski 67, 49 232 Radoboj. 

Na temelju Poziva za dostavu ponuda od dana 05. 07. 2018 godine Klasa: 363-01/18-01/11, Urbroj: 2211/07-18-7 
pristigle su dvije (2) ponude i to: 

• AUTOMEHANIKA I KOMUNALNE USLUGE, vl. Stjepan Pavlek, Mihovljan 30, 49 252 Mihovljan, 
• „SEVER“ USLUGE, PRIJEVOZ I TRGOVINA, vl. Janko Sever, Gorjani Sutinski 27, 49 232 Radoboj 
Kriterij za odabir je najpovoljnija ponuda najniža cijena, uz uvjet da je ponuda potpuna i prihvatljiva. 
Povjerenstvo je na temelju dokumentacije priložene ponudi ocijenilo da su dva ponuditelja dostavila svu 

dokumentaciju zatraženu pozivom za dostavu ponuda te da zadovoljava sve propisane uvjete.  
Najpovoljniji izabrani ponuditelj ponudio je najnižu cijenu, ima sve podmirene obveze prema naručitelju, ispunjava 

sve uvjete iz poziva za dostavu ponuda, te je njegova ponuda ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija ponuda. 
Sukladno iznijetom, Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku da utvrdi Prijedlog odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude za obavljanje poslova za šišanje bankina na nerazvrstanim cestama i javnih površina malčerom na 
području općine Mihovljan povjeri AUTOMEHANIKA I KOMUNALNE USLUGE, vl. Stjepan Pavlek, Mihovljan 30, 49 252 
Mihovljan. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

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

najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova za šišanje bankina na nerazvrstanim cestama i javnih površina malčerom 

na području Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova za šišanje bankina na nerazvrstanim cestama i javnih 
površina malčerom na području Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 8. 
Prijedlog Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. 
godini   
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u materijalima 
Prijedlog Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini te 
poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  
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Ana Spevec - U Općini Mihovljan na snazi je Pravilnik o stipendijama KLASA: 021-01/11-01/12 UBROJ: 2211/07-
11-5 od 18. ožujka 2011.("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 06/11), a natječaj se raspisuje ovisno o 
planiranim proračunskim sredstvima u pojedinoj godini, sukladno Odluci o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u 
školskoj odnosno akademskoj godini.  

Pravilnikom o stipendijama (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 06/11) utvrđuju se postupak za 
dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija. Člankom 2. st.2. Pravilnika ("Službeni  glasnik  Krapinsko – 
zagorske županije" br. 06/11) određeno je da broj i visinu učeničkih i studentskih stipendija koje će se dodijeliti za 
školsku odnosno akademsku godinu utvrđuje Odlukom Općinsko vijeće. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – Dao bi samo jedan prijedlog ako je moguće povećati iznos naknade stipendija učenicima i 
studentima prema našim financijskim mogućnostima u proračunu. Školarcima nije baš lako, imaju puno obaveza, cijene 
rastu u prehrani i prijevozu.  

Ana Spevec – prošlo godine dodijelile su se stipendije svim učenicima i studentima koji su predali zahtjev, 
vjerujem da kada povjerenstvo utvrdi rang listu i ove godine da će se imati mogućnostima isto svima dodijeliti. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke o 
dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini na glasovanje. 

 

 
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 
ODLUKU 

o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini, u tekstu koji se 
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 9. 
Prijedlog Zaključka o ne donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem   
  

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

Ana Spevec - Kao jedan od uvjeta za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Općine Mihovljan su uređeni vlasnički odnosi odnosno poljoprivredna zemljišta koja su 
u vlasništvu 1/1 Republike Hrvatske na području Općine Mihovljan nalaze se četiri katastarske čestice (na području k.o. 
Mihovljan i k.o. Veternica). U česticama 1106 i 3653 k.o. Mihovljan Republika Hrvatska ima udio 1/1 (posjedovni list 
2349 = površine 385 m2 i 2135 = 432 m2) dok za čestice 2983 i 2984 k.o. Veternica udio Republike Hrvatske je 60/1500 
(posjedovni list 2042 = površine 34 m2). Kako bi troškovi uređenja vlasničkih odnosa odnosno parcelacije bili veliki, a i 
radi se o neobradivim česticama Općina Mihovljan neće donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Mihovljan. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Zaključka o ne 
donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na glasovanje. 

 

 
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 
ZAKLJUČAK  

o ne donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.  
 

