REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/11
URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, 07.07.2014.
Na temelju članka 40. Statuta Općine Tuhelj sazivam 2. sjednicu Općinskog
vijeća Tuhelj dana 14.07.2014. (ponedjeljak) u vijećnici Općine Tuhelj s početkom u 20,00
sati. Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika 1.sjednice Općinskog vijeća;
2. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području
Općine Tuhelj;
3. Razmatranje te donošenje Odluke o socijalnoj skrbi;
4. Razmatranje te donošenje Odluke o rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj;
5. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji imovine naslijeđene od Štefice i Damira
Labaša;
6. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji dijela k.č.br.2241/1 k.o. Tuhelj;
7. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja;
8. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o.
Zabok za kreditno zaduživanje;
9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za uređenje novog dijela Novog groblja;
10. Razmatranje te donošenje prijedloga za javna priznanja povodom Dana Općine;
11. Razmatranje te donošenje suglasnosti DVD Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači
„Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave;
12. Razmatranje te donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD Tuhelj za
2013.godinu te Plana rada za 2014.godinu;
13. Razmatranje te donošenje Odluke o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj i Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj;
14. Razmatranje te donošenje Analiza razvoja zaštite i spašavanja na području Općine
Tuhelj za 2013.godinu;
15. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanje stožera zaštite i spašavanja;
16. Pitanja i prijedlozi

O tome obavijest:
1. Članovi Općinskog vijeća 1-11;
2. Općinski načelnik;
3. Zamjenik općinskog načelnika;
4. Pismohran - ovdje.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl.ing.

OPĆINA TUHELJ, 49215 Tuhelj, Tuhelj 36, Tel./fax: 049/556-105

ZAPISNIK
sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 24.05.2014. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati
Prisutni:
Vijećnici:
Rudolf Bišćan, Ivan Burić, Dubravko Fekeža, Veronika Kolman, Darko Medvedec, Mladen
Mustač, Robert Romić, Snježana Romić, Armando Slaviček, Milivoj Škvorc, Zlatko Turčin
Načelnik Općine Tuhelj:
Renato Ilić
Zamjenik načelnika Općine Tuhelj:
Mladen Hercigonja
Djelatnice JUO-a :
Lidija Šurina - pročelnica,
Katarina Marić- stručni suradnik za administrativno računovodstvene poslove
Gosti:
Vlatka Gođevac
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Darko Medvedec otvorio je sjednicu, pozdravio sve
prisutne i predložio slijedeći
17. Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća;
18. Razmatranje i donošenje odluka o imenovanju članova:
a) komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
b) komisije za financije i proračun
c) komisije za popis općinske imovine
d) komisije za dodjelu subvencija u poljoprivredi
e) komisije za praćenja izvršenja i ovjere radova na tekućem i pojačanom
održavanju nerazvrstanih cesta
f) komisije za procjenu štete uslijed elementarnih nepogoda
g) odbora za socijalnu skrb
19. Razmatranje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika
načelnika, te donošenje iste;
20. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi vijećnicima;
21. Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnicima
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj (materijali će se dati na sjednici);
22. Razmatranje i donošenje:- Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2014,
- Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2014,
- Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2014,
- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu,
- Financijskog plana razvojnih programa za 2014.godinu;
23. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencije poljoprivrednicima u 2014. godini;
24. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih škola za
školsku godinu 2013/2014 u 2014. godini;25. Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2014. godinu;
26. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2014.godinu;
27. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja proračuna za 2013. godinu
28. Informacija o izvršenoj primopredaji dužnosti načelnika općine
29. Razmatranje i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju
30. Razmatranje i donošenje Odluke o uređenju okoliša veterinarske stanice u Tuhlju;
31. Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje
na području općine Tuhelj u 2014. godini (materijali će se dati na sjednici)
32. Pitanja i prijedlozi.
Uz predloženi dnevni red potrebno je u dnevni red uvrstiti i donošenje zaključka o
mrtvozornicima na području Općine Tuhelj.
Obzirom na dodatak dnevnom redu donošenje Odluke o mrtvozornicima potaje točka 16, a
pitanja i prijedlozi točka 17.

Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1
Po otvorenoj raspravi o Zapisniku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća nije bilo
primjedbi. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice usvojen je jednoglasno
Gospodin Škvorc skreće pozornost da bi trebalo izbjegavati sjednice Općinskog vijeća
subotom navečer. Načelnik Ilić odgovara kako neće biti praksa da se ubuduće sjednice
Vijeća sazivaju subotom navečer te se ispričava jer nije bilo nikakve namjere.
Točka 2
Po otvorenoj raspravi predsjednik Vijeća Medvedec pročitao je prijedlog članova Komisija.
Vijećnik Škvorc iznosi kako bi bilo bolje da su na stolu prijedlog pozicije i opozicije.
Sukladno prijedlozima Općinsko vijeće donijelo je Odluku da
I. U Komisiju za statut, poslovnik i normativnu djelatnost imenuju se:
1. Snježana Romić, dipl. uč.
2. Veronika Kolman
3. Armando Slaviček, dipl. ing.
Odluka je donijeta jednoglasno.
II. U Komisiju za financije i proračun imenuju se:
1. Robert Romić
2. Darko Medvedec, dipl. ing.
3. Milivoj Škvorc, dipl. oec.
Odluka je donijeta jednoglasno.
III. U Komisiju za popis općinske imovine imenuju se:
1. Mladen Hercigonja
2. Biserka Švigir
3. Josip Kuhar
Odluka je donijeta jednoglasno.
IV. U Komisiju za dodjelu subvencija u poljoprivredi imenuju se:
1. Vlatka Gođevac, prof.
2. Davor Bednjanec
3. Zlatko Turčin
Odluka je donijeta jednoglasno.
V. U Komisiju za praćenje izvršenja radova na tekućem i pojačanom održavanju
nerazvrstanih cesta imenuju se:
1. Darko Medvedec, dipl. ing.
2. Dubravko Fekeža
3. Ivan Sporiš
Odluka je donijeta jednoglasno.
VI. U Komisiju za procjenu štete uslijed elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Danijel Sporiš, ing.
2. Ivan Krizmanić
3. Branko Ilić
Odluka je donijeta jednoglasno.
VII. U Odbor za socijalnu skrb Općine Tuhelj imenuju se:
1. Mladen Hercigonja
2. Ljubica Iveković
3. Katarina Špetić
4. Josipa Zanoški
5. Maja Šurina
6. Predstavnik Centra za socijalnu skrb Klanjec
7. Predstavnika Caritasa Župe Tuhelj
8. Predstavnik Crvenog križa Klanjec

9. Predstavnik OŠ Lijepa naša Tuhelj
Odluka je donijeta sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Točka 3
Predsjednik Vijeća Medvedec otvorio je raspravu po pitanju donošenja Odluke o
koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika.
Vijećnik Slaviček moli obrazloženje prijedloga naknada za načelnika i zamjenika načelnika u
odnosu na mandat načelnika i zamjenika načelnika 2009.-2013.
Gospodin Romić obrazložio je kako pojedinačna naknada nije veća od 4.000,00 kn. Za
zamjenika načelnika određena je naknada i smatramo da ju zaslužuje obzirom na
organizaciju posla koju provodi.
Vijećnik Slaviček zahvalio se na obrazloženju i vođen stanjem kakvo je bilo u mandatu
2009.-2013. predlaže da naknada načelniku iznosi 4.500,00 kn, a naknada zamjeniku
načelnika 2.300,00 kn zato što načelnik dio svojih poslova može povjeriti svom zamjeniku,
ali odgovornost načelnika u tom slučaju ne prestaje te smatra da načelnik treba imati višu
naknadu u odnosu na zamjenika.
Načelnik Ilić obrazlaže kako je prijedlog da načelnik ima naknadu 3.750,00 kn, a zamjenik
načelnika
3.150,00
kn
realan
upravo
iz
razloga
jer
zamjenik
u općini radi svaki dan, provodi operativne poslove koje kao načelnik ne može preuzeti jer
je u radnom odnosu. Isto tako na taj način pokazuje da cijeni rad zamjenika te da
funkcioniraju kao ekipa.
Vijećnik Škvorc podsjetio je na diskusiju i omalovažavanje zamjenika načelnika na sjednici
Općinskog vijeća u mandatu 2013. godine. Napominje kako je kao načelnik profesionalac
primao plaću u iznosu od 9.601,00 kn, a zamjenikova naknada iznosila je 2.300,00 kn.
Sebe je davao 250 sati mjesečno i nije cilj nikoga omalovažiti.
Predsjednik Medvedec ističe kako je prijedlog koji je priložen u materijalima dupla ušteda.
Vijećnik Mustač pita se da li je izbivanje načelnika ušteda.
Vijećnica Romić
ističe kako se ne treba vraćati na ono što je bilo već treba krenuti
naprijed. Prijedlog naknada isti je kao što je bio u vremenu kada su načelnik i zamjenik
načelnika bili volonteri.
Predsjednik Vijeća Medvedec dao je na glasovanje prijedlog Vijećnika Slavičeka prema
kojem naknada načelniku iznosi 4.500,00 kn, a naknada zamjeniku načelnika 2.300,00 kn.
Po glasovanju konstatiralo se da prijedlog nije usvojen sa 5 glasova PROTIV, 5 glasova ZA
i 1 SUZDRŽAN.
Drugi prijedlog-prijedlog dostavljen u materijalima - da naknada načelniku iznosi
3.750,00 kn, a zamjeniku načelnika 3.150,00 kn usvojen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova
PROTIV.

