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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 

 
 
 
 
 

 
KLASA: 021-01/17-01/05 
URBROJ: 2211/07-17-17 
Mihovljan, 9.6.2017.     
 

ZAPISNIK 
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 9. lipnja 2017. godine 

 
 
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Mihovljan održana je u sali za sastanke u Općini Mihovljan, 
Mihovljan 48 s početkom u 19,00 sati. 
 
Ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji Ivanka Stanković, dipl.iur. 
voditeljica službe za opću upravu u uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, ovlaštena od 
predstojnice Ureda Silvije Profeta Fabijančić za sazivanje, otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice do 
određivanje osobe koja će voditi sjednicu do izbora predsjednika Općinskog vijeća otvorila je sjednicu, pozdravila 
prisutne članove Općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i čestitala im na izboru, 
te sve ostale prisutne. 
Ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave Ivanka Stanković pozvala je zatim zapisničarku da izvrši proziv 
članova Općinskog vijeća radi utvrđivanja kvoruma. 
 
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 

 
Odsutni član Općinskog vijeća: Franjo Babić (opravdano) i  Darko Putar (opravdano) 
Nakon izvršene prozivke od strane zapisničarke, ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave u Krapinskoj – 
zagorskoj županiji utvrdila je da, od ukupno 11 članova Općinskog vijeća sjednici prisustvuje 9 članova Općinskog 
vijeća, te je konstatirala da Vijeće može pravovaljano odlučivati. 
 
Ostali prisutni:                                        - Zlatko Bartolić – općinski načelnik  
                 - Silvestar Vučković – zamjenik općinskog načelnika 
     - Maja Jerneić Piljek – samostalna upravna referentica za odobravanje   
                                                                                           besplatne pravne pomoći u uredu državne uprave u KZŽ           

  - Ana Spevec- v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  
  - Ljubica Risek – financijsko-računovodstveni referent 
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Potom je ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji Ivanka Stanković dala 
na glasovanje dnevni red koji je predložen u pozivu za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće je jednoglasno sa ( 9 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izbor Mandatne komisije, 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, 
- svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje, 
4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća, 
5. Slobodna riječ 
  

 
TOČKA 1. 

Izbor Mandatne komisije 
 

Ivanka Stanković iznosi da prema članku 5. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan 
prijedlog kandidata za Mandatnu komisiju podnosi predsjedatelj ili najmanje 1/3 odnosno najmanje 4 članova 
Općinskog vijeća. Mandatna komisija broji tri člana: predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda članova 
Općinskog vijeća. 

Na temelju međustranačkog dogovora, Ivanka Stanković je u Mandatnu komisiju predložila slijedeće 
kandidate: 

1. za predsjednicu - Gordanu Novak  
2. za člana – Vladimira Risek 
3. za člana – Ivana Pavleković 

Potom je otvorila raspravu i upitala da li ima još prijedloga. 
Kako nije bilo drugih prijedloga i nitko se nije javi za riječ, Ivanka Stanković dala je prijedlog na 
glasovanje. 
 Općinsko vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova „ZA“) donijelo  
 

O D L U K U 
o izboru Mandatne komisije 

 
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća izabrani su: 
1. Gordana Novak, iz Mihovljana, Kuzminec 149/ A – za predsjednicu 
2. Vladimir Risek, iz Mihovljana, Mihovljan 187/ A – član i 
3. Ivan Pavleković, iz Mihovljana, Kuzminec 35 – član 

 
Nakon izbora Mandatne komisije, Ivanka Stanković predložila je stanku od 10 minuta kako bi Mandatna 

komisija provjerila mandatne članove Općinskog vijeća i o tome podnijelo Izvješće. 
 

TOČKA 2. 
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika 
-utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 
-svečana prisega članova Općinskog vijeća 
 

Ivanka Stanković pozvala je predsjednicu Mandatne komisije Gordanu Novak da podnese Izvješće, te 
objasnila članovima Općinskog vijeća da se Izvješće prima na znanje, te se o njemu ne glasuje. 
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Gordana Novak pročitala je, a Općinsko vijeće primilo na znanje IZVJEŠĆE Mandatne komisije i verifikaciju 

mandata članova Općinskog vijeća u tekstu kako slijedi. 
 

