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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 
KLASA: 021-01/17-01/06 
URBROJ: 2211/07-17-2 
Mihovljan, 30. 6. 2017.     
 

ZAPISNIK 
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 30. lipnja 2017. 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 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. Gordana Novak 
               3. Stjepan Svetec 
               4. Marija Bužić 
                                                               5. Vladimir Risek 
                                                               6. Dražen Pavleković 
  7. Slobodan Sajko 
  8. Ivan Pavleković 
  9. Davor Rafaj 
 10. Darko Putar 
 
Odsutni član Općinskog vijeća: Franjo Babić (opravdano) 
 
Ostali prisutni:                                     -  Zlatko Bartolić – općinski načelnik Općine Mihovljan  
                                                               - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika    
                                       -  Ljubica Risek – financijsko – računovodstveni referent 

-  Ana Spevec- zapisničar 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da je prijedlog dnevnog reda primljen u pozivu za 
sjednicu te obavještava članove Općinskog vijeća da ima dopuna dnevnog reda i to sa točkama: 

Donošenje odluke o kupnji prometnog znaka za naselje Kuzminec  
Donošenje odluke o uređenju okoliša u centru Mihovljana 
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je članove Općinskog vijeća da li ima još netko neki prijedlog za izmjenu 

ili dopunu dnevnog reda. Otvara raspravu o izmjeni i dopuni prijedloga Dnevnoga reda 2. sjednice Općinskog 
vijeća.  Budući da osim navedenih prijedloga, drugih nije bilo predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je 
na glasovanje Prijedlog dnevnog reda sa dopunama.  
                                                    



2 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa (10 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija  zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 9. 6. 2017. godine, 
2. Donošenje Odluke o osnivanju radnih tijela Općine Mihovljan 
3. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za javnu nabavu, 
4. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za nerazvrstane ceste, 
5. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, 
6. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 
7. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za koncesije, 
8. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Mihovljan, 
9. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata, 
10. Donošenje Odluke o izboru Socijalnog vijeća Općine Mihovljan, 
11. Donošenje Odluke o izboru Uprave mjesnog groblja Mihovljan, 
12. Donošenje Odluke o izboru Inventurne komisije, 
13. Donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika te 

drugim pravima navedenih dužnosnika, 
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Mihovljan za mjesec lipanj – prosinac 2017.  
16. Donošenje Odluke o porezima Općine Mihovljan, 
17. Donošenje Odluke o izmjeri i popisivanju nekretnina na području Općine Mihovljan, 
18. Donošenje Odluke o kupnji prometnog znaka za naselje Kuzminec 
19. Donošenje Odluke o uređenju okoliša u centru Mihovljana 
20. Zaključak Miholjski dani 
21. Pitanja i prijedlozi. 

 

 
TOČKA 1. 

 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 1.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 9. 6. 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane dana 9. lipnja 2017. godine. Upitao je 
članove i članice Općinskog vijeća da li imaju primjedbe na zapisnik.  

Ivan Pavleković pozdravio je sve prisutne i dao je primjedbu na točku 7. zapisnik sa 1. konstituirajuće 
sjednice vezano uz odgovor gospodina Silvestra Vučković, te ga moli da ponovi svoj odgovor  i da u zapisnik uđe 
točan odgovor. Također moli prisutne da se ubuduće sjednice općinskog vijeća snimaju, da bi mogli imati tonski 
snimanu sjednicu. Sve su sjednice javne, vlada ima javnu sjednicu, županija ima javnu sjednicu pa i mi možemo 
ima. 

Silvestar Vučković daje primjedbu na točku 7. zapisnika i moli da se njegov točan odgovor unese u 
zapisnik i to: HSS je za općinsko vijeće išao samostalno na izbore, te da je između HSS-a i HDZ-a prije izbora 
potpisan koalicijski sporazum o zajedničkom nastupu za nositelja izvršne vlasti u Općini Mihovljan, te sporazum o 
postizbornoj suradnji u Općinskom vijeću Općine Mihovljan. 