Točka 4
Po otvorenoj raspravi o prijedlogu naknada vijećnicima za prisustvovanje sjednicama
Općinskog vijeća vijećnik Mustač daje prijedlog da se vijećnici odreknu naknade i putnih
troškova za dolazak na sjednicu te predlaže da u Odluci ostane naknada za putne troškove
u iznosu od 2,00 kn po km za slučaj potrebe Komisija i sl..
Vijećnik Romić slaže se sa prijedlogom vijećnika Mustača
Donijeta je jednoglasna odluka svih članova Općinskog vijeća te se konstatira da se
Vijećnici općine Tuhelj odriču naknade za prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća i putnih troškova za dolazak na sjednice Općinskog vijeća. Za slučaj potrebe
Komisija i sl. Vijeće donosi odluku o isplati putnih troškova u visini od 2,00 kn/km.

Točka 5
Po otvorenoj raspravi načelnik Ilić preuzeo je riječ. Načelnik se zahvalio vijećnicima što su
doprinijeli štednji odricanjem naknada za vijećnike. U obračunu plaća djelatnicima također
su poduzete mjere štednje sukladno prijedlogu dobivenom na sjednici te se one neće bitno
promijeniti, a postojat će i stimulacija.

Vijećnik Škvorc postavlja pitanje plaća. Kruže priče da su plaće u općini iznimno velike no
provjerom u okolnim općinama došlo se do zaključka da je plaća pročelnika u Općini Tuhelj
najmanja plaća od svih okolnih općina. Teška je situacija, ali 2013. godina donijela je
ostvareni veći proračun za 23 %, također dugotrajno bolovanje komunalnog referenta
prouzrokovalo je povećanje obima poslova koji su raspoređeni na dvije preostale djelatnice i
na osobe na stručnom usavršavanju. Tu su i dva vrlo vrijedna komunalna djelatnika, jedni
od najboljih. Iz svega navedenog vijećnik Škvorc zauzima stav protiv smanjivanja plaća jer
općina Tuhelj nema problema u funkcioniranju.
Načelnik Ilić odgovorio je kako je i on nazvao okolne općine i došao do saznanja o plaćama
u okolnim općinama. Temeljem toga došlo je do predloženih koeficijenata u materijalima.
Vijećnik Slaviček ističe kako bi želio imati pred sobom informaciju kolike su plaće bile do
sada i kakve će biti nakon donošenja odluke o koeficijentima. Također se ne slaže sa
prijedlogom smanjenja plaća jer u vrijeme dok je bio načelnik posao je u općini uvijek bio
odrađen kako treba.
Načelnik Ilić odgovorio je kako je na Vijeću da donese Odluku o koeficijentima za obračun
plaća, a osnovicu će donijeti načelnik naknadno.
Vijećnici koalicije Burić, Škvorc i Slaviček HDZ-HSS-ZDS inzistirali su na tome da se
dostavi podatak kolike će plaće biti nakon usvajanja koeficijenata jer se ne slažu sa
smanjenjem plaća i smatraju da to ne bi trebala biti tajna.
Vijećnik Romić odgovara da se u pripremi sjednice rukovodilo praksom da Općinsko vijeće
donosi Odluku o koeficijentima, a načelnik je dužan donijeti odluku o osnovici. Ako je
načelnik donio odluku može je sada reći, a ako nije donijet će Odluku naknadno. Vijećnik
Romić ističe kako će se drugi puta pazi da dvije vezane teme budu usklađene.
Vijećnici Škvorc, Burić i Slaviček i dalje traže predočenje dosadašnjih plaća i kakve će plaće
biti nakon donošenja odluke o koeficijentima. Vijećnik Romić pročitao je stare koeficijente.
Po završenoj raspravi Općinsko vijeće je donijelo Odluku o koeficijentima za obračun
plaća djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela sa 6 glasova ZA i 5 glasova
PROTIV. Odluka je prilog zapisniku.
Točka 6
Po otvorenoj raspravi načelnik Ilić daje kratki osvrt na pripremu proračuna za 2014. Godinu.
Proračun je rađen na osnovu obećanja u kampanji, nije idealan, ali je realan. Svim
udrugama u startu je predviđena dotacija u iznosu od 4.000,00 kn, a svako dodatno
financiranje bazirat će se na pisanju programa od strane udruga gdje će obrazložiti na koji
način djeluju i kako im općina može pomoći.
Vijećnik Škvorc ističe kako će diskutirati općenito, ne samo o programu javnih potreba u
sportu. Smatra kako je predložen i proračun malo manji od realizacije 2013. Godine što
podržava. Smatra kako je pristup udrugama pogrešan jer nemaju sve udruge isti trošak i ne
djeluju jednako, prvenstveno tu mislim na KUD Naša lipa i Puhački orkestar LIPa Tuhelj.
Ističe da ako se ustraje na ovakvom financiranju udruga, konkretno Puhački orkestar lipa je
u problemima zbog neplaćenih dugovanja prema dirigentu, može se doći do toga da će
one prestati sa svojim radom.
Načelnik Ilić ističe kako su za početak 4.000,00 kn dovoljne za funkcioniranje svake
udruge. Sve ostale aktivnosti financirat će se putem programa. Što se tiče Puhačkog
orkestra poznate su situacije da i druga mjesta imaju Puhački orkestar i ne izdvajaju tolika
sredstva iz proračuna kao Tuhelj. Od Općine je zatražena dotacija u iznosu 30.000,00 kn ili
će dirigent otići, mi to nismo u mogućnosti. Udruge trebaju pratiti natječaje gdje se mogu
prijaviti sa svojim aktivnostima, treba rasteretiti općinski proračun.
Vijećnik Slaviček ističe kako u dobroj namjeri može razumjeti ideju, ali u startu je trebalo
razdvojiti udruge koje aktivnije rade i svakako se trebaju udruge javljati na natječaje, ali s
većim aktivnostima, ali za redovne nastupi i manje aktivnosti nema natječaja.
Vijećnik Škvorc zauzima stav da KUD i Puhački orkestar su dvije najaktivnije tuheljske
udruge i zaslužuju drugačiji tretman. Što se tiče puhačkog orkestra u pitanju je muzička
škola. Ove godine nije plaćeno ništa dirigentu, odrađeno je puno proba, puno se male djece
uključilo u učenje sviranja puhačkih instrumenata. Nikome nije u interesu da društvo
prestane sa radom i potrebno je nešto poduzeti.
Načelnik Ilić ističe kako je potrebno svesti se u okvire koji su realni za Općinu Tuhelj.
Podržavat ćemo rad udruga ali iznosom koji je realan za Općinu Tuhelj. Općina je bila i biti
će servis udrugama.

