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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 
KLASA: 021-01/18-01/02 
URBROJ: 2211/07-18-2 
Mihovljan, 09. 02. 2018.     
 

 ZAPISNIK 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 09. veljače 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 11 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. Davor Rafaj  
                                                               7. Darko Putar 
                                                               8. Dražen Pavleković 
  9. Ivan Pavleković 
 10. Slobodan Sajko 
 11. Josip Vudjan 
 
Odsutni član Općinskog vijeća:         nema 
Ostali prisutni:                                     -  Zlatko Bartolić – općinski načelnik Općine Mihovljan  
                                                               - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika 
  -  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. 

  Budući da nije bilo dopuna i izmjena dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je na 
glasovanje Prijedlog dnevnog red.  
                                                    
Općinsko vijeće je jednoglasno sa (11 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  
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DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 31.1.2018. godine, 
2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Mihovljan, 
3. Pitanja i prijedlozi.  

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

TOČKA 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 6.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 31. 01. 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 6.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 31. siječnja 2018. godine. Upitao je 
članove i članice Općinskog vijeća  imaju li primjedbe na zapisnik.  
          Budući da nije bilo primjedbi na skraćeni zapisnik sa 6. sjednice, Općinsko vijeće Općine Mihovljan 
JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 31. 

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

TOČKA 2. 
Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Mihovljan te poziva v.d. pročelnicu za 
uvod točke.  

Ana Spevec kao što znate u „Narodnim novinama“ br. 123/2017 od 12. prosinca 2017. objavljen je Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi. Slijedom toga, želimo vas posjetiti 
na glavne promjene koje izmjene Zakona donose i obveze koje iz tih promjena proizlaze za jedinice lokalne 
samouprave. Dio promjena odnosi se na pravno-tehničke usklađivanje dosadašnjeg Zakona, pojašnjenje 
pojedinih odredbi i povezivanje sa zakonima koji su doneseni u međuvremenu (npr. Odredbe članaka 1. do 6., 
članka 8. i dr.). Za članove predstavničkih tijela utvrđeno je pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 
sudjelovanja u radu predstavničkih tijela i njegovih radnih tijela. Dakle poslodavac članu predstavničkog tijela ne 
može osporiti pravo na odsustvo s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela, ali radi se o izostanku koji 
poslodavac ne plaća. Dosadašnja obveza izvršnog čelnika da prisustvuje sjednicama predstavničkog tijela 
proširena je i na njegovog zamjenika. Članovi predstavničkog tijela dobivaju ovlast da predlože raspisivanje 
referenduma za opoziv izvršnog čelnika a odluka se donosi kvalificiranom većinom. Pored toga, članovi 
predstavničkog tijela dobivaju i ovlast da daju inicijativu za osnivanje mjesnog odbora. Jedinice lokalne 
samouprave više nemaju ograničenja vezana uz način organizacije upravnih tijela pa svaka lokalna jedinica, bez 
obzira na veličinu i broj stanovnika, može osnovati jedinstveni upravni odjel ili više upravnih odjela. Značajne 
promjene utvrđene su člancima 20. do 26. Naime, tim su odredbama utvrđeni razlozi i postupak razrješenja 
izvršnog čelnika i imenovanje povjerenika u slučaju manipuliranja predlaganjem proračuna, donošenje odluke o 
privremenom financiranju, raspuštanje predstavničkog tijela ako u roku ne donese proračun ili odluku o 
privremenom financiranju i dr. Pored toga, odredbama novog članka 86.a i promijenjenog članka 88. uređeno je 
pitanje uvjeta za obavljanje poslova povjerenika Vlade u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te ovlasti imenovanog 
povjerenika. Prijelazna odredba članka 33. Zakona propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
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Ivan Pavleković pozdravlja sve prisutne, te se javlja ispred kluba SDP-a da pokušamo neke stvari 

razjasniti vezano uz tu temu. Pošto imamo samo jednu točku dnevnog reda imamo dovoljno vremena, pa se 

nadam da si možemo rastumačiti ono što nam eventualno nije jasno. Obično prihvaćamo takve stvari tehnički, to 

je Zakon i s te strane mi u SDP-u smo legalisti, Zakon je donesen u Saboru, iako su mnogi pravni stručnjaci rekli 

da je ovaj Zakon diskutabilan i da su neki članci Zakona u suprotnosti. Da ne duljim prešao bih na stvar, a to je 

