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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 
KLASA: 021-01/17-01/10 
URBROJ: 2211/07-17-2 
Mihovljan, 15. 12. 2017.     
 

ZAPISNIK 
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 15. prosinca 2017. godine 

 
Početak sjednice: 18:00 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 – 11 član priključio se na 3. točci Dnevnog 
reda) 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 ( priključio se sjednici na 3. točci Dnevnog reda) 
                                                               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 
 -  Ljubica Risek – financijsko-računovodstveni referent 
  -  Ana Spevec- zapisničar 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da je prijedlog dnevnog reda primljen u pozivu za 
sjednicu i upitao je članove Općinskog vijeća da li ima  neki prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Otvara 
raspravu. Općinski načelnik Općine Mihovljan daje prijedlog da se dopuni dnevni red sa točkom dnevnog reda: 
Odluka o potpisivanju ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu 
vodoopskrbu i odvodnju. 

  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 (10 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  
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DNEVNI RED 

 
1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika Josipa Vudjan 

-svečana prisega općinskog vijećnika Josip Vudjan, 
2. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4. Sjednice Općinskog vijeća održane 15.11.2017. godine, 
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i 

programima 
4. Prijedlog Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu sa 

popratnim planovima i programima, 
5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godine, 
6. Prijedlog Odluke o načinu financiranja asfaltiranja (modernizacije) nerazvrstanih cesta na području 

Općine Mihovljan u 2018. godini, 
7. Prijedlog Odluke o uređenju odvodnih jaraka, 
8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javnih površina i 

mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova, 
9. Izmjena Pravilnika o sufinanciranju udruga sa područja Općine Mihovljan 
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća općine Mihovljan za 2018., 
11. Prijedlog Odluke o iznosu površine nekretnina za obračun poreza i naknada obveznicima kojima nije 

izvršena izmjera stambenih i poslovnih nekretnina, 
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Mihovljan, 
13. Prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora o pružanju konzultantskih usluga prilikom izrade Procjene rizika i 

Plana djelovanja civilne zaštite, 
14. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2018. godini sa financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje, 
15. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2018. Godini sa financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje, 
16. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Izvješća o otplati kredita na dan 30.09.2017., dostavljaju se na uvid, 
17. Sudbina Sutinskih toplica kao okosnica razvoja turizma Općine Mihovljan, 
18. Odluka o potpisivanju ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu 

vodoopskrbu i odvodnju, 
19. Pitanja i prijedlozi.  

 
 

TOČKA 1. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković pozvao je predsjednicu Mandatne komisije Gordanu 
Novak da podnese Izvješće, te objasnio članovima Općinskog vijeća da se Izvješće prima na znanje, te se o 
njemu ne glasuje. 
 Gordana Novak pročitala je, a Općinsko vijeće primilo na znanje IZVJEŠĆE Mandatne komisije i 
verifikaciju mandata člana Općinskog vijeća u tekstu kako slijedi. 
 
Član Općinskog vijeća Franjo Babić iz Mihovljana, Mihovljan 50 A, izabran s kandidacijske liste Hrvatske 
demokratske zajednice sukladno članku 79. Stavku 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 
121/16) stavio je svoj mandat u općinskom vijeću u mirovanje. Franju Babića će. Prema Obavijesti o postignutom 
dogovoru o zamjenjivanju člana/članice Općinskog vijeća Broj 03-17 i Obavijesti o određivanju zamjenika člana 
zamjenjivati Josip Vudjan, neizabrani kandidat pod rednim brojem 8. sa kandidacijske liste HDZ-a i HSS-a. 
 
Slijedom utvrđivanja iz Mandatna komisija donosi slijedeći 
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ZAKLJUČAK 
  

I. Utvrđuje se mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Franje Babića i početak mandata 
zamjenika Josipa Vudjana. 

II. Ovo Izvješće podnosi se Općinskog vijeću Općine Mihovljan na znanje 
 
-svečana prisega člana Općinskog vijeća 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković poziva vijećnika Josipa Vudjana da temeljem članka 6. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/13) da 
potpiše svečanu prisegu. 
 Nakon što je zapisničarka Ana Spevec pročitala tekst svečane prisege, navedeni vijećnik je dao i 
potpisao svečanu prisegu, a predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković čestitao mu je na časnoj dužnosti koju 
je preuzeo. 
 

TOČKA 2. 
 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 15. 11. 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 4.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 15. studenog 2017. godine. Upitao je 
članove i članice Općinskog vijeća da li imaju primjedbe na zapisnik.  
          Budući da nije bilo primjedbi na skraćeni zapisnik sa 4. sjednice, Općinsko vijeće Općine Mihovljan 
JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“ donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 15. 

studenog 2017. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 3. 
Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i 
programima  
  

Sjednici se priključuje općinski vijećnik Davor Rafaj. 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 

materijalima Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i 
programima te poziva računovodstveno-financijsku referenticu  za uvod točke.  

Ljubica Risek obrazložila je da u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 
15/15)  prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu. Razlog Ii. izmjena i dopuna 
proračuna Općine Mihvljan je korekcija prihoda i rashoda u skladu sa Odlukama i Zaključcima općinskog vijeća i 
sklopljenih Ugovora. Planirani prihod i izdaci se umanjuju za 90.000,00 kuna. 