Budući da nije bilo daljnjih primjedbi na zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice, Općinsko vijeće Općine 
Mihovljan je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“ donijelo  

 
ZAKLJUČAK 

Kojim se usvaja zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 
9. lipnja 2017. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 2. 
Donošenje Odluke o osnivanju radnih tijela Općine Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o osnivanju radnih tijela Općine Mihovljan, te poziva općinskog načelnika i 
v.d. pročelnice za uvod točke.  

Ana Spevec obrazložila je da sukladno Statutu Općine Mihovljan i Poslovniku Općinskog vijeća Općine 
Mihovljan, Općinsko vijeće ima svoja radna tijela koja mu pomažu u radu. Općinsko vijeće može osnivati i druga 
stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja, te pripreme prijedloga u svezi 
pitanja iz nadležnosti općine, koja su na dnevnom redu općinskog vijeća. Sastav, broj članova, djelokrug i način 
rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković daje primjedbu na prijedlog jer smatra da nije u skladu sa Statutom i Poslovnikom 

Općine Mihovljan. 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković zatvorio je raspravu i dao je Prijedlog Odluke o osnivanju 

radnih tijela na glasovanje. 
 
Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 

 
ODLUKU 

o osnivanju radnih tijela Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 3. 
Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za javnu nabavu 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Povjerenstva za javnu nabavu, te poziva općinskog načelnika i v.d. 
pročelnice za uvod točke.  

Ana Spevec obrazložila je da sukladno Statutu Općine Mihovljan i Poslovniku Općinskog vijeća Općine 
Mihovljan, Općinsko vijeće ima svoja radna tijela koja mu pomažu u radu. Navedena Povjerenstva i komisije 
radna su tijela Općinskog vijeća, a njihove članove bira Općinsko vijeće. Članovi navedenih Povjerenstva i  
komisija biraju se iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, iz 
redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o izboru 
povjerenstva za javnu nabavu na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za javnu nabavu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 4. 

Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za nerazvrstane ceste 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili  
materijal za ovu točku dnevnog reda, te da smo uvodno obrazloženje od  v.d. pročelnice za uvod točke primili u 
prethodnoj točci.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković, ispred Kluba članova SDP-a, iznosi da su dostavili svoje prijedloge za povjerenstva, što 

je i normalno. Smatramo da je kod predlaganja trebalo kontaktirati stranku i razgovarati o prijedlozima, niti smo se 
dogovarali niti smo konzultirani već smo dobili gotove prijedloge, uzmi ili ostavi. Mislim da je prekršeno pravo 
poslovnika i da se predlažu ljudi iz stranke SDP-a za koje se nisu konzultirali sa samom strankom SDP, mi kao 
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klub ne možemo to prihvatiti. Smatrali smo da će Odbor za izbor i imenovanje razmatrati dostavljanje prijedloge. 
Prema Statutu ja ne znam kako bi rad vijećnika mogao biti konstruktivan i kako bi mi mogli raditi i sudjelovati ako 
nam ne dopustite, ako nas nigdje niste uključili. Predsjednik općinskog vijeća se nalazi u 5 od 14 odbora, da bi 
Dražen Pavleković bio predložen u 1 odbor i to iz prethodne sjednice općinskog vijeća, a imamo i ljudi koji nisu 
niti predloženi niti u jedan odbor. Hajdemo izvršiti volju glasača, sukladno statutu i poslovniku, pogledajte Sabor i 
Županiju, mi ovdje ignoriramo opoziciju, a htjeli bi da bude demokratski.  
 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke 
o izboru povjerenstva za nerazvrstane ceste na glasovanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za nerazvrstane ceste, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 5. 
Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, te da smo uvodno 
obrazloženje od v.d. pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izboru povjerenstva za dodjelu javnih priznanja na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 6. 
Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te da 
smo uvodno obrazloženje od v.d. pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izboru povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 7. 
Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za koncesije 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Povjerenstva za koncesije, te da smo uvodno obrazloženje od v.d. 
pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izboru povjerenstva za koncesije na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 



5 

 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za koncesije, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 8. 
Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Povjerenstva za nekretnine u vlasništvu općine Mihovljan, te da smo 
uvodno obrazloženje od v.d. pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izboru povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Mihovljan na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 9. 
Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata, te da smo uvodno 
obrazloženje od v.d. pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izboru povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.  
 