Vijećnik Mustač ističe kako treba razmotriti sistem financiranja jer sve udruge nisu jednake i
ne postižu iste rezultate te se boji da će na ovaj način udruge prestati raditi. Predlaže da se
KUD-u u startu isplati 30.000,00, a Puhačkom orkestru 20.000,00 pa kasnije neka pišu
projekte.
Načelnik Ilić traži realnost, nisu isplaćene plaće djelatnicima, režije, obaveze prema
dobavljačima. Sve su udruge vrijedne i svima treba pomoći, ali novaca nema.
Vijećnica Romić osvrnula se na tuheljske udruge. Općina Tuhelj ima 13 udruga. Smatra da
je za početak 4.000,0 kn optimalan iznos za funkcioniranje udruga. Izuzetno cijeni sve
udruge i njihov rad. Postoji ukupna masa od 183.000,00 kn koja će se podijeliti udrugama
putem programa.
Načelnik Ilić ističe kako je spreman i dalje razgovarati oko pomoći Puhačkom orkestru.
Vijećnik Burić upozorava na predloženi Program održavanja komunalne infrastrukture.
Potrebno je obratiti pozornost, jer u vrijeme velikih padalina snijega, samo zimsko
održavanje cesta iznosilo je 200.000,00 kn te predlaže povećanje na 300.000,00 kn.
Načelnik Ilić upoznaje vijećnike o posjetu Župana KZŽ i delegacije Općini Tuhelj na kojem
su dogovorene pomoći u smislu nabave kamenog materijala, sanacije klizišta u Bolničkoj i
rješavanje prilaza sakralnim objektima.
Vijećnik Škvorc postavlja pitanje financiranja osnovnoškolskih udžbenika, da li je to
socijalna kategorija.
Vijećnik Romić ističe kako je razlika kada imaš pravo na nešto i kada to pravo konzumiraš.
Pretpostavlja se da obitelji boljeg imovnog stanja neće predavati zahtjeve za sufinanciranje
šk. udžbenika, a socijalne slučajeve će se posebno razmatrati.
Vijećnica Romić ističe kako je uvijek problem kod socijalnih davanja jer je nemoguće utvrditi
pravilno i pravedno socijalni status u obitelji zbog rada na crno.
Po završenoj raspravi pristupilo se glasovanju:
1. Program financiranja javnih potreba u sportu za 2014. godinu usvojen je za 6
glasova ZA i 5 glasova protiv.
2. Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
a. Prijedlog vijećnika Mustača da se KUD-u Naša lipa poveća dotacija na
30.000,00 kn i Puhačkom orkestru Lipa na 20.000,00 kn nije usvojen sa
5 glasova PROTIV, 5 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.
b. Prijedlog dostavljen u materijalima - Program financiranja javnih
potreba u kulturi za 2014. Godinu usvojen je sa 6glasova ZA i 5 glasova
PROTIV.
3. Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2014. godinu usvojen je sa 6
glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
a. Prijedlog vijećnika Burića
da se Program održavanja komunalne
infrastrukture poveća sa 200.000,00 na 300.000,00 kn nije usvojen sa 5
glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.
b. Prijedlog dostavljen u materijalima – Program održavanja komunalne
infrastrukture usvojen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
5. Financijski plan razvojnih programa za 2014.godinu usvojen je sa 6 glasova
ZA i 5 glasova PROTIV.
Točka 7
Po otvorenoj raspravi o prijedlogu odluke o subvencijama u poljoprivredi u raspravu se
uključio vijećnik Škvorc, smatra da nema velikog interesa da bi se kod subvencije vinove
loze ograničavale količine.
Vijećnik Romić ističe da je dosadašnja praksa bila da se subvencija za vinovu lozu davala
svima, predlaže da se ona isplaćuje stanovnicima općine koji imaju vinograde na prostoru
općine. Načelnik Ilić istaknuo je kako uvijek postoji mogućnost da se netko javi sa 50000
komada trsova i općina je u problemu te treba zaštititi općinu od mogućih situacija. Vijećnik
Burić smatra da ne treba ograničavati količine, već treba poticati ljude da se bave robnom
proizvodnjom. Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da će općina Tuhelj
isplaćivati subvenciju za:
1. sadnju vinove loze najmanje 100 sadnica 5,00 kn po sadnici
2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki 50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00
kn po sadnici

3. umjetno osjemenjivanje 100,00 kn po grlu
4. uginuće stoke krupnog zuba 1.500,00 kn za neosiguranu stoku
5. pomoć pčelarima 50,00 kn po košnici
6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke
7. dotacija Udruzi Strojni prsten-simentalac Hrvatskog zagorja
Subvencije će se isplaćivati temeljem zahtjeva i potrebne priložene dokumentacije.
Točka 8
Po otvorenoj raspravi, sukladno zahtjevu Osnovne škole vijećnik Romić ukratko je
obrazložio kako je Općina do sada plaćala prijevoz učenika OŠ koji nemaju pravo na
prijevoz temeljem DPS-a u iznosu od 50,00 kn po učeniku. Cijena prijevoza iznosi 92,00 kn
i razliku cijene treba financirati lokalna samouprava ili roditelji. Vijećnici Škvorc i Slaviček
ističu kako cijena prijevoza nije realna te o tome treba porazgovarati sa Županijom.
Vijećnica Romić istaknula je da je u pripremi novi natječaj za prijevoznike te će se tražiti
nove relacije od škola. Također obavještava vijećnike da je Županije platila razliku troškova
prijevoza učenika do prosinca. Nakon rasprave donesena je jednoglasno odluka:
Učenicima osnovnih škola koji ne ostvaruju pravo na prijevoz temeljem Zakona,
sufinancirati će se iz proračuna Općine Tuhelj puna cijena prijevoza mjesečno u
iznosu od 92,00 kn, a prema državnom pedagoškom standardu za školsku godinu
2013/14., za razdoblje od siječnja 2014. do lipnja 2014. godine.
Točka 9
Predsjednik Vijeća Medvedec otvorio je raspravu. Vijećnik Škvorc upozorava na zakonsku
obavezu sastavljanja zapisnika Komisije za proračun. Zatražena je stanka od 15 minuta radi
sastanka Komisije za financije i proračun. Nakon stanke Komisija za proračun u sastavu:
1. Robert Romić
2. Darko Medvedec
3. Milivoj Škvorc
Vijećnika Romić pročitao je zapisnik Komisije koja je usvojila prijedlog proračuna Općine
Tuhelj za 2014. godinu sa 2 glasa ZA i jednim glasom protiv te predlažu Općinskom
vijeću usvajanje proračuna za 2014. godinu. Vijećnik Škvorc predlaže da se pokuša
iznaći rješenje za rješavanje problematike Puhačkog orkestra i dugovanja prema
dirigentu. Načelnik traži razgovor radi nalaženja mogućeg rješenja.
Vijećnik Romić obrazložio je prijedlog odluke o proračunu. Ukoliko ostvarenje u 9.
Mjesecu bude veće od predviđenog povećat će se dotacija udrugama.
Načelnik Ilić obrazložio je razvojne projekte. Općina Tuhelj prijavit će se na natječaj
Ministarstva poljoprivrede za izgradnju vrtića koji planiramo graditi od temelja jer smatra
da treba napraviti samostojeći vrtić u adekvatnom prostori. Također općina će krenuti sa
etažacijom objekata u vlasništvu općine. Slijedeća faza je uređenje podruma općinske
zgrade u suradnji sa ZARA-om. Cilj je urediti i nerazvrstane ceste na području Općine
koje nisu uređene te klizište u Bolničkoj ulici. Nadalje, proširenje
javne rasvjete i
uređenje novog dijela Novog groblja u Tuhlju.. Također što se tiče uređenja nogostupa u
Gajevoj ulici, projektna dokumentacija je gotova te će ju preuzeti Županijska uprava za
ceste, a biti će izvršena i prekategorizacija navedene nerazvrstane ceste u Županijsku
cestu. Za nogostup uz D 205 izrađena je i preuzeta projektna dokumentacija te će se
vrlo brzo krenuti sa realizacijom, po rješavanju imovinskih odnosa. Na križanju kod
Tuheljskih Toplica dogovorena je gradnjom rotora.
Vijećnik Škvorc postavlja pitanje da li se odustaje od postojeće Potvrde glavnog projekta
za vrtić i smatra da treba preispitati da li je to u redu.
Ističe kako koalicija neće
podržati proračun zbog izuzetka projekata biciklističke staze koju Tuhelj zavređuje, a i
provedene su neke aktivnosti, društvenog doma koji je moguće izgraditi povlačenje
sredstava iz fondova EU, a nužno je potreban takav dom te zbog novog načina
financiranja rada udruga.
Vijećnik Slaviček također smatra da se od projekta
uređenja vrtića ne bi smjelo odustati jer je prostor adekvatan budući ima sve dozvole,
društveni dom je bio zamišljen kao mjesto okupljanja svih udruga i smatra da svakako
se ne smije odustati od gradnje nogostupa u Gajevoj ulici.
Vijećnik Burić ističe da ne vidi u proračun projekt uređenja šetnice kroz klijesta. Smatra
da je potrebno uvrstiti i ovaj projekt zbog turista koji tuda prolaze.