I. Na temelju članka 5. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ broj 05/13) Mandatna komisija izvršila je uvid u Konačne rezultate izbora za članice/članove 
Općinskog vijeća Općine Mihovljan Općinskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-01/17-01/01, URBROJ: 
2211/07-17-86 od 25.5.2017. godine, kojima je utvrđeno: 
 

- da Općina Mihovljan ima ukupno 1.603 birača i da je glasovalo 892 birača, odnosno 55,65%, od čega je 
važećih listića bilo 870, odnosno 97,53% dok je nevažećih bilo 22 listića, odnosno 2,47% 

- da su pojedine kandidacijske liste dobile slijedeći broj glasova: 
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                       463 glasova 53,21% 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP             207 glasova 23,79 % 
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI 
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS 
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS   

 

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                                             200 glasova 22,98 % 
 

- da u diobi mjesta u Općinskom vijeću sudjeluju slijedeće kandidacijske liste 
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 

 
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI 
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS 
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 

 
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 
 
- da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću 

 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani: 
1. ZLATKO BARTOLIĆ 
2. FRANJO BABIĆ 
3. ŽELJKO ČLEKOVIĆ 
4. GORDANA NOVAK 
5. STJEPAN SVETEC SURKA 
6. MARIJA BUŽIĆ 

 
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI 
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS 
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani 
1. DRAŽEN PAVLEKOVIĆ 
2. SLOBODAN SAJKO 
3. IVAN PAVLEKOVIĆ 

 
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 

dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani: 
1. mr. SILVESTAR VUČKOVIĆ, dr. vet.med. 
2. DAVOR RAFAJ 
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II. Član Općinskog vijeća Zlatko Bartolić istovremeno je izabran i za općinskog načelnika Općine Mihovljan, te mu 
zbog nespojive dužnosti sukladno članku 90. st. 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 
121/16) mandat u Općinskom vijeću miruje, po sili Zakona. Zlatko Bartolić će, prema Obavijesti o postignutom 
dogovoru o zamjenjivanju člana/članice Općinskog vijeća Broj 01-2017  i Obavijesti o određivanju zamjenika člana 
zamjenjivati Vladimir Risek, neizabrani kandidat pod rednim brojem 7. sa kandidacijske liste HDZ-a i HSU-a. 
 
III. Član Općinskog vijeća Silvestar Vučković istovremeno je izabran i za zamjenika općinskog načelnika Općine 
Mihovljan, te mu zbog nespojive dužnosti sukladno članku 90. st. 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ broj 144/12 i 121/16) mandat u Općinskom vijeću miruje, po sili Zakona. Silvestar Vučković će, prema 
Obavijesti o postignutom dogovoru o zamjenjivanju člana/članice Općinskog vijeća Broj 02-17 i Obavijesti o 
određivanju zamjenika člana zamjenjivati Darko Putar, neizabrani kandidat pod rednim brojem 3. sa kandidacijske 
liste HSS-a. 
 
IV. Slijedom utvrđivanja iz točke I do III. Mandatna komisija donosi slijedeći 
 

 
ZAKLJUČAK 

I. Utvrđuju se mandati izabranim članovima Općinskog vijeća Općine Mihovljan, kako slijedi: 
 

1. Franjo Babić 
2. Željko Čleković 
3. Gordana Novak 
4. Stjepan Svetec 
5. Marija Bužić 
6. Dražen Pavleković 
7. Slobodan Sajko 
8. Ivan Pavleković 
9. Davor Rafaj 

 
II. 1. Utvrđuje se mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Zlatka Bartolić i početak mandata zamjenika 

člana Vladimira Risek 
2. Utvrđuje se mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Silvestra Vučković i početak mandata 

zamjenika člana Darka Putar. 
 

III. Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Mihovljan na znanje. 
 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 
 
Nakon podnijetog Izvješća predsjednice Mandatne komisije, Ivanka Stanković utvrdila je, da u skladu s člankom 
87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom, do izbora predsjednika Vijeća predsjedava prvi 
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Utvrdila je da je gospodin Zlatko Bartolić prvi 
izabrani član s kandidacijske liste HDZ-a i HSU-a koja je dobila najviše glasova, no obzirom da je gospodin 
Zlatko Bartolić izabran na nespojivu dužnost, sjednicom će do izbora predsjednika Vijeća predsjedavati sljedeći 
prisutan gospodin Željko Čleković (treći) izabrani član s kandidacijske liste HDZ-a i HSU-a, te ga je pozvala da 
preuzme vođenje sjednice do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

Potom je ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave KZŽ Ivanka Stanković još jednom svim 
članovima Općinskog vijeća čestitala na izboru, a onima koji će biti izabrani na određene dužnosti zaželjela je 
puno uspjeha u radu, na dobrobit svih građana Općine. 

Daljnje vođenje sjednice preuzeo je Željko Čleković te zahvalio gospođi Ivanki Stanković na dosadašnjem 
vođenju sjednice i dobrim željama, svim izabranim članovima i članicama Općinskog vijeća čestitao je na izboru, 
čestitao je na izboru za općinskog načelnika gospodinu Zlatku Bartolić, te zamjeniku gospodinu Silvetsrau 
Vučković. 
 
- svečana prisega članova Općinskog vijeća 
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Potom su članice i članovi Općinskog vijeća, u skladu s člankom 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Mihovljan dali svečanu prisegu, te potpisali tekst prisege. 
 
 

TOČKA 3. 
Izbor Odbora za izbor i imenovanje 

 
Predsjedatelj Željko Čleković iznosi da, sukladno članku 11. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Mihovljan, prijedlog kandidata za Odbor za izbor i imenovanje podnosi predsjedatelj ili najmanje 1/3 
odnosno najmanje 4 članova Općinskog vijeća. Potom je, na temelju međustranačkog dogovora, u Odbor za izbor 
i imenovanje predložio slijedeće kandidate 

1. Željko Čleković – za predsjednika 
2. Stjepan Svetec – za člana 
3. Slobodan Sajko – za člana 
Nakon toga otvorio je raspravu i upitao članove Općinskog vijeća ima li drugih prijedloga. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga i nitko se nije javio za riječ, predsjedatelj Željko Čleković zatvorio je 
raspravu i dao je prijedlog na glasovanje. 
Općinsko vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova „ZA“) donijelo  
 

ODLUKU 
o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 
 U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su: 

1. Željko Čleković iz Mihovljana, Frkuljevec Mihovljanski 37/A , za predsjednika 
2. Stjepan Svetec iz Mihovljana, Gregurovec 125, za člana 
3. Slobodan Sajko iz Mihovljana, Kuzminec 31, za člana 

 
TOČKA 4. 

 
Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća  
 
 Predsjedatelj Željko Čleković zamolio je članove Odbora za izbor i imenovanje da se povuku te utvrde 
prijedlog kandidata za predsjednika Općinskog vijeća i odredio je stanku od 10 minuta. 
 

a) Izbor predsjednika Općinskog vijeća 
 
Nakon stanke, predsjedatelj Željko Čleković ukratko je upoznao prisutne s odredbama Statuta i 
Poslovnika o izboru predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća. Vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća. Predsjednik i potpredsjednici se biraju na 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3  (najmanje 4) članova Vijeća. Izbor 
predsjednika i potpredsjednika vrši se glasovanjem posebno za svakog kandidata. Predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća biraju se javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Vijeća. Potom je 
Željko Čleković kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje iznio prijedlog Odbora za predsjednika 
Općinskog vijeća. 

 
 Željko Čleković iznosi da Odbor za izbor i imenovanje za kandidata za predsjednika Općinskog vijeća 
predlaže Željka Čleković. 

Predsjedatelj Željko Čleković  upitao je da li ima neki drugi prijedlog i otvorio je raspravu. 
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Budući da nije bilo drugih prijedloga i nitko se nije javio za riječ, predsjedatelj Željko Čleković zatvorio je 
raspravu i dao na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, kojim se kandidatu za predsjednika 
Općinskog vijeća predlaže Željko Čleković. 