 

TOČKA 10. 
Donošenje Odluke o izboru Socijalnog vijeća Općine Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Socijalnog vijeća Općine Mihovljan, te da smo uvodno obrazloženje 
od v.d. pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Ivan Pavleković iznosi da bi bilo dobro da se navedena točka odgodi za sljedeću sjednicu općinskog 
vijeća i da se u socijalno vijeće uključi netko iz školstva.  

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke 
o izboru Socijalnog vijeća na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Socijalnog vijeća Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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TOČKA 11. 

Donošenje Odluke o izboru Uprave mjesnog groblja Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Uprave mjesnog groblja Mihovljan, te da smo uvodno obrazloženje 
od v.d. pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković iznosi da u ovoj Upravi nema člana općinskog vijeća, da se nalaze svi vanjski članovi, 

smatra da bi netko trebao biti kao član općinskog vijeća. 
Željko Čleković odgovara da se u Upravi nalazi v.d. pročelnica, te da je Uprava odgovorna općinskom 

vijeću za svoj rad kao i da su to članovi koji već godinama djeluju u navedenoj Upravi i dobro i kvalitetno obavljaju 
svoje zadatke. 
 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke 
o izboru Uprave mjesnog groblja Mihovljan na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Uprave mjesnog groblja Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 12. 
Donošenje Odluke o izboru Inventurne komisije 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o izboru Inventurne komisije, te da smo uvodno obrazloženje od v.d. 
pročelnice za uvod točke primili u točki 3.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izboru Inventurne komisije na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Inventurne komisije, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 13. 
Donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika te 
drugim pravima navedenih dužnosnika 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o plaći općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog 
načelnika te drugim pravima navedenih dužnosnika, te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić iznosi da je Plaća općinskog načelnika Općine Mihovljan uređena  odlukom o osnovici i 
koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 17/13) 
koju je Općinsko vijeće Općine Mihovljan donijelo u lipnju 2013. godine  na način da plaću dužnosnika čini 
umnožak koeficijenta ( za općinskog načelnika 1,98) i osnovice za obračun plaće ( 4.491,236 kn) uvećan za 0,5% 
za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%. 
 Prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, a koju je donijela Vlada 
Republike Hrvatske, Općinsko vijeće Općine Mihovljan u studenom 2015. godine uskladilo je  Odluku o plaći 
općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika te drugim pravima navedenih 
dužnosnik („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj ), po usklađenju  promijenjena je samo osnovica 
za obračun plaće državnih dužnosnika koja je umanjena  i iznosi 3.890,00 kuna. 
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 Osnovica je umanjena prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika od 
4.491,236 kuna na iznos od 3.890,00 kuna te općinski načelnik predlaže plaću općinskog načelnika prema 
osnovici 3.890,00 kuna u skladu sa zakonom i  koeficijent 2,30 

Kako je člankom 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano da 
osnovicu i koeficijente za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika određuje odlukom 
predstavničko tijelo jedinice područne  (regionalne) samouprave u kojoj isti obnašaju dužnost, a na prijedlog 
općinskog načelnika, predlaže se Općinskom vijeću donošenje odluke o plaći općinskog načelnika, visini naknade 
za rad zamjenika općinskog načelnika te drugim pravima navedenih dužnosnika. Smatram da ću svojim radom 
opravdati plaću.  

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

općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika te drugim pravima navedenih 
dužnosnika na glasanje. 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o plaći općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika te drugim pravima 
navedenih dužnosnika, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 14. 
Donošenje Odluke o izmjeni odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog odluke o izmjeni odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, te poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  

Ana Spevec obrazlaže da Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 28/10., dalje u tekstu: Zakon) propisana su mjerila za određivanje plaća službenika i namještenika u 
upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako da istu čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice 
za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Odredbom članka 10. stavka 1. 
Zakona propisano je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje odlukom predstavničko 
tijelo općine, na prijedlog načelnika, a stavkom 2. istog članka da se koeficijenti određuju unutar raspona od 1,00 
do 6,00. Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. i 125/14, dalje u tekstu: Uredba), propisani su nazivi radnih mjesta, te 
su ista svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. Sukladno navedenom, Odlukom o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Mihovljan („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/13.) utvrđeni su koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Općine Mihovljan. Predlaže se izmjena Odluke u dijelu koji se odnosi na koeficijent za obračun 
plaće za radno mjesto pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, tako da bi isti iznosio 1,40. Slijedom iznijetog, 
Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da Nacrt usvoji i utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Mihovljan i isti uputi 
Općinskom vijeću na usvajanje. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković postavlja pitanje zašto je financijsko – računovodstveni referent izostavljen iz toga 