Prihod: a) prenesena sredstva iz 2016. godine:   54.722,15 kn 
             b) prihod 2017. godine                           5.345.277,85 kn 
________________________________________________________ 
UKUPNO:                                                            5.400.000,00 kn 
RASHOD:  a) Izdaci 2017. godine UKUPNO:     5.400.000,00 kn 
Izmjene i dopune prikazane su prema računskom planu/ povećanju ili smanjenja. Prihodi i izdaci II. 

izmjena i dopuna proračuna općine Mihovljan za 2017. godinu utvrđuju se po razredima, skupinama, 
podskupinama i osnovnim računima kako je prikazano u prijedlogu. Prihod se umanjuje za 90.000,00 kn. 
Napomenut ću samo veća smanjenja i povećanja. Predujam poreza na dohodak -200.000,00 kn; povrat poreza 
na dohodak povećava se za 150.000,00 kn; porez na tvrtku (ukinut 2017. g.) -18.000,00 kn; tekuće pomoći iz 
državnog proračuna:kom.mjere JLS povećanje +400.000,00 kn( novi prihod); tekuće pomoći od KZŽ  -40.000,00 
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kn; kapitalne pomoći od KZŽ -30.000,00 kn; suf. građana za uređenje nerazvrstanih cesta -30.000,00 kn; prodaja 
zemljišta -25.573,84 kn. Izdaci  - 90.000,00 kn. Rashodi poslovanje -118.000,00 kn (32 materijalni rashodi  -
94.700,00 kn; 34 financijski rashodi +2.000,00 kn; 35 subvencije (nema zahtjeva) -5.000,00 kn; 36 potpore -
24.700,00 kn; 37 naknade građanima i kućanstvima -14.300,00 kn; 38 donacije -9.900,00 kn). Kapitalni izdaci 
+28.000,00 kn (41 kod materijalne imovine (projekti i geodezija) plan je povećan za 90.000,00 kn; 42 rashodi za 
dugotrajnu imovinu umanjuju se za 62.000,00 kn, oprema se povećava za 7.000,00 kn.) 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković čestita novom vijećniku Josipu Vudjan i zaželio mu je uspješan rad na dobrobit svih 

građana općine. Pozdravlja sve prisutne, načelnika, zamjenika, djelatnice upravnog odjela. Zahvaljuje na 

uvodnom obrazloženju. U ime kluba vijećnika SDP-a s obzirom da je već dugo u vijeću, može reći da su rebalansi 

tehnička stvar, usklađenje ovoga što smo uspjeli prihodovati sa onim što smo realizirali na terenu. 

II.Izmjenama i dopunama proračuna 90.000,00 kn manje nego što smo planirali. Nije dramatično stanje jer se 

proračun dobro punio. Vidljivo je da se kod smanjivanja sredstava opet događa da se smanjuju one stavke koje 

se ne bi trebale smanjivati kao što su  socijala, prijevoz kamenog materijala po cestama, cijevi betonske, kameni 

materijal i sl. Nije se izvršavalo ono zašto općina kao servis i postoji, da bude na usluzi građanima i da izvršava 

planirane stavke iz proračuna, a posebno bi trebali voditi brigu o komunalnoj infrastrukturi jer upravo to naši 

građani najviše trebaju. Smatram da su to stavke koje se ne bi trebale umanjivati, tj. trebale bi se povećavati, a vi 

to ovim rebalansom smanjujete. Mi u SDP-u znamo da se rebalans mora napraviti, jer očito je da se upravo te 

stavke iz proračuna nisu napravile, zašto? Zato ćemo biti suzdržani prilikom glasovanja. 

 Zlatko Bartolić odgovara da se kroz cijelu godinu radi na komunalnim poslovima ( uređuju se bankine, 

vozi se kameni materijal, rad strojem i sl). Također iznosi da su za komunalne djelatnosti kod nas zaduženi mjesni 

odbori, možda smo malo previše planirali, ali niti jedan građanin nije otišao iz prostorija općine da mu nije zahtjev 

usvojen. Sve se radi prema planu i programu. 

 Dražen Pavleković je upitao razliku između I.rebalansa i II.rebalansa vezano uz stavku Izrada projekata, 

da je došlo do povećanja 100.000,00 kn. 

 Zlatko Bartolić odgovara da je došlo do povećanja jer se izradila projektna dokumentacija za energetsku 

obnovu zgrade društvenog doma Mihovljan i  energetski certifikat. 

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

izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i programima na 

glasovanje. 

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

ODLUKU 
o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima 

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

 
TOČKA 4. 

Donošenje Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu sa 
popratnim planovima i programima  
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. sa 
popratnim planovima i programima te poziva računovodstveno-financijsku referenticu  za uvod točke.  

Ljubica Risek obrazložila je da na osnovi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 
136/12 i 15/15) predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti 
proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun 
za narednu godinu donosi se Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.  

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni 
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dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.  
Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i 

rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a rashodi i izdaci po 
ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu.  

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku 
imovinu i otplatu kredita i zajmova.  

U posebnom dijelu Proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim 
sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, 
rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o 
proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13).  Prijedlog prihoda iznosi 9.980.000,00 kn (61 
Prihod od poreza 1.887.600,00 kn; 63 Pomoći: 7.412.000,00 kn; 64 Prihod od imovine 109.500,00 kn; 65 Prihodi 
po posebnim propisima i naknade 479.900,00 kn; 66 Ostali prihod 86.000,00 kn; 7 Prihod od prodaje 
nefinancijske imovine 5.000,00 kn). Prijedlog izdataka:9.980.000,00 kn (31 rashodi za zaposlene 416.000,00 kn; 
32 Materijalni rashodi 1.502.800,00 kn; 34 Financijski rashodi 36.000,00 kn; 35 Subvencije 25.000,00 kn; 36 
Potpore 75.000,00 kn; 37. Naknade građanima i kućanstvima 440.000,00 kn; 38 Tekuće donacije 554.200,00 kn; 
41 Ostala nematerijalna imovina 621.000,00 kn; Dugotrajna kapitalna imovina 6.310.000,00 kn. 