Vijećnik Mustač dodaje da su u proračunu izostavljene aktivnosti po pitanju uređenja
Mlinskog potoka i uređenja trga u Tuheljskim Toplicama te svakako u proračun treba
uvrstiti izradu projektne dokumentacije za navedeno te za šetnicu Bolnička- spoj
Bolnička Črešnjevec.
Načelnik odgovara kako će se u 9. mjesecu vidjeti ostvarenje proračuna i sukladno tome
dalje postupati. Vijećnik Romić ističe kako će se nastojati izvršiti ono što se planira.
Načelnik Ilić ističe da ne želi da rasprava završi u smislu da općina ne želi financirati
udruge već se način financiranja mijenja.
Nakon rasprave općinsko vijeće donijelo je odluku o usvajanju proračuna Općine
Tuhelj za 2014. Godinu sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Točka 10
Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno Odluku o izvršenju proračuna Općine Tuhelj
za 2014.godinu.
Točka 11
U raspravi sudjeluje vijećnik Škvorc koji obrazlaže da je ostvarenje proračuna za
2013. godinu za 23 % veće od 2012. godine. Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno
Odluku o usvajanju izvršenja proračuna za 2013. godinu.
Točka 12
Po otvorenoj raspravi svim vijećnicima podijeljen je Zapisnik o izvršenoj primopredaji
načelnika Renata Ilića i Povjerenice Vlade Vesne Ostojić. Načelnik Ilić osvrnuo se na
naplatu komunalne naknade kao stalni prigovor Državnog ureda za reviziju zbog toga što
se komunalna naknada ne naplaćuje prisilno i jer postoje dugovanja fizičkih i pravnih osoba.
Vijećnik Škvorc ističe kako je naplata komunalne naknade u Općini Tuhelj oko 95 % što je
vrlo dobro . I svaki je nalaz Revizije bio na sjednici vijeća usvojen te se na vijeću donosila
odluka da se ne ide u utuženje komunalne naknade već će se ona naplatiti kod pružanja
bilo kakvih usluga svojim mještanima.
Načelnik Ilić ističe kako je zastara 3 godine, ali će se poduzeti sve radnje da se komunalna
naknada maksimalno naplati. Informacija o izvršenoj primopredaji vlasti primljena je na
znanje.
Točka 13
Nakon kraćeg obrazloženja načelnika Ilića, a radi lakšeg podmirenja financijskih
obaveza Općinsko vijeća donosi jednoglasno Odluku o kratkoročnom zaduživanju
po okvirnom kreditu za dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu kod
Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 300.000,00 kn na rok do godinu dana.
Točka 14
Načelnik daje informaciju o rješavanju problematike čišćenja parcele oko Veterinarske
stanice u Tuhlju u vlasništvu Veterinarske ambulante Klanjec. Sa Veterinarskom
ambulantom i sa Mladenom Pičuljanom – suvlasnikom zgrade Tuhelj 35 potpisan je
Sporazum i definiran način uređenja. Vijećnik Slaviček pozdravlja angažman načelnika i
skreće pozornost da je to privatno vlasništvo i da općina nije vlasnik te parcele da bi u
svom angažmanu čistila taj prostor. Načelnik odgovara kako traži suglasnost Vijeća i ne želi
samostalno donositi odluku.
Vijećnik Burić podržava ovu akciju. Vijećnik Mustač pozdravlja ideju i skreće pozornost da
na prostoru općine ima jako puno takvih ili sličnih parcela i da li će se moći svaki puta
intervenirati.
Nakon rasprave načelnik povlači točku s dnevnog reda i dat će se nalog komunalnom
redaru da provede postupak do kraju sukladno zakonskim odredbama.
Točka 15

Općinsko vijeće donosi Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na
području općine Tuhelj u 2014. godini. (TAJNO)
Točka 16
Temeljem dopisa KZŽ, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Krapina, Općinsko
vijeće donosi jednoglasnu Odluku da se uz dr. Angelinu Tučić za mrtvozornika u
vrijeme vikenda i neradne dane za područje Općine Tuhelj imenuje i dr. Jasna
Gmajnički.
Točka 17
a) Načelnik Ilić daje informaciju da će se povodom proslave Dana državnosti
organizirati sastanak svih udruga s područja općine Tuhelj radi detaljnijeg
dogovora oko organizacije. Organizator će biti KU Gromovi zagorja.
b) U pripremi je projekt udruge Bregi zagorja za uređenje puta prema kapelici
Svetoga Križa od strane vodotornja. Biti će pozvane sve udruge da svojim
angažmanom sudjeluju u ovoj hvalevrijednoj akciji. Vijećnik Burić poklanja
stroj i radnika taj dan.
c) Načelnik poziva vijećnike da se pridruže Polumaratonu manifestaciji TZ-a
općine Tuhelj. Start u 9,15 sati u Klanjcu.
d) Vijećnica i ravnateljica OŠ Lijepa naša Tuhelj, gđa Romić poziva vijećnike na
proslavu Dana škole 06.06.2014. godine u 18,00 sati.
e) Vijećnik Mustač pita da li će se urediti cvjetnjak u Bolničkoj. Načelnik
odgovara da će to biti uređeno kroz par dana.
f) Vijećnik Slaviček moli da se ubuduće materijali za sjednicu vijeća šalju i
elektroničkim putem. Sugerira da se više povede briga o održavanju
autobusnih nadstrešnica i poziva sve vijećnike na manifestaciju Međunarodno
natjecanje zborova Zlatna lipa Tuhlja 07.06.2014. u Termama Tuhelj .
g) Načelnik Ilić odgovara kako je čistačica otkazala ugovor te da će se morati
nekog zaposliti na poslove čistačice.
h) Načelnik Ilić upoznaje vijećnike da je Općina Tuhelj naslijedila kuću tragično
preminule obitelji Labaš iz Tuheljskih Toplica, Bolnička 14 kao ošasnu
imovinu. Čeka se pravomoćnost Rješenja o nasljeđivanju radi provođenja
daljnjih postupanja vezano uz naslijeđenu imovinu.
Završeno 23,20
Zapisničar
Katarina Marić

Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Medvedec, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 022-05/14-01/
URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj,__________.2014.
Na temelju članka 10. Stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08,
76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), i članka 38 Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije br. 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na --- sjednici održanoj dana ---------. godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji robe izvan prodavaonica
na području Općine Tuhelj
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i usluga na malo, izvan trgovina i to:
1. način prodaje,
2. mjesta na području općine Tuhelj na kojima se može obavljati prodaja,
3. vanjski izgled prodajnih objekata,
4. korištenje javnih površina,
5. visina naknade za korištenje javnih površina,
NAČIN PRODAJE
Članak 2.
Trgovina robe na malo izvan prodavaonica može se obavljati temeljem odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela, u skladu sa ovom Odlukom.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o
podnositelju, robu koju će prodavati i način na koji će je prodavati, površinu gdje će je prodavati i koju
će zauzeti, te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje
djelatnosti.
Odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela sadrži sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju
zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje roba, način prodaje robe i vrstu robe, vrijeme trajanja
odobrenja (početak i završetak trajanja odobrenja), obvezu čišćenja površine.
Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja
prema općini Tuhelj po bilo kojoj osnovi.
Trgovinu na malo izvan prodavaonica mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje
te djelatnosti na slijedeće načine:
1. Na štandovima i klupama izvan tržnica
2. Putem kioska
3. prodaja putem automata
4. prigodnom prodajom (tematski sajmovi , izložbe, manifestacije, blagdani i sl.)
5. pokretna prodaja
PRODAJA NA ŠTANDOVIMA I KLUPAMA IZVAN TRŽNICA, PRODAJA PUTEM AUTOMATA I
PRIGODNA PRODAJA
Članak 3.
Ovom odlukom određuju se lokacije i pravila postavljanja štandova na zemljištu u vlasništvu Općine,
na javnim površinama i na površinama koje imaju pristup s javno –prometne površine.
Članak 4.
Na području Općine Tuhelj prodaju na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem
kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja može se obavljati u:
1. Tuhlju - uz županijsku cestu Ž 2248 od odvojka lokalne ceste L 22034, pa do Osnovne
škole Lijepa naša, te uz županijsku cestu Ž 2153 od centra Tuhlja do novog groblja;
2. Tuhlju – na prostoru parkirališta na ulazu u Staro groblje Tuhelj

3.
4.
5.