TOČKA 10. 
Prijedlog Zaključka Miholjski dani   
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u materijalima 
Prijedlog Zaključka Miholjski dani te poziva općinskog načelnika i  v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - iznosi da se bliži Dan općine i župe Mihovljan, te povodom obilježavanja tih dana daje prijedlog da 
se za provedbu pripremnih radnji za obilježavanje dana općine određuje program koji je naveden u Zaključku. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Zaključka na 
glasovanje. 
 
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

Miholjski dani, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 11. 
Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Izvješća o otplati kredita na dan 30.06.2018. , dostavljaju se na uvid  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Izvješća o otplati kredita na dan 30.06.2018. Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok, te poziva v.d. pročelnice 
za uvod točke.  

Ana Spevec - Općinsko vijeće Općine Mihovljan dalo je konačne suglasnosti za kreditno zaduživanje 
trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Zabok, kao pravnoj osobi u suvlasništvu 
jedinica lokalne samouprave. Sukladno navedenome, Zagorski vodovod d.o.o. tromjesečno dostavlja izvješća o otplati 
kredita. 
  
Temeljem iznesenog daje se Općinskom vijeću da primi na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 30.06.2018. godine, 
te da donese predmetni zaključak u tekstu koji se daje u prilogu ovoga teksta. (Izvješće se daje na uvid, o njemu se ne 
glasa).  
  

Vijećnici primaju na znanje navedena izvješća te donose sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 

 

I. Prima se na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 30. 06. 2018. godine, dostavljeno od Zagorskog 
vodovoda d.o.o., iz Zaboka, K. Š. Gjalskog 1, a vezano za danu suglasnost Općinskog vijeća Općine 
Mihovljan za dugoročno kreditno zaduženje za projekt rješavanja imovinsko pravnih odnosa u okviru 
investicija projekta prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Zlatar (broj i 
datum ugovora: 3239224086 od 20.2.2015.) 

 
II. Prima se na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 30.06.2018. godine, dostavljeno od Zagorskog 

vodovoda d.o.o., iz Zaboka, K. Š. Gjalskog 1, a vezano za danu suglasnost Općinskog vijeća Općine 
Mihovljan za dugoročno kreditno zaduženje za potrebe dogradnje, adaptacije i opremanje poslovne 
zgrade te nabavu teretnih vozila i strojeva (broj i datum ugovora: 5010629656 od 24.7.2017.) 

 
 