Općinsko vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova „ZA“) donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Mihovljan kojom se Željko Čleković iz Mihovljana, Frkuljevec 
Mihovljanski 37/A izabire za predsjednika Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
Nakon toga se novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković zahvalio članovima Općinskog vijeća 
na izboru. 
 

b) Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća iz reda predstavničke većine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da se potpredsjednik Općinskog vijeća iz reda 
predstavničke većine bira na prijedlog najmanje 1/3 članova predstavničke većine. Potom iznosi da je ispred 
predstavničke većine (pozicije) dostavljen prijedlog kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeće iz reda 
predstavničke većine predlaže Stjepan Svetec. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković upitao je članove Općinskog vijeća iz redova predstavničke 
većine imaju li neki drugi prijedlog. 
 Budući da nije bilo drugih prijedloga, otvorio je raspravu o navedenom prijedlogu. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković zatvorio je raspravu i 
dao na glasovanje prijedlog da se Stjepan Svetec izabere za potpredsjednika Općinskog vijeća iz reda 
predstavničke većine. 
 Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova „ZA“) donijelo  
 

ODLUKU 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mihovljan kojom se STJEPAN SVETEC iz Mihovljana, 
Gregurovec 125 izabire za potpredsjednika Općinskog vijeća iz redova predstavničke većine. 
 
Nakon toga se novoizabrani potpredsjednik Općinskog vijeća Stjepan Svetec zahvalio članovima Općinskog 
vijeća na izboru. 
 

c) izbor potpredsjednika Općinskog vijeća iz reda predstavničke manjine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da se potpredsjednik Općinskog vijeća iz reda 
predstavničke manjine bira  na prijedlog najmanje 1/3 članova predstavničke manjine. Potom iznosi da je ispred 
predstavničke manjine (opozicije) dostavljen prijedlog kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeće iz reda 
predstavničke manjine predlaže Ivan Pavleković. 
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković upitao je članove Općinskog vijeća iz redova 
predstavničke manjine imaju li neki drugi prijedlog. 
 Budući da nije bilo drugih prijedloga, otvorio je raspravu o navedenom prijedlogu. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković zatvorio je raspravu i 
dao na glasovanje prijedlog da se Ivan Pavleković izabere za potpredsjednika Općinskog vijeća iz reda 
predstavničke manjine. 
 Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova „ZA“) donijelo 
 
 

ODLUKU 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mihovljan kojom se IVAN PAVLEKOVIĆ iz Mihovljana, 
Kuzminec 35 izabire za potpredsjednika Općinskog vijeća iz redova predstavničke manjine. 
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Nakon toga se novoizabrani potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pavleković zahvalio članovima Općinskog 
vijeća na izboru. 
 

Nakon izbora potpredsjednika Općinskog vijeća iz reda predstavničke manjine, Željko Čleković, 
predsjednik Općinskog vijeća iznosi da je dobio pisani zahtjev od 6 članova Općinskog vijeća za nastavak 
konstituirajuće sjednice i dopunu dnevnog reda sa točkama: Izbor Odbora za Statut i Poslovnik i Izbor Odbora za 
financije i proračun. 

 

Budući da su, prema odredbama čl. 11. stavka 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan, 
ispunjene pretpostavke za nastavak konstituirajuće sjednice i dopuna dnevnog reda, predsjednik Željko Čleković 
dao je na glasovanje da se konstituirajuća sjednica nastavi i predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 5. „ Izbor 
Odbora za Statut i Poslovnik“  i točkom 6. „Izbor Odbora za financije i proračun“.  

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova „ZA“) usvojilo zahtjev za nastavak konstituirajuće sjednice i 
usvojilo dopunu dnevnog reda s točkama 5. i 6. koje glase: 

„5. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik“ 
„6. Izbor Odbora za financije i proračun“. 

  
TOČKA 5. 

Izbor Odbora za Statut i Poslovnik 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da, sukladno članku 11. stavka 2. Poslovnika 
Općinskog vijeća, prijedlog kandidata za  Odbora za Statut i Poslovnik podnosi najmanje 1/3 odnosno najmanje 4 
članova Općinskog vijeća. Potom je, na temeljem dogovora, u Odbor za Statut i Poslovnik predložio slijedeće 
kandidate:  

1. Marija Bužić – za predsjednicu 
2. Franjo Babić – za člana 
3. Dražen Pavleković – za člana 

 
     Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu i upitao članove Općinskog vijeća ima li 

drugih prijedloga.  
Budući da nije bilo drugih prijedloga i nitko se nije javio za riječ, Željko Čleković zatvorio je raspravu i dao je 

prijedlog na glasovanje.  
Općinsko vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova „ZA“) izabralo predložene kandidate i donijelo  
 

ODLUKU 
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 
 U Odbor za Statut i Poslovnik izabrani su: 

1. Marija Bužić iz Mihovljana, Mihovljan 29/A, za predsjednika 
2. Franjo Babić iz Mihovljana, Mihovljan, za člana 
3. Dražen Pavleković iz Mihovljana, Kuzminec 35, za člana 

 
 TOČKA 6. 