Tuheljskim Toplicama – na parkirališnom prostoru prostor ispred ulaza na nove i stare
bazene te uz ulicu Lj.Gaja
Pristavi na parkiralištu kod novog groblja
Lenišću- na parkiralištu kod groblja.

Članak 5.
Prigodna prodaja (prigodni sajam, izložbe, manifestacije, blagdanska prodaja) može se vršiti uz
prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6
Štandovi moraju biti tehnički ispravni, estetsko oblikovani i redovito održavani. Roba mora biti uredno
posložena.
Štandovi i druge pokretne naprave su:
- klupe, stolice, stolovi, suncobrani
- ambulantna ugostiteljska kolica
- peći za pečenje plodina
- automati za prodaju sladoleda, napitaka i sl.
- hladnjaci za sladoled i smrznutu hranu
- vozila iz kojih se obavlja sezonska prodaja voća i povrća
- šatori za održavanje raznih manifestacija ( kulturne i zabavne priredbe,uz ili bez ugostiteljskih
usluga, cirkus i dr.)
Članak 7.
Za privremeno korištenje površine u svrhu humanitarnih i odgojno-obrazovnih akcija, nema obveze
plaćanja naknade za korištenje javne površine.
Članak 8.
Prodaja robe putem automata može se vršiti uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela općine
Tuhelj .
Članak 9.
Mjesečna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi štanda – za
površinu:
- 1 – 3 m²
300,00 kn
- 3 – 6 m²
400,00 kn
- 6 – 9 m²
500,00 kn
Dnevna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi štanda – za površinu
:
- 1 – 3 m²
50,00 kn
- 3 – 6 m²
100,00 kn
- 6 – 9 m²
150,00 kn
Za vozila
- parkirano osobno vozilo
- kombi
70,00 kn
- kamion 100,00 kn

50,00 kn

Dnevna visina naknade za ostale pokretne naprave:
1. ambulantna ugostiteljska kolica
90,00 kn
2. peći za pečenje plodina
60,00 kn
3. Prodaja putem automata
70,00 kn
4. vrtuljak veliki
500,00 kn
5. vrtuljak mali
300,00 kn
6. cirkus 20,00 kn po m²
7. šator 20,00 kn po m²
Prema odluci načelnika u svrhu privlačenja pojedinih turistički i gospodarski zanimljivih grana
proizvoda moguće je umanjenje ili oslobođenje plaćanja naknada.
Članak 10.
U svrhu razvoja poljoprivrede i gospodarstva Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja
općine Tuhelj kada na javnim površinama prodaju vlastite proizvode oslobođena su plaćanja
naknade.
Članak 11.
Pravne ili fizičke osobe mogu organizirati sajam, sezonsku prodaju proizvoda ili prigodnu prodaju za
vrijeme manifestacija na vlastitom zemljištu.

PRODAJA PUTEM KIOSKA
Članak 12.
Ovom odlukom određuju se lokacije i pravila postavljanja kioska na zemljištu u vlasništvu Općine i na
javnim površinama.
Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se javna dobra u općoj uporabi na upravljanju
Općine i površine javne namjene na kojima se okupljaju, zadržavaju i prolaze građani, odnosno koje
služe neposredno za javne svrhe, a održava ih Općina.
Članak 13.
Kioskom se u smislu ove Odluke, smatra, privremena, estetski oblikovana građevina gotove
konstrukcije, građevinske bruto površine do 12 m², što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i
postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje trgovine na malo, prodaju dnevnih tiskovina, igara na
sreću, prehrambenih proizvoda, jednostavnih ugostiteljskih usluga, karata, promocijskog materijala,
duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića i napitaka i drugih uslužnih djelatnosti.
Članak 14.
Odobrenje za zakup javne površine za postavljanje kioska mogu tražiti pravne i fizičke osobe,
registrirane za djelatnosti koje se mogu obavljati u kiosku.
Članak 15.
Kiosci, kao elementi urbane opreme, moraju biti usklađeni s prostorom na koji se postavljaju. Ako se
kiosci postavljaju u grupama (dva ili više), tada moraju biti međusobno oblikovno usklađeni.
Članak 16.
Na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama kiosci se postavljaju na lokacije koje
odobrava Jedinstveni upravni odjel.
Kiosci se moraju postaviti tako da ne ometaju preglednost, promet i korištenje javnih površina,
odnosno da ne ometaju promet vozila i da osiguraju nesmetan pješački promet.
Članak 17.
Kiosk gotove konstrukcije može se postaviti privremeno sukladno ovoj odluci i rješenju Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tuhelj.
Kiosk mora biti izrađen od drvene ili metalne konstrukcije sa staklenom, drvenom ili metalnom
ispunom. Konstrukcija i ispuna kioska je, u pravilu, smeđe odnosno druge slične pastelne boje koja
nije upadljiva ni intenzivna , u pravilu usklađena sa bojom okolnih objekata ako oni postoje. Staklo,
kao ispuna, mora biti u pravilu bezbojno, prozirno.
Kiosk mora imati kosi krov jednakih dužina (preporuča se dvostrešni ili višestrešni krov).
Na vanjske dijelove kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za
ventilaciju i/ili klimatizaciju.
Članak 18.
Na kioske je moguće postaviti reklamni natpis (u daljnjem tekstu: natpis) veličine do 150 cm x 40 cm
s imenom poslovnog subjekta ili obavijest o djelatnosti koja se obavlja u kiosku, bez mogućnosti
isticanja bilo kakvih reklamnih poruka.
Natpis se postavlja plošno na sljedeće načine:
- paralelno s linijom prednje strane kioska iznad korisničkog dijela do visine gornjeg ruba kioska;
- paralelno s linijom prednje strane kioska iznad gornjeg ruba tako da ukupna visina montirane
reklame ne prelazi 50 cm mjereno od gornjeg ruba kioska.
Po obliku natpis može biti: od pojedinačnih slova, ploča, svjetleća sandučasta reklama ili natpis
ugrađen u izložni portal.
Natpis može imati ugrađenu rasvjetu koja ne emitira intenzivnu i prekomjernu svjetlost. (npr. jačina
svjetlosti koja je dovoljna tek za vidljivost natpisa)
Uređaj za hlađenje bezalkoholnih pića i napitaka se mora nalaziti unutar montažnog objekta.
Korištenje sanitarnog čvora u nepokretnom objektu najmoprimac treba vremenski ugovoriti sa trećom
stranom te primjerak tog ugovora prethodno dostaviti Općini. Takvo korištenje treba biti osigurano
kontinuirano.
Članak 19.
Za zakup zemljišta za postavu kioska plaća se zakupnina.
Zakupljeno zemljište ne može se dati dalje u podzakup.
Članak 20.
Mjesečna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi kioska – za
površinu :
- do 6 m²
500,00 kn
- 6 m2 – 12 m2 700,00 kn