Pitanja i prijedlozi  (Sutinske Toplice) 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava za 
sudjelovanje. 
Ana Spevec – objašnjava da na temelju natječaja za dodijeli javnih priznanja koji je bio na objavi da nismo dobili niti 
jedan prijedlog za javna priznanja općine Mihovljan i da neće biti dodjele priznanja za dan općine. 
Ivan Pavleković – pitanje čisto tehničke naravi, da li radno tijelo, stalno radno tijelo koje imamo kod općinskog vijeća 
rade i da li je radno tijelo ovaj financijski program i ostale koje imamo na dnevnom redu, da li imamo njihovo mišljenje. 
Ja bih molio ukoliko su radna tijela formirana, do sada nisu radila, nisu se sastajala. Ne znam, možda jesu, da nam za 
ono gdje su matični, gdje su oni osnovni dostavljaju na vijeće svoje mišljenje i svoj stav. Pitam i predlažem, mislim da bi 
to bilo normalno i dopustiti u funkciju ta radna tijela da rade. Drugo imam prijedlog budući da će se raditi dječji vrtić na 
prostoru sadašnjeg dječjeg igrališta što je šteta da se ovo ruši koje smo platili preko 300 tisuća kuna, ali dobro, 
predlažem sada da se ta igrala presele, da se izvrši otkup zemlje odmah uz tu česticu do dječjeg vrtića i da se ta igrala 
presele. Da se proširi to dvorište s obzirom da je zadnji put kada je bio projektant rekao da je to malo tijesno i da imalo 
malo prostora, pa da se proširi ta čestica i da se ta igrala postave odmah uz taj dječji vrtić. Obično ih kod svih dječjih 
vrtića ima, da se ta djeca odvedu van. Predlažem da se izvrši otkup te čestice kako bi se proširio prostor i postavila 
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igrala. Dobronamjerno predlažem i na vrijeme govorim o tome jer znam da budemo došli u sjednu situaciju neugodnu, a 
moguće je to sada riješiti i prije. Ako bude novaca, a ja vjerujem da će se taj projekt odobriti i da bude novaca da se i taj 
otkup zemlje napravi. 
Dražen Pavleković – Prije se nisam htio javiti jer nije bilo tema. Glede dječjeg vrtića, dobili smo suglasnost koju smo 
izglasali na prošloj sjednici. Onda kada sam gledao tu suglasnost, došao sam do jedne točke gdje piše da je prema 
strateškom programu općine Mihovljan, tj. strategije razvoja općine Mihovljan koja je izglasana u 12. mjesecu 2015. 
godine. Samo pitanje, ako smo mi dobili tu strategiju 2015. godine i kažemo da moramo planirati unaprijed, načelnik je 
rekao da se ne može sve odmah napraviti nego treba planirati, napraviti projekt, pa se taj može prijaviti nekud dalje. 
Znači mi smo prema toj strategiji trebali već od 2015. godine do sada razmišljati gdje će biti zemljište za dječji vrtić. 
Kako nam se moglo dogoditi da napravimo dječje igralište, onda to isto dječje igralište idemo rušiti i na tom mjestu 
idemo raditi dječji vrtić. Koliko je koštala sama montaža tih igrala, igrala budemo sigurno koristili. Koliko je koštala 
montaža, koliko će koštati demontaža. Tko to plaća? To plaćamo mi. To je direktno šteta zbog ne planiranja jer nije bilo 
dobro planiranje. Da li se moglo negdje drugdje od 2015. do sad naći građevinsko zemljište gdje bi se to napravilo. 
Najvjerojatnije da se moglo. Isto tako se bude moralo naći zemljište za ovo dječje igralište koje imamo jer opet bude isto 
tako veliko, koliko je veliko na istome tome mjestu. Ne znam zašto se to nije planiralo, a kada smo već kod strateg ije 
razvoja mislim da bi trebalo malo slijediti tu strategiju razvoja. Jedan od prijedloga bi svakako bio da se malo tu pročita i 
da se pogleda gdje bi mogli napraviti tu poslovnu zonu za koju već imamo predviđene čestice koje treba otkupiti i staviti 
u funkciju. Djece ima sve manje, a sigurno će ih biti još manje ako ljude ne budu imali gdje raditi, jer idu u grad raditi i 
ostanu u gradu. Djecu će voditi drugdje u vrtić, što znači da će se naš proračun još manje puniti i ne budemo imali 
plaćati za pogon tog vrtića i to je problem. Trebali bi planirati i raditi, ne može se odmah, slažem se, ali nije to strategija 
razvoja koju smo donijeli jučer nego 2015. 
Zlatko Bartolić – ne znam koje to radno tijelo ne radi, nisam razumio dobro pitanje. Radna tijela rade svoj posao kako 
treba biti. Nijedna točka dnevnog reda nije bez radnog tijela koja moraju biti. 
Ivan Pavleković – pa nisam vidio izvješće od komisije za financije i proračun. 
Zlatko Bartolić – izvješće je financije prihvatilo. Planiranje, 2015. godine smo planirali, radili smo strategiju razvoja 
općine Mihovljan. 2015. Godine nije bilo toliko djece, ali pošto je 2016. i 2017. Dogodio „baby boom“ u Mihovljanu pa 
smo išli u izgradnju dječjeg vrtića. „Baby boom“ je bio u ove 2 godine pa se ide napraviti, a da se ne planira, planira se. 
Poslovna zona je bila aktualna u Mihovljanu poslije prodaje plinske mreže. Cijena je abnormalna i građani nisu htjeli 
prodati zemljište i nismo to napravili. Vi ne možete platiti koliko čovjek traži, ne možete mu uzeti, ne možete mu ništa jer 
je to njegovo. Primjer, bila je čestica za kupiti 40.000,00 eura, ja sam sa gospođom uspio dogovoriti da se spusti na 
10.000,00 eura, ali to se ne može riješiti u jednom danu, ne želim da mi dođe USKOK, tako ne želim raditi. Postoji 