prijedloga i on daje prijedlog da se poveća financijsko-računovodstvenom referentu koeficijent sa 1,20 na 1,30. 
Željko Čleković objašnjava da prihvaćaju navedeni prijedlog jer su i sami htjeli to predložiti na sjednici 

općinskog vijeća. 
Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke 

o izmjeni odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela na glasanje. 
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Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 15. 
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
Općinskog vijeća Općine Mihovljan za mjesec lipanj – prosinac 2017. 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec iznosi da Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje u tekstu: 
Zakon), člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine, a koja je 
Općina dužna osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se 
raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 Prilikom raspoređivanja sredstava Općinsko vijeće dužna je pridržavati se sljedećih odredbi Zakona: 

1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Mihovljan imaju političke 
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću( čl. 4. st. 2.) 

2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća( čl 5. st.1.) 

3. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u 
političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u času 
konstituiranja Općinskog vijeća (čl 5. st. 2.) 

4. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci 
koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati( čl 5. st. 3.) 

5. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u 
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu ( članak 6.). 

 
Temeljem Konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Mihovljan Županijskog izbornog 
povjerenstva KLASA:013-01/17-01/01, URBROJ: 2211/07-17-86, od dana 25.5.2017. pojedina politička stranka u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća dana 09. lipnja 2017. godine imala je izabranih članova/članica kako 
slijedi: 
  

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: 4 člana od kojih 1 članica (Franjo Babić, Gordana Novak, 
Stjepan Svetec i Vladimir Risek) 

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: 3 člana ( Dražen Pavleković, Slobodan Sajko, Ivan 
Pavleković) 

3. Hrvatska seljačka stranka - HSS: 2 člana ( Davor Rafaj, Darko Putar ) 
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU:  2 člana o kojih 1 članica  (Željko Čleković, Marija Bužić ) 

 
 Nadalje, u Proračunu Općine Mihovljan za 2017. godinu za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka osigurana su sredstva u iznosu od 22.100,00 kuna. 
 Odlukom o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesece siječanj - svibanj saziva 2013. - 
2017. raspoređena su sredstva u iznosu od 9.208,33 kune. Ostatak sredstava u iznosu od 12.891,67 kuna za 
mjesece lipanj -prosinac 2017. godine rasporediti će se političkim strankama novom odlukom, a Prijedlog koje 
odluke se nalazi u prilogu, prema rezultatima postignutim na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine.  
 Izborima provedenim 21. svibnja 2017. godine u Općinsko vijeće izabrano je 9 članova i 2 članice, te 
visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine iznose 12.891,67 
kuna. 
 Slijedom navedenoga, političkim strankama za razdoblje lipanj- prosinac 2017. pripadaju sredstva u 
iznosima, kako slijedi:  
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1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ ( 3 člana i 1 članica ) - 4.719,27 kuna 
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP ( 3 člana ) - 3.453,13 kuna 
3. Hrvatska seljačka stranka - HSS ( 2 člana )  - 2.417,19 kuna 
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU (  1 člana i 1 članica )  - 2.302,08 kuna 