Dnevna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi kioska – za površinu
:
- do 6 m2
150,00 kn
- 6 m2 – 12 m2 300,00 kn
Članak 21.
U vrijeme tematskih sajmova , izložbi, manifestacija, blagdani i sl. moguće je postavljanje kioska uz
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela prema cjeniku iz Članka 20.
Članak 22.
Zakupnik s kojim je zaključen ugovor o zakupu zemljišta dužan je u roku od tri mjeseca od sklapanja
ugovora:
- o svom trošku urediti lokaciju za postavljanje kioska, nabaviti i postaviti kiosk, te snositi troškove
priključenja na komunalne objekte i uređaje,
- ishoditi dokumentaciju potrebnu za obavljanje određene djelatnosti u kiosku, koja mu je potrebna
prema posebnim propisima,
- započeti s obavljanjem djelatnosti u kiosku, u skladu s posebnim propisima.
Članak 23.
Zakupnik je dužan održavati kiosk urednim i u ispravnom stanju, a okoliš čistim u skladu s
odredbama Odluke o komunalnom redu.
Za obavljanje djelatnosti izvan kioska, potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog upravnog
tijela. Suglasnošću se utvrđuju uvjeti i rok korištenja zemljišta izvan kioska.
Po prestanku zakupa, zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih za osposobljavanje
zemljišta za postavu kioska i obavljanje djelatnosti.
Članak 24.
Zakup zemljišta za postavljanje kioska prestaje:
- istekom ugovorenog vremena na koje je zemljište dano u zakup,
- raskidom ugovora o zakupu,
- sporazumom,
- prestankom pravne osobe ili zatvaranjem obrta,
- smrću fizičke osobe zakupnika.
Članak 25.
Općina može, u svako doba, jednostrano raskinuti ugovor o zakupu zemljišta u sljedećim
slučajevima:
- ako zakupnik bez opravdanog razloga ne postavi kiosk odnosno ne započne s obavljanjem
djelatnosti u kiosku u skladu s posebnim propisima u roku od tri mjeseca od sklapanja ugovora o
zakupu,
- ako zakupnik postavi kiosk koji veličinom, oblikom ili vanjskim izgledom ne odgovara ovoj Odluci,
- ako zakupnik ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti u kiosku u skladu s posebnim propisima,
- ako zakupnik u kiosku dulje od tri mjeseca ne obavlja djelatnost, mada uredno plaća svoje obveze,
- ako zakupnik pravovremeno ne plaća zakupninu i ostale obveze prema Općini vezane uz zakup
zemljišta,
- ako zakupnik da zemljište u podzakup,
- ako zakupnik obavlja u kiosku djelatnost koja nije navedena u ugovoru u zakupu,
- ako zakupnik poveća kiosk, odnosno poveća samoinicijativno površinu korištenja zemljišta,
- privođenje zemljišta njegovoj osnovnoj namjeni određenoj prostornim planom.
Ugovor se smatra raskinutim danom dostave jednostrane izjave o raskidu ugovora zakupniku.
Zakupnik može, u svako doba, podnijeti zahtjev za raskidom ugovora bez navođenja posebnog
razloga, s time da je dužan podmiriti dospjele obveze prema Općini.
Članak 26.
Po prestanku zakupa na jedan od načina iz članka 20. ove Odluke, zakupnik je dužan u roku od 30
dana ukloniti kiosk sa zemljišta koje je imao u zakupu, o vlastitom trošku.
U slučaju da zakupnik ne ukloni kiosk, kiosk će se ukloniti rješenjem komunalnog redara o uklanjanju
kioska. Kiosk uklonjen na način iz stavka 2. ovoga članka zakupnik je dužan preuzeti u roku 30 dana
od dana uklanjanja, s time da je dužan prethodno podmiriti zakupninu i trošak koji je nastao
uklanjanjem i čuvanjem kioska. Ako zakupac ne preuzme kiosk u roku od 30 dana i ne podmiri sve
obveze prema Općini, kiosk će se prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine.
Člankom 27.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar. U provođenju nadzora nad ovom
Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Rješenjem o uklanjaju kioska komunalni redar naredit će uklanjanje kioska:
- ako zakupnik po prestanku ugovora o zakupu ili po isteku odobrenja upravnog tijela nije u roku
uklonio kiosk,
- ako je kiosk postavljen bez ugovora o zakupu zemljišta, odnosno protivno planu rasporeda kioska,
- ako je kiosk postavljen bez ili protivno odobrenju upravnog tijela.
POKRETNA PRODAJA
Članak 28.
Svakodnevna prodaja putem pokretnih trgovina može se obavljati u naseljima, na javnim
površinama, parkirališnim površinama,ugibalištima i na privatnim površinama uz suglasnost vlasnika
parcele, uz uvjet da ne remete sigurnost prometa.
KAZNENE ODREDBE
Članak 29.
Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s odredbama ove Odluke dužna se pridržavati odredaba
Odluke o komunalnom redu, te posebnih propisa koji uređuju djelatnost trgovine.
Članak 30.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi gospodarska inspekcija i komunalni redar Općine Tuhelj.
U provođenju nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o
komunalnom gospodarstvu.
Članak 31.
Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja,
koja obavlja prodaju izvan mjesta propisanih ovom odlukom.
Za počinitelja prekršaja iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi
od 200,00 do 500,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u
iznosu od 500,00 do 2000,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske.

Predsjednik Općinskog vijeća Tuhelj:
Darko Medvedec, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 022-05/14-01/
URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj,__________.2014.
Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13) i članka
38. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/09 i 11/13)
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na _____ sjednici održanoj dana _______ 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz socijalne
skrbi koja osigurava Općina Tuhelj (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine
ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret
Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u
Proračunu Općine.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj za svaku kalendarsku godinu donosi Program financiranja
potreba socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Program), kojim se utvrđuje pravo na pomoć za
podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), te
prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom.
Članak 4.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavljaju:
Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), Odbor za
socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odbor) i načelnik Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: načelnik).
Odbor ima predsjednika i osam članova, a imenuje ga Općinsko vijeće Općine Tuhelj
posebnom odlukom. Rad Odbora održava se na sjednicama.
Članak 5.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 6.
Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili
nasljeđivati.
Korisnik socijalne skrbi može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika
pomoći iz ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje
namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i
kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi
način.
Članak 8.
Samac je osoba koja živi sama.
Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove
života bez obzira na srodstvo.
Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno
žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete
koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do
navršene 29. godine života.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
Članak 9.
Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.
Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog
razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.
Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom
obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.
Članak 10.
Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva.
Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka
od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.)
ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za
iznos uplaćenog poreza i prireza.
Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i
stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni
papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u
inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi
statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog
hrvatskog branitelja.
Članak 11.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani koji imaju
prebivalište ili boravište na području Općine Tuhelj, te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim
boravkom na području Općine Tuhelj.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA NAKNADE IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 12.
Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene
ovom Odlukom.

IV. OBLICI NAKNADA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 13.
Naknade po ovoj Odluci su:
1. naknada za troškove stanovanja
2. naknada za trošak ogrijeva
3. jednokratna naknada
4. naknada za novorođeno dijete
5. naknada za troškove prijevoza učenika osnovne i srednje škole
6. naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole
7. naknada za odlazak na fakultet - stipendija
8. naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem

vrtiću i jaslicama
9. naknada humanitarnim organizacijama i udrugama
10. drugi oblici naknada.
Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu.
Naknade i visina naknada iz stavka 1. točaka 2. do 10. ovog članka ostvarivati će se
sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.
1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 14.
Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin,
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne
naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, utvrđene prema članku 30., stavak 1. Zakona.
Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne
naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje
djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira
se na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi
koja je izvršila uslugu iz stavka 1. ovog članka ili isplati naknadu u novcu izravno korisniku.
2. Naknada za trošak ogrijeva
Članak 15.
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na naknadu
za troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za
podmirenje troška ogrijeva u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo Krapinskozagorske županije.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Krapinsko-zagorska županija u svom proračunu.
Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira se na način da Općina
izvrši plaćanje korisniku troška ogrijeva u visini iz stavka 1.ovog članka.
Krapinsko –zagorska županija će Općini u cijelosti podmiriti naknadu iz stavka 3. ovog
članka.
3. Jednokratna naknada
Članak 16.
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih
materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili
školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema ocjeni
Odbora.
Jednokratna naknada iz stavka 1. ove Odluke, može se priznati zbog nabave osnovnih
predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava
nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na
naknadu u naravi.
Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad Odbor utvrdi da
je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost
da tu pomoć neće koristiti namjenski.
Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti u iznosu od najviše pet
osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona, za samca, odnosno sedam osnovica iz članka 27. stavka 2.
Zakona, za kućanstvo.
Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko iznosa iz stavka 5. ovog članka na
prijedlog Odbora.
Jednokratna naknada odobrava se rješenjem.
U iznimnim slučajevima načelnik može posebnim zaključkom odobriti jednokratnu naknadu.
Jednokratne naknade mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih Programom iz
članka 3. stavka 2. ove Odluke.
4. Naknada za novorođeno dijete
Članak 17.
Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja s
prebivalištem na području Općine u iznosu od:
- 1.000,00 kn za prvorođeno dijete u obitelji,

- 2.000,00 kn za drugorođeno dijete u obitelji,
- 5.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete u obitelji.