Plan realizacije projekata: Zgrada općine (sanacija tavanski prostor) troškovnik: 988.830,00 kn, 
plan:300.000,00 kn; nogostup i oborinska odvodnja troškovnik:200.000,00 kn, plan: 200.000,00 kn; društveni dom 
– energetska obnova troškovnik:1.654.043,81 kn, plan: 520.000,00 kn; cesta Mihovljan – Večkovići-Kovačići 
troškovnik:5.365.634,75 kn, plan:4.000.000.00 kn. Sveukupno po troškovnicima iznosi 8.208.508,56 kn, a naš 
plan je 5.020.000,00 kn. Planiranje novih projektnih dokumentacija – projektna dokumentacija Osnivanje centra 
za pružanje usluge u zajednici iznosi 1.231.250,00 kn, dok projektna dokumentacija za rekonstrukciju 
nerazvrstane ceste M-20 dionica Kovačići – Bokori-Strugača iznosi 245.000,00 kn. Prijavili smo se na natječaje u 
ministarstvo kulture za zgradu općine – tavanski prostor, ministarstvo unutarnjih poslova za nogostup i oborinsku 
odvodnu, za projekt Osnivanje centra za pružanje usluga u zajednici i za projekt rekonstrukciju ceste M-20 
dionica Kovačići-Bokori-Strugača javili smo se na natječaj ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 
Županijsko partnersko vijeće KZŽ ocjenjivalo je projekte. Prema listi partnerstva za projekt „Osnivanje centra“ 
općina Mihovljan ostvarila je 88 bodova, što je na listi za Krapinsko-zagorsku županiju zauzelo 1. mjesto. 
Projektna dokumentacija iznosi 1.231.250,00 kn. Ministarstvo bi sufinanciralo 66% 812.625,00 kn, a općina 34% 
418.625,00 kn. Projekt „Cesta M-20 dionica Kovačići-Bokori-Strugača“ ostvarila je 84 bodova, što na listi za KZŽ 
zauzela 3. odnosno 2. mjesto koje dijeli sa Općinom zagorska sela. Projekta dokumentacija iznosi 245.000,00 kn. 
Ministarstvo bi sufinanciralo 76% što iznosi 186.000,00 kn a općina 25% što iznosi 58.800,00 kn. U ministarstvo 
graditeljstva i prostornog uređenja raspisati će prema saznanjima natječaj u 1 mjesecu gdje ćemo prijaviti 
Društveni dom – energetska obnova. Projekt ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići prijaviti će se na natječaj 
ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koje ministarstvo financira za 100%. 

Zlatko Bartolić, općinski načelnik želi se još malo nadovezati na obrazloženje gospođe Ljubice. Proračun 
za 2018. godinu radio se racionalno, slijedila se Strategija razvoja Općine Mihovljan. Proračun smo planirali kao i 
prošle godine došlo je jedino do povećanja zbog projekata koje smo napravili, te koje planiramo ili smo neke već 
prijavili na natječaje ministarstava i EU fondova. Proračun iznosi 9.980.000,00 kn. Susjedni gradovi i općine imaju  
još izraženija povećanja proračuna zbog projekata. Za projekte stavili smo iznos 6.310.000,00 kn ( asfaltiranje 
cesta, javna rasvjeta, centar Mihovljan, nogostup i oborinska odvodnja, zgrada općine, društveni dom, cesta 
Mihovljan – Večkovići – Kovačići za koju očekujemo sredstva iz EU fonda 4.000.000,00 kn). Projekta 
dokumentacija za Osnivanje centra za pružanje usluga u zajednici i za rekonstrukciju ceste M-20 dionica 
Kovačići-Bokori-Strugača. Radili smo za razvoj našega mjesta, našega kraja. Imamo cilj, imamo projekte. Ako 
projekt ne stavimo u proračun uzaludno smo radili. Također želio bi pohvaliti jedinstveni upravni odjel zbog 
provođenja projekata, kako je navela gospođa Ljubica naša dva projekta našla su se na prvim mjestima u 
Krapinsko-zagorskoj županiji, što je veliki uspjeh, mala općina sa dvoje zaposlenih odradila je bolji posao od većih 
općina i gradova pa čak i od Zagorsko razvojne agencije koji su upoznati sa projektima. 

Željko Čleković – također bi se htio nadovezati na općinskog načelnika i pohvaliti djelatnice općine, 
iznosi da je on bio prisutan na sastanku gdje su se obrazlagali navedeni projekti i bio je ponos koliko je to dobro 
odrađeno i da nije bilo pogrešaka. 

