
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
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 
 

2. 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 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće načelnika i 
zamjenika načelnika, te donošenje iste; 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi vijećnicima; 
5. Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnicima 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj (materijali će se dati na sjednici) 
7. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencije poljoprivrednicima u 2014. 

godini; 
9.   Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2014. godinu; 
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 

2014.godinu; 
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja proračuna za 2013. godinu 

 
 

Točka 2 
 
Nakon opširnije rasprave Općinsko vijeće donijelo je slijedeće Odluke o imenovanju: 

- Komisije za  Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost - jednoglasno 
- Komisije za financije i proračun - jednoglasno  
- Komisije za popis općinske imovine -  jednoglasno 
- Komisije za dodjelu subvencija u poljoprivredi - jednoglasno 
- Komisije za praćenjeizvršenja i ovjere radova na tekućem i pojačanom održavanju     
  nerazvrstanih cesta -  jednoglasno 
- Komisije za procjenu štete uslijed elementarnih nepogoda – jednoglasno 
- Odbora za socijalnu skrb – sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANA GLASA . 

Odluka je prilog zapisniku. 
 
 
 



Točka 3 
 

 Nakon rasprave vijećnika, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o koeficijentima za 
obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV. Odluka 
je prilog zapisniku. 
 
 

Točka 4 
 

 Općinsko vijeće donijelo je Odluku da se članovi Općinskog vijeća odriču naknade za 
prisustvovanje sjednicama i naknade za putne troškove za dolazak na sjednicu.  Odlazak 
vijećnika na put u službene svrhe i troškovi puta Komisija isplatit će se u iznosu od 2,00 kn 
po km. Odluka je prilog zapisniku. 
 
 

Točka 5 
 

 Nakon opširne rasprave svih vijećnika Općinsko vijeće donijelo je Odluku o 
koeficijentima za obračun plaće djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj sa 
6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV. Odluka je prilog zapisniku. 
 
 

Točka 7 
 

Općinsko vijeće donijelo je  jednoglasno Odluku o dodjeli subvencije 
poljoprivrednicima u 2014. godini. Odluka je prilog zapisniku. 

 
 

Točka 9 
 

 Općinsko vijeće Općine Tuhelj donosi Odluku o proračunu Općine Tuhelj za 2014. 
godinu sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV. Odluka je prilog zapisniku. 
 
 

Točka 10 
 

 Općinsko vijeće Općine Tuhelj donosi jednoglasno odluku o izvršenju proračuna 
Općine Tuhelj za 2014. godinu. Odluka je prilog zapisniku. 
 
 

Točka 11 
 

 Općinsko vijeće Općine Tuhelj donosi jednoglasno Odluku o izvršenju proračuna 
Općine Tuhelj za 2013. godinu. Odluka je prilog zapisniku. 
   
 
 
Zapisničar       Predsjednik Općinskog vijeća 
Katarina Marić      Darko Medvedec, dipl.ing. 