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

raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Mihovljan 
za mjesec lipanj – prosinac 2017. na glasovanje 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine 
Mihovljan za mjesec lipanj – prosinac 2017, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 16. 
Donošenje Odluke o porezima Općine Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog odluke o porezima, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec obrazlaže člankom 67. Zakona o lokalnim porezima propisano je da su jedinice lokalne 
samouprave obvezne do 30. lipnja 2017. godine donijeti Odluku o porezima kojom se detaljnije propisuje visina, 
obveznici i ostali uvjeti vezani uz plaćanje poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor te poreza na korištenje 
javnih površina. Iznimno, za potrebe plaćanja poreza na nekretnine koji će od 2018. godine zamijeniti komunalnu 
naknadu jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti odluku do 30. studenog 2017. 
  Naime, od 01. siječnja 2017. godine na snazi je novi Zakon o lokalnim porezima kojim se dijelom provodi 
reforma dosadašnjeg poreznog sustava jedinica lokalne samouprave. Zakonom o lokalnim porezima ne uvode se 
nove vrste poreza već se iste preuzimaju iz Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, izuzev poreza na nekretnine te se postojeći sustav poreza jedinica lokalne samouprave prilagođava 
prethodno navedenim ciljevima reforme cjelokupnog poreznog sustava.  
Najznačajnije novine su: 
            - u cilju smanjenja administrativnog opterećenja poduzetnika navedenim   zakonom ukinut je porez 
na tvrtku ili naziv za sve poduzetnike  
 - sukladno odredbama zakona od 01.01.2018. komunalna naknada se       transformira u 
porez na nekretnine  
            - budućim se Zakonom uvodi obveza plaćanja poreza na nekretnine, stupanjem na  snagu istih (od 
01.01.2018.) prestaju važiti odredbe o obvezi plaćanja poreza na  kuće za odmor kako bi se izbjeglo 
dvostruko oporezivanje jedne nekretnine s dvije  vrste imovinskih poreza  
 - osim komunalne naknade porezom će se zamijeniti i spomenička renta. Što se tiče     prijedloga 
nove Odluke o porezima čiji Vam se prijedlog dostavlja, nema promjene     u dosadašnjim visinama stopa niti 
obveznika plaćanja, osim što se odredbe iste     usklađuju sa novim Zakonom. U nastavku se daje skraćeni 
pregled poreza koje      Općina naplaćuje:  
 
Porez na potrošnju  
 
 - plaćaju ga ugostitelji na potrošnju pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 3 %,      u evidenciji 
Jedinstvenog upravnog odjela godišnje se po ovoj osnovi ostvaruje     prihod od cca 15.000,00 kuna.  
 - Predloženom Odlukom ne uvode se nove promjene u odnosu na dosadašnju naplatu     ovog poreza  
 
Porez na kuće za odmor 
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 - plaćaju ga vlasnici kuća za odmor na području Općine Mihovljan  
 - u evidenciji Jedinstvenog upravnog odjela trenutno se godišnje po ovoj osnovi     ostvaruje 
prihod od cca 35.000,00 kuna.  
 - predloženom Odlukom ne uvode se nove promjene u odnosu na dosadašnju naplatu    ovog poreza, 
osim što se sa 01.01.2018. u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima    ukida porez na kuće za odmor. 
 
Porez na korištenje javnih površina  
 
 - u evidenciji Jedinstvenog upravnog odjela godišnje se po ovoj     osnovi ostvaruje 
    prihod od cca 300,00 kuna. 
 - postoji naknada za korištenje javnih površina koju plaćaju pokretne trgovine, a         godišnje se 
po ovoj osnovi ostvaruje prihod od cca 11.000,00 kuna. 
  - Predloženom Odlukom ne uvode se nove promjene u odnosu na dosadašnju naplatu     ovog poreza. 

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

porezima Općine Mihovljan na glasanje. 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o porezima Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 17. 
Donošenje Odluke o izmjeri i popisivanju nekretnina na području Općine Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog odluke o izmjeri i popisivanju nekretnina na području Općine Mihovljan, te poziva općinskog 
načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić  iznosi da za potrebe primjene poreza na nekretnine koji ulazi u primjeni 1.1.2018. godine 
Općina Mihovljan kreće u izmjeru nekretnina na području Općine Mihovljan za one nekretnine za koje nije 
izvršena legalizacija. 

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

izmjeri i popisivanju nekretnina na području Općine Mihovljan na glasanje. 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izmjeri i popisivanju nekretnina na području Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 18. 
Donošenje Odluke o kupnji prometnog znaka u naselju Kuzminec 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da Prijedlog odluke o kupnji prometnog znaka u 
naselju Kuzminec je dopuna dnevnog reda, te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić  iznosi da za potrebe naših građana, učenika i vozača zbog sigurnosti je potrebno 
postaviti prometni znak u naselju Kuzminec zbog prebrzih vožnja.  