Ivan Pavleković – kao prvo čestitam jedinstvenom upravnom odjelu na uspješno napravljenim 
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projektima, ako je vjerovati načelniku, naš upravni odjel odlično radi. Što se tiče proračuna općine za 2018. 
godinu ima nešto čime se mi u SDP-u ne možemo složiti i za nas nije prihvatljivo. Imamo osjećaj i činjenica je da 
već duže vrijeme sve više se ulaže novca u sam centar Mihovljan, a sve manje u periferiju, odnosno okolne 
mjesne odbore. Čitajući prijedlog proračuna za 2018. godinu vidimo pojedine stavke koje strše. Pa je pitanje da li 
je prioritet uređenje tavana na zgradi općine ili cesta kroz naselje Gregurovec.  Ako imamo novaca, govorio sam o 
tome i na prošloj sjednici općinskog vijeća hajdemo završiti tu spojnu cestu Mihovljan – Petrova gora koja prolazi 
kroz naselje Gregurovec i koju koriste mnogi naši građani. Gledamo asfaltiranje po mjesnim odborima, Kuzminec 
2 ceste, Gregurovec 2 ceste , Frkuljevec Mihovljanski 1 cesta, sve ostalo centar Mihovljana. Gledajući Mjesni 
odbor Kuzminec za asfaltiranje dobiti će 200.000,00 kuna, ali kada pogledamo ostale stavke vidimo centar 
Mihovljana 120.000,00 kn; zgrada općine 15.000,00 kn, tavanski prostor 300.000,00 kn;  društveni dom 
520.000,00 kn. Smatramo da je neravnomjeran razvoj općine što potvrđuje i proračun za 2018. godinu. Ne mogu 
reći da to zadovoljava naše građane. Društveni dom – energetska obnova kao projekt možemo prijaviti na 
natječaje do 2020. godine, gdje možemo dobiti bespovratna i za izradu projektne dokumentacije, a ne samo za 
izvođenje radova. Proračun je trebalo napraviti puno kvalitetnije, morao bi u sebi zadržavati jednu crtu 
ravnomjernog razvoja, cijelog područja Općine na bazi reprociteta u punjenju proračuna obavezno treba vidjeti i 
razgovarati sa ljudima koji na kraju i pune proračun. Vidimo zaostajanje pojedinih mjesnih jedinica naspram 
centra. Ne znam koliko su upoznati mjesni odbori sa donošenjem proračuna, jer kao član mjesnog odbora nisam 
pozvan na sastanak. Smatram da mjesni odbori nisu u mogućnosti dati svoje prijedloge jer nisu niti imali nikakav 
sastanak jer upravo mjesni odbori bi trebali biti su kreatori izrade proračuna. Također iznosi da dolazi do 
povećanja proračuna a smanjuju se sredstva za udruge. Stavka za sutinske toplice 10.000,00 kn, subvencija 
kamata na poduzetničke kredite i ss. Kao i zbog toga jer generira još veći neravnomjeran razvoj općine ne 
možemo podržati taj proračun.   

Zlatko Bartolić – ne slažem se sa konstatacijom gospodina Pavlekovića jer nije točna. Općina Mihovljan 
prošle godine je asfaltirala i presvlačila asfaltom u Mihovljanu 5 nerazvrstanih cesta, Gregurovcu 5 cesta i u 
Kuzmincu 4 nerazvrstane ceste. Smatram da je Mihovljan jedan od najvećih mjesnih odbora, da Klanečnica nije 
centar Mihovljana, te da je cesta prema Mjesnom groblju Mihovljan za sve građane. Gospodine Pavlekoviću ne 
znam gdje ste vi u proračunu pročitali stavku vezanu za Kuzminec za 200.000,00 kn, jer još nije određeno koje 
ceste će se asfaltirati i presvlačiti novim asfaltom. Imamo izrađene projekte koje ćemo kandidirati na ministarstva i 
eu fondove, ako projekti prođu ići ćemo u realizaciju. Sam centar Mihovljana Vaš je prvi prijedlog da se ide u to 
uređenje, a sada ste protiv. Društveni dom – energetska obnova ne možemo čekati kasnije jer krov prokišnjava, 
treba iskoristiti priliku dok su otvoreni natječaji.  Cesta kroz Gregurovec u ingerenciji je županijske uprave za cestu 
KZŽ, mi smo u proračunu predvidjeli iznos za sanaciju dionice za zemljane radove-rad strojem i da će riješiti 
imovinsko pravne poslove. Kada ŽUC bude radio svoj posao i umjesto općinskih cesta početi sanirati županijske 
ceste možda dođe i na red cesta kroz Gregurovec.  Cesta Bokori-Kovačići-Strugača raditi će se u suradnji sa 
Općinom Bedekovčina i predviđena su sredstva za projektnu dokumentaciju. Kada će se krenuti u asfaltiranje 
cesta sazvati će se komisija. Imamo predviđeni ravnomjerni razvoj sredstava za cijelu našu općinu. U proračunu 
nije vidjeti koliko se iz kojeg mjesta izdvaja. Na web stranici općine Mihovljan za sve građane općine bilo je 
objavljeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu proračuna za 2018. godinu i projekcije 
proračuna za 2019.-2020. godine. Pošto nije zaprimljen niti jedan prijedlog, primjedba, sugestija ili očitovanje 
zainteresirane javnosti smatram da su naši građani zadovoljni sa prijedlogom proračuna. 

Ivan Pavleković – samo sam istaknuo da je cesta prema Gregurovcu veći prioritet od tavana općinske 
zgrade, odnosno čitam samo Vaše prijedloge. 

Zlatko Bartolić – odgovara da ponavlja još jedanput da su u proračunu općine osigurana sredstva za 
cestu kroz Gregurovec za rješavanje imovinsko -pravnih odnosa i za rad strojem, dok je cesta u vlasništvu 
županijske uprave za cestu Krapinsko-zagorske županije, kojoj građani plaćaju uređenje cesta prilikom svake 
registracije vozila. 
  

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

Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu sa popratnim planovima i programima na glasovanje. 

Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković i  Slobodan 
Sajko) donijelo 
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ODLUKU 
o Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu sa popratnim planovima i programima, u tekstu koji 

se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 5. 
Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu te poziva 
računovodstveno-financijsku referenticu  za uvod točke.  
 Ljubica Risek obrazlaže da  je  člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 
15/15) propisano je da se uz Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi i odluka o 
izvršenju Proračuna. Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu utvrđuje se struktura 
prihoda i primitka te rashoda i izdataka proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu i njegovo izvršavanje, opseg 
zaduživanja i jamstva općine Mihovljan, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze 
korisnika proračunskih sredstava, te pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

          Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu na glasovanje 

 
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ (Ivan Pavleković, Dražem Pavleković i  Slobodan 

Sajko) donijelo 
 

ODLUKU 
o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini 

njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 6. 
Donošenje Odluke o načinu financiranja asfaltiranja (modernizacije) nerazvrstanih cesta na području 
Općine Mihovljan u 2018. godini  
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog Odluke, te poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  
 Ana Spevec obrazlaže da je člankom 12. Odluke o nerazvrstanim cestama određeno da radi provedbe 
načina modernizacije i sanacija nerazvrstanih cesta  donosi Odluku - program o načinu financiranja i asfaltiranja 
(modernizacije) nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2018. godini najkasnije do 31. listopada za 
nadolazeću godinu. Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi neophodni za 
održavanje javnih nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa. Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta jesu 
redovno održavanje ( mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta te nosivog 
sloja kolničke konstrukcije i posteljice, izrada asfaltnog tepiha ) i pojačano održavanje (obnavljanje, zamjena i 
pojačanje donjeg i gornjeg sloja stroja većeg opsega nerazvrstane ceste, obnavljanje i zamjena većeg zastora 
većeg opsega nerazvrstane ceste, zamjenu i popravak dijelova cestovne građevine.) 

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

načinu financiranja asfaltiranja (modernizacije) nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2018. godinu 
na glasovanje 

 
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“  i 3 glasa „SUZDRŽANI“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković i  

Slobodan Sajko) donijelo 
ODLUKU 

o načinu financiranja asfaltiranja (modernizacije) nerazvrstanih cesta na području Općine 
Mihovljan u 2018. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 7. 
Donošenje Odluke o uređenju odvodnih jaraka 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o uređenju odvodnih jaraka, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec obrazlaže da pod radovima uređenja odvodnih jaraka podrazumijeva se čišćenje odvodnih 
jaraka koji nisu u ingerenciji Hrvatskih voda. 

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

uređenju odvodnih jaraka na glasovanje 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

 o uređenju odvodnih jaraka, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 8. 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javnih površina i 
mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javnih površina i 
mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec iznosi da je Općinsko vijeće Općine Mihovljan  dana 15. 11. 2017. godine na svojoj 4. 
sjednici donijelo  Odluku o poništenju natječaja i ponavljanju natječaja za obavljanje poslova održavanja javnih 
površina i mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova, te  odluke o utvrđivanju postupka 
povjeravanja komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na području Općine Mihovljan, održavanja 
groblja, izvršavanju pogrebnih poslova i drugih poslova vezanih uz Mjesno groblje Mihovljan koje je donio 
općinski načelnik Općine Mihovljan 18.11.2017. godine i imenovao Povjerenstvo za provođenje postupka odabira 
osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.  

Općinski načelnik je proveo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih poslova upućivanjem 
Poziva za dostavu ponuda na adrese ponuditelja: Trgovina, stolarija i usluge, vl. Vesne Florjan, Radoboj 90 C, 
Radoboj, Klesarstvo, pogrebne usluge, cvjećarnica i trgovina „Tkalčević“, vl. Stjepan Tkalčević, Ciglenica Zagorska 1 
A, Sveti Križ Začretje i Pogrebne usluge, vl. Mirko Tušek, Gora 91, Novi Golubovec. 

Na temelju Poziva za dostavu ponuda od dana 21. 11. 2017 godine Klasa: 363-01/17-01/03, Urbroj: 2211/07-17-17 
pristigle su dvije (2) ponude i to: 

• TRGOVINA, STOLARIJA I USLUGE, vl. Vesna Florjan, Radoboj 90 C, 49232 Radoboj 

• Klesarstvo, pogrebne usluge, cvjećarnica i trgovina „Tkalčević“, vl. Stjepan Tkalčević, Ciglenica Zagorska 1, 
Sveti Križ Začretje 

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 zadovoljavaju sve propisane uvjete.  

Najpovoljniji izabrani ponuditelji 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, a Općinski načelnik Općinskom vijeću. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
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Ivan Pavleković – pita za zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, da se ne nalazi u materijalima? 
Ana Spevec – odgovara da je došlo do omaške, da će donijeti na sljedeću sjednicu općinskog vijeća. 
Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javnih površina i mjesnog groblja 
Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova na glasovanje 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javnih površina i mjesnog 

groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni 
dio.  
 

TOČKA 9. 
Donošenje Izmjena Pravilnika o sufinanciranju udruga sa područja Općine Mihovljan 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Izmjena Pravilnika o sufinanciranju udruga sa područja Općine Mihovljan, te poziva za uvod 
točke.  

Ana Spevec iznosi da važeći Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Općine Mihovljan donijelo je Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 22. sjednici 
održanoj dana 19.9.2016. godine. Predložene izmjene rezultat su usklađivanja Pravilnika s Pravilnikom 
Krapinsko-zagorske županije prema sugestiji predstavnika udruga. 

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

Pravilnika o sufinanciranju udruga sa područja Općine Mihovljana na glasovanje  
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 

 
IZMJENU 

Pravilnika o sufinanciranju udruga sa područja Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i 
čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 10. 
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
Općinskog vijeća općine Mihovljan za 2018., 

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

materijalima Prijedlog Odluke, te poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  
Ana Spevec obrazlaže da je 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.) 