procedura, u međuvremenu je došao čovjek koji je ponudio 5.000,00 eura više i gospođa je prodala. Mogao sam reći 
evo vam gospođo 50 tisuća kuna kapare i meni bi došao USKOK za dva, tri dana. Ako privatna osoba dođe i nudi 
novac, da li će reći da neće, normalno da onda ne žele imati posla sa općinom. Kod nas postoje neki redoslijedi koje se 
mora poštivati. Htio sam reći za Sutinske toplice, lako je pisati u novinama o HDZ-u. Mi smo imali 5 sastanaka, od tih 5 
sastanaka gosp. Pavleković je bio na dva ili tri. Niste imali niti jedan prijedlog. Dao sam si truda, čak smo imali jedan 
sastanak sa općinom Mače o Sutinskim toplicama, došao sam do tajnika ministarstva regionalnog razvoja koji je 
zadužen za koncesije. Da bi mi kao općina dobili koncesiju moramo imati građevinsku ili lokacijsku dozvolu i znati što, 
kako i gdje planiramo napraviti. Pozvali smo ljude, od 40 ljudi bilo ih je 30. Potpisali su izjave da su voljni prodati uz 
cijene od 50 do 350 kuna po kvadratnom metru. Kada sam došao u ministarstvo i rekao što je na stvari, a to je da je 
gosp. Ilčić otkupio i da je on većinski vlasnik stare kupelji i novih bazena i tu ne možemo raditi. Imamo još jedan izvor 
koji je puno izdašniji nego ovaj donji. Ako nije izvor na javnom dobru, a imamo građevinsku dozvolu ili smo pred 
dobivanje građevinske dozvole ili imamo lokacijsku dozvolu oni bi nam dali koncesiju na tu zemlju. Ali kako ćemo mi do 
tog izvora doći, to je njihova zemlja i ne trebaju te pustiti. Gospodo, nažalost je to nemoguće misija za općinu. Vjerujem 
da bi to napravila gospođa Sonja Borovčak koja je rekla da kada će postati saborska zastupnica da ćemo riješiti problem 
Sutinskih toplica. Bilo bi mi drago da je to napravila, ali nažalost nije mogla jer je kroz privatizaciju to napravljeno tako 
kako je sada. Bio sam na sastanku u Maču, oni su došli do zamjenika ministra i na isto su došli. Slikati nečije tuđe i 
zatim to nuditi na tržištu, da li to smijete i možete? Dogovoreno je sa Mačem da ćemo imati još sastanaka vezano za 
Sutinske toplice, vidjet ćemo da probamo napraviti zajedničku komisiju da probamo krenuti. Oni su isto vidjeli da ne 
mogu nikuda kao i mi, da možemo samo razgovarati i reći što bi htjeli napraviti. Tako je rečeno, da ako nemamo što oni 
traže nemamo o čemu razgovarati. 
Ivan Pavleković – Moj komentar bude vrlo kratak i neću ulaziti u te stvari. Po ovome ispada da nitko ništa ne može, ali 
nemojmo se iznenaditi ako naši susjedi nama toplu vodu i naprave Sutinske toplice na ovaj ili onaj način. Mislim na 
općinu Mače, što ćemo onda reći, gdje ćemo onda tražiti opravdanje zašto mi nismo, a oni jesu. Ali dobro, o tom potom. 
Replika za komisiju za financije i proračun. Komisije postoje, da li rade ne znam, ali mi na općinskom vijeću nismo još 
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nikada dobili njihovo mišljenje za niti jedan rebalans proračuna ni za proračun, završni račun. Mislim da bi oni te 
dokumente trebali pretresti prije nego dođu na vijeće i dati svoje mišljenje. Zašto su oni imenovani i birani ako ih nema 
nigdje? Isto tako komisija za ceste i putove, njihov zapisnik sa sastanka treba tu biti. Htio bih aktivirati ta stalna radna 
tijela koje su formirana od tog općinskog vijeća i rade za to općinsko vijeće, pripremaju svoje stavove. To vam se radi i u 
županiji, u gradu, mislim da bi to trebalo biti i tu. Htio bih da mi to znamo i da vidimo na papiru. 
Zlatko Bartolić – Niti jedan rebalans, niti jedan proračun nije bez radnih tijela, sve je javno i transparentno, komisija za 
ceste radi, izlaze na teren i radi. 
Ivan Pavleković – ne prigovaram ja tome da nije sve transparentno i javno. Htio bih pokrenuti radna tijela, nismo imali 
njihova mišljena. Neka daju svoje mišljenje općinskom vijeću jer zato i postoje.  
Dražen Pavleković – načelnik je spominjao često politikantstvo i kako je lako pisati po novinama. Nije stvar Sutinskih 
toplica da se na tome dobivaju izbori, nego je stvar da smo mi pokrenuli tu temu jer Sutinske toplice fale svima. Nismo 
mi to pokrenuli zbog sebe već zbog cijelog mjesta, da se ne bi to krivo protumačilo. Isto tako se govori da je SDP protiv 
vrtića što nikako nije točno, mi smo za vrtić i smatram da je to politikantstvo i nije lijepo se tako izražavati. 
 

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 
 

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 20:25 sati. 

 
 
 
         Zapisnik vodila:                                                                     ZAPISNIK USVOJEN :                                                                             
         Ana Spevec                                                                           Dana: 2018. godine na  
                                                                                                        0. sjednici Općinskog vijeća 
                                                                                                         

 Predsjednik Općinskog vijeća  
                                                                                                                     Željko Čleković 