Izbor Odbora za financije i proračun 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da, sukladno članku 11. stavka 2. Poslovnika 
Općinskog vijeća, prijedlog kandidata za  Odbora za financije i proračun podnosi najmanje 1/3 odnosno najmanje 
4 članova Općinskog vijeća. Potom je, na temeljem dogovora, u Odbor za financije i proračun predložio slijedeće 
kandidate:  

1. Željko Čleković – za predsjednicu 
2. Davor Rafaj – za člana 
3. Stjepan Svetec – za člana 

 
Nakon toga otvorio je raspravu i upitao članove Općinskog vijeća ima li drugih prijedloga. 
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Ivan Pavleković – na temelju Statuta i Poslovnika daje prijedlog da se u navedeni Odbor stavi član i iz 

redova predstavničke manjine (opozicije) 
 

Budući da nije bilo više prijedloga i  daljnje rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković zatvorio je 
raspravu i dao je  prvi Prijedlog na glasovanje: 

 1. Željko Čleković – za predsjednicu 
 2. Davor Rafaj – za člana 
 3. Stjepan Svetec – za člana 

 
Tko je:   „ZA“   6 glasova 
              „PROTIV“  3 glasa (Dražen Pavleković, Slobodan Sajko, Ivan Pavleković) 
              „SUZDRŽAN“  0 glasova 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 6 glasova „ZA“ izabralo 
predložene kandidate i donijelo  

 
ODLUKU 

o izboru Odbora za financije i proračun 
 
 U Odbor za financije i proračun izabrani su: 

1. Željko Čleković iz Mihovljana, Frkuljevec Mihovljanski 37/ A, za predsjednika 
2. Davor Rafaj iz Mihovljana, Mihovljan 176/A, za člana 
3. Stjepan Svetec iz Mihovljana, Gregurovec 125, za člana 

 
      

TOČKA 7. 
SLOBODNA RIJEČ 
 
 Ivan Pavleković daje prigovor na Odluku o izboru za financije i proračuna, smatra da je ovaj odbor 
izabran iz članova vladajuće koalicije i nema nijednog člana iz sastava opozicije (SDP-a), te je prekršen poslovnik 
općinskog vijeća. 
 Željko Čleković, predsjednik Općinskog vijeća iznosi da je Odluka o izboru odbora za financije i proračun 
donesena sukladno Statutu i Poslovniku općinskog vijeća, te da je za općinsko vijeće sklopljen koalicijski 
sporazum između HDZ-a i HSU-a, dok HSS ima sklopljen sporazum za općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika, pošto HSS kao stranka nije zastupljena niti u jednom odboru, dok SDP ima člana u svim 
ostalim odborima i potpredsjednika vijeća, smatramo da je prijedlog odluke u skladu sa Statutom i Poslovnikom. 
 Ivan Pavleković postavlja pitanje predsjedniku HSS-a gospodinu Silvestru Vučković da li su oni pozicija 
ili opozicija u općinskom vijeću 
 Silvestar Vučković odgovara da je HSS za općinsko vijeće išao samostalno na izbore, da je između 
HSS-a i HDZ-a je sklopljen koalicijski sporazum za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, dok će   
općinsko vijeće podupirati. 

Općinski načelnik Zlatko Bartolić pozdravlja sve prisutne i iznosi da je svjestan povjerenja kojeg su mu 
ukazali birači, te sve poziva na suradnju. Isto tako, najavio je i slijedeću, radnu sjednicu Općinskog vijeća koja će 
se održati do kraja ovog mjeseca. 
 Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković zaključuje 1. 
konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u  
19 :45 sati  

 
          Zapisničar                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ana Spevec                                                                                            Željko Čleković 