5. Naknada za troškove prijevoza
Članak 18.
Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti redovni učenici srednje škole koji
imaju prebivalište na području Općine i redovni učenici osnovne škole koji to pravo ne ostvaruju
temeljem Zakona, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s
osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
6. Naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole
Članak 19.
Pravo na naknadu za besplatnu školsku kuhinju mogu ostvariti učenici osnovne škole koji
imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom
načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
7. Naknada za školovanje-stipendija
Članak 20.
Pravo na naknadu za školovanje-stipendiju mogu ostvariti redovni učenici srednje škole i
redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine, a sukladno Pravilniku o kriterijima i
postupka za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima, te osiguranim sredstvima u
Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
8. Naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem
vrtiću i jaslicama
Članak 21.
Pravo na naknadu za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem
vrtiću i jaslicama može ostvariti korisnik pod uvjetima i u visini utvrđenim Odlukom o mjerilima za
osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za
Općinu Tuhelj, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
9. Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama
Članak 22.
Iz sredstava Proračuna Općine Tuhelj može se odobriti naknada humanitarnim
organizacijama i udrugama sa područja Krapinsko-zagorske županije koje se bave ostvarivanjem
prava i zaštite socijalno ugroženog stanovništva, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite
osoba s invaliditetom, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite hrvatskih branitelja i
invalida Domovinskog rata, kao i udruga proizašlih iz II. svjetskog rata, civilnih invalida rata i slično,
udrugama koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite umirovljenika, te ostalim organizacijama,
udrugama i društvima ako su njihovi programi i djelatnost od interesa za Općinu Tuhelj.
Visina naknade iz stavka 1. ovog članka ovisi o programu i rezultatima rada organizacija i
udruga, te o mjeri u kojoj se program pojedine udruge ili organizacije sufinancira iz drugih izvora.
Uz zahtjev za dodjelu naknade udruge i organizacije iz stavka 1. ovog članka obvezne su
dostaviti izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu godinu sa prikazom svih izvora prihoda i
svih izdataka, te program rada i financijski plan za iduću godinu sa prikazom prihoda i izdataka po
izvorima i po namjenama.
Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s
osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
10. Drugi oblici naknada
Članak 23.
Na temelju posebnog zaključka načelnika mogu se odobriti i drugi oblici socijalnih naknada u
skladu s osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
V. RAD ZA OPĆE DOBRO
Članak 24.

Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju prava iz ove
Odluke, a za koje je Odbor odredilo obvezu obavljanja rada za opće dobro, obvezni su se odazvati
na rad za opće dobro.
U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati
najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
Korisnici iz stavka 1. ovog članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne
skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.
Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu
naknadu iz socijalne skrbi.
Članak 25.
Centar je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili
djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.
Općina je dužna Centru jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene
minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz članka 24. ove
Odluke.
VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA
IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 26.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na
zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.
Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog
druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke.
Članak 27.
Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine.
Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi
utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (izjavu o članovima
zajedničkog domaćinstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o nezaposlenosti,
rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).
Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i
drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom omogućiti
njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz
socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno.
Članak 28.
O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u prvom
stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel .
Rješenje o pravu na naknadu Jedinstveni upravni odjel donosi u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.
O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo
Krapinsko-zagorske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Članak 29.
Korisnik je obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje
utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka
promjene.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi
Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje.
Članak 30.
Jedinstveni upravni odjel, nadzire koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su
namijenjena.
Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, korisnik je dužan dati pismeno izvješće o
korištenju odobrenih sredstava.
Članak 31.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, obvezan je
Općini nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao
znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne
pripada,
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na
gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
socijalnoj skrbi.
Članak 33.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/12).
Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.

Temeljem članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ br.14/09 i 11/13) i prijedloga Komisije
za popis imovine Općine Tuhelj, Općinsko vijeća na svojoj __ sjednici održanoj
________2014.godine donosi
ODLUKU

I.

Rashoduju se slijedeća sredstva:
1. Kompjutorski program vrijednosti 10.996,00 kn
2. Telefon Telemax CL-1030 vrijednosti 238,00 kn
3. Usisivač vrijednosti 549,00 kn
4. Kante za otpad, kom 800, vrijednost 188.214,28 kn
5. Kontejneri, kom 15, vrijednost 15.000,00 kn, iste prenijeti na komunalno
poduzeće Zelenjak d.o.o.

II.

Sredstva iz točke I. ove odluke rashoduju se na teret Izvora vlasništva iz
proračuna.

III.

Rashodovanu imovinu iz ranijih godina koja se čuva u arhivi Općine zbrinuti na
način da se:
1. Elektronički otpad preda sakupljaču istog
2. Ostali otpad predati kao krupni otpada poduzeću Zelenjak d.o.o.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.
Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i
141/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) članka 38. Statuta Općine
Tuhelj (SG KZŽ br.14/09 i 11/13), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj
________2014.godine donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina i pokretnina naslijeđenih od pokojnih Štefice i Damira Labaša

I.

Naslijeđenu imovinu Štefice Labaša iz Tuheljskih Toplica koja se sastoji od:
a. Zgrada, dvorište i oranica u Tuheljskim Toplicama na k.č.br. 1639, k.o.
Črešnjevec površine 187 čhv, upisane u zk.ul. 1639 k.o. Črešnjevec;
prodati putem javnog nadmetanja.

II.

Naslijeđenu imovinu Damira Labaša iz Tuheljskih Toplica koja se sastoji od:
a. Osobni automobil, marke Opel Vectra, broj šasije: W06000087S7627156,
proizveden 1995.godine, prema knjižici vozila broj: 4190428
prodati putem javnog nadmetanja.

III.

Početna cijena imovine određuje se kako slijedi:
a. Zgrada, dvorište i oranica u Tuheljskim Toplicama na k.č.br. 1639, k.o.
Črešnjevec površine 187 čhv, upisane u zk. ul. 1639 k.o. Črešnjevec u
iznosu procijenjene vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka.
b. Osobni automobil, marke Opel Vectra, broj šasije: W06000087S7627156,
proizveden 1995.godine, prema knjižici vozila broj: 4190428 u iznosu
procijenjene vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka

IV.

Proceduru prodaje naslijeđene imovine sprovesti će Jedinstveni upravni odjel.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.
Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 141/06),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) članka 38. Statuta Općine Tuhelj
(SG KZŽ br.14/09 i 11/13), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj
________2014.godine donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja nekretnina u točno određenim površinama.
Članak 2
Općina Tuhelj prodaje nekretnine u slijedećim površinama:
- dio kat. čest. broj 2241/1 u površini 75 m² k.o. Tuhelj u naravi javno dobro.
Članak 3.
Cijena nekretnine iz čl. 2. ove Odluke određuje se u iznosu od 25,00 kn/m². Troškove parcelacije
snosi kupac.
Članak 4.
Nekretnina iz čl.2. ove Odluke prodaje se Nadici Ostojić, Zagreb, Listopadska 13.
Članak 5.
Ovlašćuje se načelnik da potpiše kupoprodajni ugovor..
Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 022-05/14-01/
URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj,.________2014.