10 

 

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 2018. godinu za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka planirana su sredstva u iznosu od 22.200,00 kuna. 
 Kako Općinsko vijeće broji ukupno 11 članova i članica (9 članova i 2 članice) to visina sredstava koja 
pripadaju političkoj stranci iznose 2.000,00 kuna po članu odnosno 2.100,00 kuna po članici.  
 Slijedom navedenoga, a razmjerno broju članova i članica u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća dana 09. lipnja 2017, političkim strankama pripadaju sredstva u iznosima, kako slijedi:  

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ ( 3 člana i 1 članica ) - 8.100,00 kuna 
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP ( 3 člana ) - 6.000,00 kuna 
3. Hrvatska seljačka stranka - HSS ( 2 člana )  - 4.000,00 kuna 
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU (  1 člana i 1 članica )  - 4.100,00 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 2018. na glasovanje  

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća 

općine Mihovljan za 2018., u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 11. 
Donošenje Odluke o iznosu površine nekretnine za obračun poreza i naknada obveznicima kojima nije 
izvršena izmjera stambenih i poslovnih nekretnina 
  
 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 obrazlaže da je u provedenim postupcima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada uočeno 
veliko nepodudaranje između površina objekata prijavljenih u bazi podataka o obveznicima plaćanja komunalne 
naknade i stvarnog stanja zavedenog u projektnoj dokumentaciji. Zbog uočenih manjkavosti sustava evidencije 
komunalne naknade (posljednje informacije prikupljale su se 2004. godine) i učestalog kršenja stavka 7. članka 
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), 
odnosno neprijavljivanja nastanka obveze ili promjene u sustavu plaćanja komunalne naknade od strane 
pojedinih vlasnika i korisnika nekretnina, pokrenut je postupak revizije obveznika plaćanja komunalne naknade i 
poreza kuću na odmor kojim su bili obuhvaćeni svi vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata koji nisu 
izvršili legalizaciju na području Općine Mihovljan. 
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          Ovlaštene osobe Općine Mihovljan na terenu mjerenjem objekata utvrdili su veličine obračunatih površina 
nekretnina, katnost objekta i namjenu te osnovne matične podatke obveznika komunalne naknade i poreza kuću 
za odmor. Revizija obveznika komunalne naknade provodila se od 20.9. do 30.11.2017. godine. U slučaju 
nemogućnosti utvrđivanja površine stambenog, ili poslovnog objekta na terenu, vlasnici i korisnici imali su 
mogućnost dogovora termina za terensku izmjeru objekta ili dostavu ovjerene projektne dokumentacije iz koje je 
vidljivo stvarno stanje predmetne nekretnine. Prikupljeni podaci koristiti će se za izradu baze prostornih podataka i 
baze podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade i poreza za kuću na odmor. Obveznici plaćanja, 
utvrđivanje i naplata komunalne naknade utvrđeni su člancima 22. i 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15). Komunalna naknada je zakonska obveza 
koju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje 
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. 
Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih 
djelatnosti: 
-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 
-održavanje javnih površina 
-održavanje nerazvrstanih cesta 
-održavanje groblja 
-održavanje i potrošnja el. Energije u javnoj rasvjeti 
- financiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze unutar građevnog područja, kao i za nekretnine izvan 
građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i koje su opremljene najmanje 
pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama i čine sastavni 
dio infrastrukture jedinica lokalne samouprave. 

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

iznosu površine nekretnine za obračun poreza i naknada obveznicima kojima nije izvršena izmjera stambenih i 
poslovnih nekretnina na glasovanje 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 

 
ODLUKU 

 o iznosu površine nekretnine za obračun poreza i naknada obveznicima kojima nije izvršena izmjera 
stambenih i poslovnih nekretnina, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 12. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Mihovljan 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Mihovljan, te poziva v.d. pročelnice za uvod 
točke.  

Ana Spevec iznosi da je Odluka o porezima Općine Mihovljan donesena je na 2. sjednici održanoj dana 
30. lipnja 2017. godini sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16).  

Budući da je prema članku 17. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 
101/17) jedinice lokalne samouprave koje su donijele odluke temeljem Zakona o lokalnim porezima („Narodne 
novine“ broj 115/16) dužne su uskladiti do 15. prosinca 2017. godine odredbe Zakona o izmjenama Zakona o 
lokalnim porezima. Izmjene se odnose u dijelu Odluke o porezima Općine Mihovljan o porezu na nekretnine čije 
uvođenje se ukida.   

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 porezima Općine Mihovljan na glasovanje  
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Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 

 
ODLUKU 

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

 
 

TOČKA 13. 
Donošenje Odluke o potpisivanju ugovora o pružanju konzultantskih usluga prilikom izrade Procjene 
rizika i Plana djelovanja civilne zaštite 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora o pružanju konzultantskih usluga prilikom izrade Procjene 
rizika i Plana djelovanja civilne zaštite, te poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  
 Ana Spevec iznosi da su Jedinice lokalne samouprave Procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite  
dužne  donijeti do 30. ožujka 2017. godine. Procjena rizika izrađuje se temeljem Smjernica za izradu Procjene 
rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije, dok Plan djelovanja civilne zaštite izrađuje 
se sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17).  

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

potpisivanju ugovora o pružanju konzultantskih usluga prilikom izrade Procjene rizika i Plana djelovanja civilne 
zaštite na glasovanje  

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 

 
ODLUKU 

potpisivanju ugovora o pružanju konzultantskih usluga prilikom izrade Procjene rizika i Plana 
djelovanja civilne zaštite, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 14. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2017. godini 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2017. godini, te 
poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  
 Ana Spevec iznosi da je člankom 17.  stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, propisano 
je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite. U prilogu se 
dostavlja nacrt prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan za 2017. godinu 
koja je izrađena na temelju podataka od sustava civilne zaštite i podataka kojima raspolaže Općina Mihovljan.  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Analize stanja 
sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2017.  na glasovanje  

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 

 
ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2017. godini, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 15. 
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Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2018. godini 
sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Mihovljan, te poziva v.d. pročelnice za uvod 
točke.  