Lex specijalis, tj. kako su ga nazvali Lex šerif. Zašto je to Lex šerif? U dosadašnjem Zakonu i Statutu pisalo je 

kako neposredno građani sudjeluju, preko svojih tijela i organizacija mogu odlučivati i suodlučivati, te na koji način 

o svojim sredinama. Člankom 24. starog Zakona bilo je propisano i rečeno da mogu referendumom odlučivati o 

svim bitnim stvarima o razvoju mjesta, a i o eventualnoj uskrati povjerenja načelniku i zamjeniku načelnika, 

odnosno općinskom ili gradskom vijeću ili županijskoj skupštini. Također mi smo to imali napisano i u našem 

Statutu, te je sve to funkcioniralo dok se nije pojavio problem da se jedna skupina ljudi izuzme iz tog Zakona, 

odnosno tog članka i da se po njima više ne bi trebalo odlučivati na način kako je to predviđeno starim Zakonom. 

Onda su rekli odlučivati ćemo dalje o svemu na stari način kako je do sada bilo, ali osim nekih ljudi koji su nam od 

posebnog interesa koje trebamo zaštititi i njih napraviti jednakije od jednakih,  jer znamo da smo i pred Ustavom i 

Zakonom svi građani jednaki i jednako bi trebalo moći odlučivati, raditi, živjeti i zadovoljavati svoje ljudske 

potrebe. Međutim ovdje se dogodilo, što se dogodilo. U starom Zakonu i Statutu bilo je napisano da općinsko 

vijeće koje izabrano izborima, kao što su izabrani načelnik i njegov zamjenik,  imali smo mogućnost i to je jedini 

adut koji vijeće ima da na neki način kontrolira i daje zeleno svijetlo ili ne da zeleno svijetlo izvršnoj vlasti općine ili 

grada, to je bio njihov prijedlog svojeg programa i plana, odnosno proračuna prema nama. Mi kao vijećnici 

općinskog vijeća ili gradskog vijeća mogli smo o tome odlučivati i tada eventualno ako nismo bili zadovoljni sa 

programom koji je ponudio načelnik i njegov zamjenik ne prihvatiti taj proračun i tada bi došlo do raspisivanja 

izbora i idemo ponovno ispočetka na izbore, odnosno izglasalo bi se nepovjerenje i vlada bi razriješila načelnika i 

zamjenika te općinsko vijeće. Međutim mi tu mogućnost kao vijećnici sada više nemamo. Po meni osobno ovo 

vijeće više toga alata nema jer sada kako stvari stoje u članku 40.b novog Zakona postoje samo dvije mogućnosti 

i to: 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim i 2/3 članova predstavničkog tijela. Kada bi općinsko vijeće imalo 2/3 

članova predstavničkog tijela onda to više nije opozicija  već čvrsta pozicija i to praktički nema smisla i do toga 

nikada ne bude došlo. Tako da tu mogućnost mi više nemamo i izvršno tijelo nama može predlagati što god hoće, 

a mi ukoliko to nećemo prihvatiti raspuštamo sami sebe. Zamislite paradoks, vijećnici bi trebali prihvatiti njihov 

program i plan, a ako se eventualno ne slažemo sa tim programom onda raspuštamo sami sebe i raspisuju se 

izbori za općinsko vijeće, a ova gospoda koja su nam predložili takav program koji mi ne možemo prihvatiti ostaju 

i dalje s tim ili nekim drugim programom, oni dalje rade i njima se ništa nije dogodilo. Smatram da je to jedan 

šamar općoj demokraciji pa i ono što sam na početku rekao izuzimanje jedne grupe ljudi iz onog dijela moći 

referenduma građana, svih nas članova općinskih i gradskih vijeća da možemo o nečemu odlučivati. Prvo mi u 

SDP-u ne možemo prihvatiti ovakav prijedlog usklađivanja odnosno prijedlog Statuta koji je predložen  a koji 

proizlazi iz takvog Zakona i koji je poslan na Ustavni sud  te koji će vjerojatno kao takav kada dođe na dnevni red 

proglasiti ne ustavnim, pa ćemo ga morati opet mi korigirati i smatramo da to nema smisla, ali opet ponavljam kao 

legalisti sigurno se budemo držali Zakona dok ga ustavni sud ne ocjeni ne ustavnim.  