Temeljem članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(«Narodne novine» 114/10. i 31/11.) i članka 38. Statuta Općine Tuhelj («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» broj14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na ______ sjednici
održanoj dana _________ donijelo je
ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proračunu Općine Tuhelj za
2013. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se raspodjela rezultata i pokriće manjka prihoda.
Članak 2.
1. Stanje na osnovnim računima podskupine 922 iskazano je u godišnjim financijskim izvještajima
na dan 31. prosinca 2013. godine kako slijedi:
- Višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 1.298.839,77 kn
- Višak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu od 234.598,96 kn
- Manjak prihoda i primitaka od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od
958.156,35 kn
2. Od ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu 958.156,35 kn pokriva se manjak prihoda od
nefinancijske imovine. Ostvareni višak prihoda bez prenesenog manjka prihoda iz 2012. godine
iznosi 575.282,35 kn

3. Od ostvarenih prihoda i primitaka u 2013. godini pokriven je preneseni manjak prihoda iz 2012 .
godine u iznosu od 575.282,35 kn, te nakon prijeboja viška prihoda iz 2013. godine i pokrića manjka
prihoda iz 2012. godine, manjak prihoda 31.12.2013. godine iznosi 1.130.374,58 kn i prenosi se za
pokriće u 2014. godini.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.

Temeljem članka 90. stavak 3. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12) i članka 38.
Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ br.14/09 i 11/13), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici
održanoj ________2014.godine donosi
ODLUKU
daje se suglasnost Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok za dugoročno kreditno zaduživanje
za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za ishođenje akata na temelju kojih se može
pristupiti građenju Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija
Bistrica – Konjšćina – Lobor.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.
Temeljem članka 38. Statuta Općine Tuhelj (Sl. gl. KZŽ 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće
Tuhelj donosi

ODLUKU
1. Započinje postupak uređenje novog dijela Novog groblja. Temeljem odredbi u Potvrdi
glavnog projekta kreće se s provođenjem faze I. tj. uređenjem polja 6.
2. Za odabir najpovoljnijeg izvođača odabire se otvoreni postupak javne nabave.
3. Izvori financiranja su:
a. Sredstva proračuna Općine
b. Sufinanciranje stanovnika kupnjom prava ukopa na novoizgrađenim grobnim
mjestima.
4. Za predstavnike Općine Tuhelj u postupku javne nabave koja je predmet ove Odluke
imenuju se:
a. _______________
b. _______________
c. _______________

Predsjednik Općinskog vijeća:
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REPUBLIKA HRVATSKA
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OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.

Temeljem članka 11. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br.138/06, 152/0/8,
43/09, 88/10, 50/12 i 80/13), članka 62. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN br.
79/13) te članka 38 Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ br. 14/09 i 11/13) Općinsko vijeća
Tuhelj na svojoj ___. sjednici održanoj _______________. donosi

ODLUKU

I.

II.

Daje se suglasnost DVD Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači Srndać
Tuhelj da povodom Dana općine i blagdana Velike Gospe odrade prigodnu
zabavu.
Sav prihod zabave utrošiti će se za poboljšanje rada udruge.

Predsjednik Općina vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.

Temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu i članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ
br.14/09 i 11/13), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj ________2014.godine
donosi
ODLUKU
Prihvaća se financijsko izvješće DVD Tuhelj za 2013. godinu i Plan rada DVD Tuhelj za
2014. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća:
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/14-01/--URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj, -----------.2014.

Temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu i članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ
br.14/09 i 11/13), Općinsko vijeća na svojoj __ sjednici održanoj ________2014.godine
donosi
ODLUKU
Prihvaća se ažurirana Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje
Općine Tuhelj i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj

Predsjednik Općinskog vijeća:
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
Klasa: 810-01/14-01/
Urbroj: 2135/03-01/14Tuhelj, ______ 2014.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka ___. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije, broj ____) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na ___
sjednici održanoj dana
_______2014. godine, donijelo je

ANALIZU
RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2013. GODINU
Donošenjem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Tuhelj u 2013. godini, izvršeno je slijedeće:
- radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, na četiri godine ugovorena
koncesija sa Zanatskom obrtničkom radnjom „Cvjećarna Ivančica“ Tuhelj;
- sa Veterinarskom stanicom Klanjec sklopljen Ugovor o obavljanju veterinarskohigijeničarskih djelatnosti za 2013. godinu;
- ažuriranje Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanje Općine Tuhelj,
- izvršen inspekcijski nadzor po pitanju Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti i
spašavanju;
- uređenjem potoka Pristavčica, dio potoka kroz naselje Pristava, Trsteno i Tuhelj, u
velikoj mjeri izvršene agrotehničke mjere nad zapuštenim livadama te dat veliki poticaj
za poljoprivrednu proizvodnju;

-

-

-

za mjere zaštite i spašavanja u slučaju nepovoljnih hidroloških uvjeta u zimskom
razdoblju 2012-2013. godine, ugovorena je zimska služba sa koncesionarom
Autoprijevoz i građevinska mehanizacija, vl. Josip Tramišak, Tuhelj, koji je
osiguraoi djelotvornost prometovanja u zimskim uvjetima;
započete aktivnosti o obvezi praćenja i unosa podataka o potrošnji energije i vode
u zgradama javnog sektora u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje
energijom (ISGE) u skladu sa Zakonom o učinkovitom korištenju energije (NN,
152/08 i 55/12);
financijska sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu u
iznosu od 5.000,00 kuna nisu utrošena odnosno preusmjerena su u druge svrhe
zbog nedostatka odgovarajućeg prostora za opremu obveznika.
ZAKLJUČAK

Donošenjem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Općine Tuhelj te Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije na području Općine Tuhelj, ostvareni su preduvjeti za neophodan

daljnji razvoj i unaprjeđenje djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja. Ostvarenje daljnjeg
razvoja i unaprjeđenja moguće je kroz osiguranje potrebnih sredstava za njihovo opremanje.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 022-05/14-01/
URBROJ: 2135-3/14-01/1
Tuhelj,.________2014.
Temeljem članka 9. Stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04,
79/07,38/09 i 127/10)te članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (NN br. 40/08 i 44/08) i članka ___ Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ br.
14/09 i 11/13), Općinsko vijeća na svojoj ___ sjednici održanoj ________________ donosi
ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tuhelj
Članak 1.
Mladen Hercigonja, zamjenik načelnika općine, po dužnosti je zapovjednik Stožera zaštite i
spašavanja Općine Tuhelj.
Članak 2.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Tuhelj imenuju se:
1. Zdravko Šurina, zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Tuhelj, član
2. Dražen Strabić, mag. pol., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Krapina, zamjenik zapovjednika
3. Mirko Kovačiček, vođa sektora u policijskoj postaji Klanjec, član
4. Damir Poslek, dr.vet.med., ovlašteni veterinarski inspektor, član
5. Ivan Lipovac, dr. med., spec. epidemiologije, voditelj Higijensko-epidemiološkog
odjela Zavoda za javno zdravstvo, član
6. Angelina Tučić, dr. med., spec. Obiteljske medicine, predstavnik Doma zdravlja
KZŽ, član
7. Davorin Cimperšak, predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine, član
8. Alojz Makek, ing. el., predstavnik Hrvatske elektroprivrede, član
9. Gordana Turjak, viša med. sestra, predstavnik društva Crvenog križa
10. Tomislav Suton, mag.ing.aedif., predstavnik Hrvatskih voda, član
11. Jožica Dežmar, dipl. oec., direktor komunalnog poduzeća Zelenjak d.o.o., član
12. Sanja Horvatin, predstavnik poduzeća Terme Tuhelj d.o.o., član
13. Darko Ostrež, predstavnik poduzeća Trgocentar d.o.o., član
14. Snježana Romić, dipl. uč., ravnateljica Osnovne škole Lijepa naša Tuhelj
15. Katarina Marić, osoba za administrativno-tehničke poslove Stožera.
Članak 3.
Stožer zaštite i spašavanja Općine Tuhelj rukovodi i zapovijeda operativnim snagama u
Općini Tuhelj, te upravlja i usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i

materijalnih resursa u općini u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.