Ana Spevec iznosi da je člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano  
da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje. Člankom 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja propisano je da plan 
razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se u njih prenose kako bi se 
konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja. Propisano je i da se planom razvoja 
sustava civilne zaštite utvrđuju nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa za razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju. Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize sustava 
civilne zaštite. Člankom 60. istog Pravilnika propisano je da će se na temelju plana razvoja sustava civilne zaštite 
pokrenuti proces transformiranja operativne komponente sustava civilne zaštite, odnosno da će započeti 
sukcesivno redefiniranje restrukturiranje sustava sukladno broju izvanrednih događaja u kojima će sustav civilne 
zaštite trebati reagirati pod koordinacijom stožera civilne zaštite te da se istim utvrđuju polazišta za 
pojednostavljenje odnosno racionalizaciju operativnog reagiranja, optimiziraju financijski troškovi osposobljavanja, 
uvježbavanja, opremanja, prilagođavanja stožernih procedura te troškovi djelovanja operativnih snaga sustava 
civilne zaštite.   

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

plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2018. godini sa financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje na glasovanje  

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 

 
GODIŠNJI 

plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2018. godini sa financijskim učincima 
za trogodišnje razdoblje, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 16. 

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Izvješća o otplati kredita na dan 30.09.2017., dostavljaju se na uvid  
  

 
 

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Izvješća o otplati kredita na dan 30.09.2017., 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 30.09.2017 Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok, te poziva v.d. 
pročelnice za uvod točke.  
 Ana Spevec iznosi da je Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 10. sjednici održanoj dana 
28.11.2014. godine dalo je konačnu suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje društva Zagorskom vodovodu 
d.o.o. iz Zaboka, kao pravnoj osobi u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave, u iznosu kredita od 
11.850.000,00 kn za sljedeću investiciju: 

1. rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u sklopu pripreme projekata izgradnje sustava za prikupljanje 
i odvodnju otpadnih voda Aglomeracije Zabok i Aglomeracija Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica 
– Konjščina - Lobor  
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 Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 25. sjednici održanoj dana 1.4.2017. godine dalo je konačnu 
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, u iznosu kredita od 4.680.000,00 
kn za sljedeće investicije: 

1. Dogradnja, adaptacije i opremanje poslovne zgrade (3.000.000,00 kn) 
2. Nabava teretnih vozila i strojeva (1.680.000,00 kn) 

 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 
30.09.2017. 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. 09. 2017. 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. 09. 2017. 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.) 

 
 

TOČKA 17. 
Sudbina Sutinskih toplica kao okosnica razvoja turizma Općine Mihovljan, 

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

materijalima točku dnevnog reda ispred kluba SDP-a Mihovljan.  
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković zahvaljuje se da je njihov prijedlog stavljen kao točka na dnevni red. Cilj SDP-a je bio da 

se pokrene rasprava, da se kaže što se planira uz razvoj Sutinskih toplica.  Što to mi vijećnici u biti želimo i kako 
vidimo Sutinske toplice u budućnosti. Očekivali smo i očekujemo da će načelnik i rukovodstvo općine izaći sa 
svojim prijedlozima i ponuditi platformu za raspravu, to da iz kluba SDP-a potičemo na suradnju i očekujemo da 
se uključite u raspravu. 

Zlatko Bartolić, općinski načelnik smatra pošto je SDP dao prijedlog točke za dnevni red da će ju 
predložiti i dati konkretan prijedlog, što misle o razvoju sutinskih toplica i na koji način. Ozbiljno smo shvatili 
navedenu točku što dokazujemo da smo sutinske toplice stavili i u prostorni plan općine kao jedan od temelja za 
budući razvoj turizma. U proračun za 2018. godinu stavili smo stavku Sutinske toplice u iznosu 10.000,00 kn. 
Koncesija na izvor termalne vode sadašnjem koncesionaru ističe u 7 mjesecu 2018. godine. Moram napomenuti 
da smo mi već i krenuli sa prvim koracima, na katastru izvadili smo potrebne posjedovne listove i kopije 
katastarskih planova. Moramo biti svjesni što možemo, možemo se samo kandidirati za dobivanje koncesije za 
izvor, dok stari kupelj je privatiziran. Održao sam i sastanak sa nekim ljudima koji su upućeni u tu temu. 
Predlažem da se osnuje povjerenstvo koje bi djelovalo na tu temu. Na sastanku povjerenstva utvrdili bi se daljnji 
koraci, da li su građani zainteresirani za prodaju zemljišta i koliko bi cijena bila. Smatram da bi zajedničkim 
snagama mogli nešto i napraviti. Mislimo da  bi bilo dobro ići u pravcu sportsko-rekreacijskog centra. 

Ivan Pavleković iznosi da rasprava ide u dobrom smjeru, to je u biti ono što nama treba, imamo previše 
nepoznanice kome je prodan i tko je vlasnik Sutinskih toplica; gdje je ugovor o prodaji i što je općina dobila u 
proteklih 20 godina od privatizacije i koncesije. Smatram da imamo ugovor o koncesiji na uvid puno bi više imali 
informacija i treba se od nadležnog ministarstva zatražiti ugovor.  U Ugovoru su informacije koje su nama 
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potrebne da se usmjerimo kako ići dalje. Što se tiče te privatizacije sve je zamračeno, postavlja se pitanje na koji 
je način to privatizirano, da li se moglo tu što učiniti, poduzeti. U dva navrata sam postavljao pitanja o tome na 
općinskom vijeću i nisam dobio zatraženi odgovor. Da li su naši građani zadovoljni privatizacijom, nisu. Moramo 
se izboriti i donijeti odluku o revitalizaciji Sutinskih toplica, osigurati novac za otkup zemljišta, naručiti studiju 
opravdanosti sa idejnim projektom. Slažemo se sa prijedlogom za formiranje komisije i neka se komisija počne 
baviti tim problemom. Nemamo dovoljno informacija i treba vidjeti i doći do informacija koje su bitne za sutinske 
toplice. Djelatnice Općine trebaju vidjeti i dobiti što više informacija od nadležnih institucija i ministarstava. 