Željko Čleković – zahvaljujem gospodinu Pavlekoviću, ima li dalje kakvih prijedloga ili pitanja. Ukoliko se 

se razumjeli ovo su izmjene i dopune Statuta koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno 

općinska i gradska vijeća moraju uskladiti sa Zakonom koji je donio Sabor RH. Znači mi smo dužni to prihvatiti ili 

ne prihvatiti. Želio bih vam samo reći da općinska vijeća Općine Bedekovčina, Mača, Zlatar Bistrica, gradsko 

vijeće Zlatar gdje ima većinu SDP su prihvatili ove promjene Statuta.  

Zlatko Bartolić – pozdravlja sve prisutne. Smatra da ova točka dnevnoga reda prijedlog Statutarne odluke 

o izmjeni i dopuni Statuta Općine Mihovljan je usklađivanje sa donesenim novim zakonom. Mi danas ovdje 

možemo razgovarati o toj točci, ali ništa ne možemo promijeniti, jedino možemo izglasati ili ne izglasati prijedlog. 

Ako se ne izglasa tada dolazi do raspuštanja općinskog vijeća te vijeće do novih izbora nećemo imati. Predlažem 
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da se ovakve izmjene i dopune Statuta prihvate jer mi tu ne možemo ništa promijeniti. Da li je dobar ili loš, 

nekome je loš, ja vjerujem da je dobar i da niti za jedno vijeće u RH nije bilo prijevremenih izbora i cilj je zakona 

da se ne dođe do prijevremenih izbora. Kako je već predsjednik vijeća naglasio da su pojedine susjedne općine i 

gradovi gdje je SDP prihvatili izmjene, ne vidim razloga da se ne prihvati i ova točka dnevnog reda.  

Ivan Pavleković – s obzirom da je načelnik rekao i predsjednik vijeća naglasio da su neke lokalne sredine 

gdje je SDP – na vlasti prihvatile izmjene, apsolutno zašto ne. Zakon je na Ustavnom sudu šta će se dogoditi 

pričekati ćemo do tog vremena, isto kao što sam malo prije rekao legalisti smo, ponašati ćemo se u duhu Zakona, 

ali imamo pravo ovdje uputiti kritiku na takav Zakon, ovdje ovome vijeću jer nisam član sabora niti županijske 

skupštine, nego sam ovdje član, da sam tamo član sigurno bih i tamo rekao svoj stav, pa i stav kluba SDP-a 

Mihovljan, mi razmišljamo svojom glavom i nismo pod nikakvim diktaturama unutar stranke. Prema tome ako 

mislimo da nešto nije u redu mi o tome i slobodno kažemo, ali to ne znači da mi nećemo to prihvatiti, ponavljam 

mi smo legalisti i ponašati ćemo se u duhu tog Zakona. To nam je osnovni princip, ljudsko ponašanje. Prošli put 

sam tražio objašnjenje i pojašnjenje, jednostavno ga nema, zašto ga nema jer jednostavno tako u zakonu piše, 

zašto je zakon tako složen i kontradiktoran nije na meni da ispravim. 

Zlatko Bartolić – samo bi htio reći da nije taj Zakon nametnuti već je većina u Saboru RH izglasala taj 

Zakon. 

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

Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Mihovljan na glasovanje. 

Općinsko vijeće je  sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković i 
Slobodan Sajko) donijelo 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 3. 
 
Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 
Ivan Pavleković – posljednji put postavio sam pitanje, nisam siguran da li se sjećate, pitao sam zašto mjesni 
odbori ne rade, načelnik je odgovorio da su mjesni odbori u ingerenciji predsjednika općinskog vijeća;  čudim se 
predsjedniku vijeća da nije reagirao, jer po mome sudu je trebao, jer mjesni odbori apsolutno nisu u ingerenciji 
općinskog vijeća već isključivo načelnika i on je odgovorna soba koja treba nadzirati rad mjesnih odbora i on bi 
trebao znati zašto mjesni odbori ne rade, jer prema članku 62. i 64. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, članka 93. Statuta nadzor nad radom mjesnih odbora vrši načelnik, ne možemo reći da predsjednik 
općinskog vijeća ima  ingerencije osim da općinsko vijeće može na prijedlog načelnika raspustiti pojedini mjesni 
odbor ukoliko po njegovom mišljenju bilo da krše zakon ili ne rade. Mjesni odbori bi se trebali konstituirati, imati 
svoj poslovnik o radu i po tome bi trebalo raditi, zašto to do sada nije profunkcioniralo. Molim načelnika da malo 
potakne mjesne odbore i da počnu raditi, imaju o čemu razgovarati i raditi. Prema tome bilo bi dobro da i oni daju 
svoj doprinos za ono za što su ih građani izabrali.  
Zlatko Bartolić – odgovara da su mjesni odbori konstatirani, imaju svog predsjednika i članove, mogu održavati 
sastanke, često sam u kontaktu sa predsjednicima mjesnih odbora upitati  ću ih vezano za održavanja sastanaka. 
Slobodan Sajko – pozdravlja sve prisutne. Iznosi da Kuzminec još uvijek nema riješeno pitanje eko-otoka, 
smatram da se mjesni odbori trebaju sastati i treba se naći mjesto i lokacija za postavljanje, također vezano za 
rekonstrukciju električne mreže u Kuzmincu, na Veternici su već duže vrijeme postavljeni betonski stupovi, kablovi 
još nisu stavljeni, osim toga samo je konkretno naše selo zakinuto, u našem selu žice nisu na stupovima, već su 
stupovi na žici. Znači trebalo bi potaknuti rad mjesnih odbora. 
Zlatko Bartolić – vezano uz eko-otok, razgovarao sam sa vašim predsjednikom mjesnog odbora, te bi on trebao 
porazgovarati sa jednom određenom osobom gdje bi trebala biti lokacija za postavljanje eko-otoka, nadam se da 
će uspjeti postići dogovor. A električna mreža, da stupovi su postavljeni ali ne samo kod nas već po čitavoj 
Krapinsko-zagorskoj županiji i šire. Navodno da je tek sada prošla javna nabava vezano uz nabavku kabla za 
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mreže, koja se rušila četiri godine. Dobili smo informaciju da i ono što su uspjeli kabla dobiti da su trebali vratiti 
onima od kojih su posudili da bi imali skim bar nešto raditi, ali nadam se da će uspjeti to još riješiti ove godine. Mi 
kao općina stalno pišemo zahtjeve i požurnice prema Elektrama Zabok i Varaždin, pa vjerujem da ćemo ove 
godine doći na red i da se to završi.  
Ivan Pavleković – iznosi da kada načelnik bude razgovarao sa direktorom Elektre VŽ, da ga obavijesti ako ne 
misle još tih jedno par stupova staviti i proći kroz njihovo selo, da si neka presele trafostanicu s njegove čestice ili 
da će mu morati platiti. 
Gordana Novak – postavlja pitanje vezano uz zamjenu starih svjetiljki sa led žaruljama 
Zlatko Bartolić – krenuli smo u taj projekt 
Dražen Pavleković – glavna tema od kuda je sve to i počelo bili su mjesni odbori. Da mjesni odbori rade svoj 
posao najvjerojatnije bi još čuli neke probleme iz ostalih naselja Frkuljevca, Gregurovca, pa ne može načelnik sve 
znati. Smatram da bi mjesni odbori trebali raditi, treba ih potaknuti, a po je u ingerenciji načelnika. 
Zlatko Bartolić – budem ih kontaktirao i održavati će se sastanci. 
 

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 19:35 sati. 

 
 
 
         Zapisničarka                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ana Spevec                                                                                            Željko Čleković  
 
 
 