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

kupnji prometnog znaka u naselju Kuzminec na glasanje. 
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Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 
 

ODLUKU 
o kupnji prometnog znaka u naselju Kuzminec, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 19. 
Donošenje Odluke o uređenju okoliša u centru Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da Prijedlog odluke o uređenju okoliša u centru 
Mihovljan je dopuna dnevnog reda, te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić  iznosi da povodom obilježavanja 80 obljetnice NK „Rudar“ Mihovljan, te radi sigurnosti 
djece i mladih treba se sanirati ograda pokraj potoka u centru Mihovljana. 

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

uređenju okoliša u centru Mihovljan na glasanje. 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o uređenju okoliša u centru Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 20. 
Donošenje Zaključka Miholjski dani 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Zaključka Miholjski dani, te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić  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 imenuje povjerenstvo koje je 
navedeno u Zaključku. 

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

Miholjski dani na glasanje. 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

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

TOČKA 21. 
Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 
Gordana Novak – smatra da je znak zabrane ili ograničenje prijeko potreban u naselju Kuzminec, jer je 
nevjerojatno kako se po toj cesti voze ljudi varaždinskih tablica 
Slobodan Sajko – treba osigurati naše pješake i vozače, u jutarnjim i popodnevnim satima kada idu na posao i  iz 
posla to postane prometna cesta više nego na županijskim prometnicama 
Ivan Pavleković – smatra da treba postaviti znak zabrane prometovanja osim stanovnika i dostave, također daje 
prijedlog pošto se slavi 80 obljetnica NK „RUDAR“ Mihovljan da općine nađe mogućnost i uredi svlačionice. 
Vladimir Risek – podržava ideju vezanu za NK i drago mu je da se pokrenulo pitanje vezano za Rudar, smatra da 
je gorući problem na nogometnom igralištu blizina potoka i neadekvatna ograda i misli da je to prioritet, ali da se 
naprave i svlačionice. 
Dražen Pavleković – iznosi da zato treba planirati unaprijed, da dođu na red 
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Ljubica Risek – iznosi da imamo sredstva planirana u proračunu za uređenje igrališta, ali nema dovoljno 
financijskih sredstava 
Davor Rafaj – govori da djeca nemaju adekvatnog trenera za dječji uzrast, smatra da bi o tome se moralo 
razmisliti a ne da moraju dolaziti Dinamovi treneri 
Zlatko Bartolić – pozdravlja sve prijedloge, slaže se da se stavi svalčionica u plan, ali smatra da bi se trebalo sada 
najprije ići u realizaciju uređenja pokraj potoka, to je najnesigurniji dio, a treba sve vidjeti koliko će nas to 
financijski koštati.  
Vladimir Risek – ukazuje na problem na nerazvrstanoj cesti kod Rafaj gdje dolazi do prilikom velikih kiša 
izlijevanje blata na cestu i nemogućnost prolaska, smatra da se to treba riješiti što prije i hitnije 
Ivan Pavleković – podstavlja pitanje vezano uz eko-otoka u Kuzmincu, objašnjava da je već dva puta na 
sjednicama općinskog vijeća postavljao to pitanje i još se nije riješio problem, očekuje da će novi mjesni odbor 
naći konačno rješenje i da će se negdje postaviti zeleni otok. 
Stjepan Svetec – postavlja pitanje kada će se maknuti izgorjeti kontejneri na eko – otoku u Gregurovcu 
Vladimir Risek – iznosi da se treba riješiti i problem kontejnera na Mjesnom groblju Mihovljan, smatra da nije u 
redu da kada se isprazni ju kontejneri da su u roku pola sata već puni sa raznim građevinskim materijalima, 
kontejneri na groblju su namijenjeni za groblje.  
Zlatko Bartolić – odgovara da će se probati što prije riješiti problem vezan uz nerazvrstanu cestu kod Rafaja i da 
će mjesni odbor naći mjesto za postavljanje eko-otoka u Kuzmincu, dok su kontejneri u Gregurovcu već riješeni, a 
u tijeku je rješavanje i ograde za Mjesno groblje Mihovljan. 
  
  

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 
  

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 20:30 sati. 

 
 
 
 
         Zapisničarka                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ana Spevec                                                                                            Željko Čleković  
 
 
 