Zlatko Bartolić odgovara da je općina Mihovljan dala pisane odgovore na upit u kojem su bile navedene 
informacije s kojima općina raspolaže i da općina nije sudjelovala u privatizaciji Sutinskih toplica i da nije davala 
koncesiju za vodu jer to nije bilo niti je dan danas u ingerenciji općine.  

Dražen Pavleković slaže se da treba osnovati povjerenstvo, ne slaže se da se ne može ništa učiti 
vezano uz taj problem, treba ustrajati, mora se krenuti i treba se raditi. Sportsko-rekreacijski centar je ideja, ali 
treba krenuti u smjeru lječilišnog turizma, zbog ljekovitog svojstva vode u povijesti u kojoj je kraljevina Hrvatske, 
Slavonije i Dalmacije službeno proglasila sutinske toplice lječilištem. To je lječilišni turizam koji će se lakše brendi 
rati i to ne neki ne megalomanski projekt nego ostvarih sa mogućnostima povećanja kapaciteta.   

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković govori da je prijedlog da se donese odluka o osnivanju 
povjerenstva od 5 članova vezano za Sutinske toplice. Za povjerenstvo su prijedlog Općinski načelnik Zlatko 
Bartolić, zamjenik općinskog načelnika Silvestar Vučković, predsjednik vijeća Željko Čleković, Vladimir Risek i 
jedan član iz kluba SDP-a.  

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

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo je 

 
ODLUKU, 

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

 
TOČKA 18. 

Odluka o potpisivanju ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu 
vodoopskrbu i odvodnju 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili  

materijale Prijedloga Odluke o potpisivanju ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu 
d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju prije sjednice, te poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  
 Ana Spevec iznosi da je  Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Zabok, K.Š. 
Gjalskog 1, OIB: 61979475705 uputio dopis Općini Mihovljan vezano uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za 
Izvorište „Mlačine-Grabari“, za zkčbr. 2121/8 k.o. Petrova Gora, upisnu u zemljišnu knjigu na ime suvlasnika 
Općine Mihovljan. 
 U dopisu je navedeno da sukladno uvjetima iz točke 16. Vodopravne dozvole izdane po Hrvatskim 
vodama, Vodnogospodarski odjel za Gornju savu, KLASA: UP/I-325-03/13-02/0000017, URBROJ: 374-25-2-14-2 
od 27. 03. 2014. godine , u vezi članka 21. 22. i 23. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 
130/11, 56/13 i 14/14), Zagorski vodovod u obvezi je riješiti imovinskopravne odnose na zkčbr. 2121/8 k.o. 
Petrova Gora, u smislu prijenosa vlasništva navedene nekretnine koja je u ½ suvlasništvu Općine Mihovljan na 
stjecatelja Zagorski vodovod d.o.o. Zabok. 
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke o 
potpisivanju ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 
odvodnju na glasovanje  

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“  donijelo 
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ODLUKU 
o potpisivanju ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu d.o.o., u tekstu 

koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 19.  
Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković obavještava prisutne vijećnike da je pristigla zamolba KUD-a 
Mihovljan da im se dopusti umnožavanje ključa ulaznih vrata Društvenog doma Mihovljan radi kontinuiranog i 
lakšeg obavljanja aktivnosti i potreba KUD-a Mihovljan, te u zimskim mjesecima grijanje učione postojećim 
centralnim grijanjem. 
Ivan Pavleković – govori da je to u ingerenciji pročelnice, službe trebaju poštivati i provoditi donijete odluke 
općinskog vijeća. Također smatra pošto je već stigla zamolba da mu se kopira ključ da ga KUD ima, ne bi bilo 
dobro da mu se spriječi dobrovoljni rad. Moram istaknuti da KUD  stručno radi, ima rezultata iza sebe i da 
održavaju vrhunske koncerte  
Dražen Pavleković – da li se može napraviti iznimka? 
Davor Rafaj – iznosi da je on za to da se napravi iznimka za KUD 
Zlatko Bartolić – poštujem odluke općinskog vijeća, te smatram da se neće remetiti njegov rad, oni će uvijek moći 
dobiti ključ kao i sve ostale udruge s našega područja, samo trebaju doći po njega i vratiti natrag.  
Vladimir Risek – iznosi da mi donosimo pravilnik, pa ga mislimo za tri dana mijenjati. Treba se držati donijetih 
odluka, neka se napravi raspored tko je kada u domu i svi će dobiti ključ. 
Ivan Pavleković – postavlja pitanje vezano uz razvrstavanje otpada, već neko vrijeme slušamo preko medija o 
novinama koje dolaze vezane uz prikupljanje komunalnog otpada, gdje smo mi kao općina, da li se nabavljaju 
kante da se izbjegnu kazne, radi se o odgovornosti općine i za pojedinace koji ne razvrstavaju otpad. Smatram da 
je to pitanje za koje se ima malo vremena, upozoravam vas da se za to trebamo pripremiti jer su velike kazne. Da 
li je naš koncesionar spreman za to.  
Zlatko Bartolić – odgovara da općinsko vijeće do 31. 1. 2018. godine mora donijeti odluku o načinu pružanja 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Vezano uz tu temu bio sam na nekoliko sastanka koje je 
sazvao župan KZŽ, tamo su bila i poduzeća koja se bave odvozom smeća pa tako i naš koncesionar te vjerujem 
da su se oni pripremili za te promjene. 
  

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
  

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 20:10 sati. 

 
 
 
         Zapisničarka                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ana Spevec                                                                                            Željko Čleković 
 
 
 


