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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

KLASA: 021-05/17-01/7 

URBROJ: 2135-03/17-01/2-1 

Tuhelj, 27. lipnja 2017. godine  

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

1. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 27. lipnja 2017. godine u prostorijama 

Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Valentin Kovačićek, Katarina Marić, 

Mladen Mustač, Robert Romić, Armando Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec, Marija Tkalec i Martin 

Turčin. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: Nikola Matečić 

 

     U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio sve prisutne i konstatirao 

da je prisutno svih 11 vijećnika.     

     Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća; 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća; 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela;  

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2017.godinu; 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju koeficijenta i osnovice za obračun naknade 

općinskog načelnika i zamjenice načelnika; 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika;  

7. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o ostvarenju proračuna; 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja;  

9. Razmatranje i donošenje Odluke o rashodu sredstava;  

10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Tuhelj u skupštini 

Zagorskog vodovoda d.o.o.; 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Tuhelj u skupštini 

Zelenjaka d.o.o.;  

12. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 

2016.godinu, Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2017. godinu; 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na 

području Općine Tuhelj; 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o početku provođenja javne nabave za ''Održavanje 

nerazvrstanih cesta'';  
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15. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima;  

16. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih 

škola;  

17. Razmatranje i donošenje Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači 

„Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave povodom Dana Općine i blagdana Velike 

Gospe; 

18. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine;  

19. Pitanja i prijedlozi. 

 

     Pozvao je vijećnike na glasanje o dnevnom redu 1.sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj. 

Dnevni red 1. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno s 11 glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

 

     Vijećnik Slaviček iznio je primjedbu da bi u točci 4. Zapisnika trebalo stajati '' Vijećnik Robert 

Romić predložio je da se za potpredsjednike Općinskog vijeća izaberu Rudolf Bišćan na prijedlog 

SDP-a  i Martin Turčin na prijedlog HDZ-a''. 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj jednoglasno je s 11 glasova ZA verificiralo Zapisnik konstituirajuće 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja Nikolinu 

Švigir Hohnjec da iznese pristigle kandidature. 

     S obzirom da je pristiglo više prijedloga od predviđenih mjesta u radnim tijelima, predsjednik 

Općinskog vijeća predložio je da se pokuša objediniti prijedloge prije glasanja, tj. da ne dođe do 

preglasavanja. 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne na glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o imenovanju 

radnih tijela Općinskog vijeća. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se predlaže da se općinski vijećnici odreknu naknada 

isto kao i prije 3 godine. Vijećnicima ostaje naknada od 2kn/km za obavljanja poslova za potrebe 

općinskog vijeća. 

     Vijećnik Slaviček smatra da rad načelnika i zamjenice treba vrednovati, ali i vijećnici se isto tako 

moraju pripremati za sjednice te smatra kako bi za to trebali imati simboličnu naknadu.  

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o prijedlogu vijećnika Slavičeka da 

se vijećnicima dodijeli naknada u neto iznosu od 50,00 kuna po sjednici vijeća.  

Prijedlog vijećnika Slavičeka nije usvojen sa 4 glasa ZA i 7 SUZDRŽANIH. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o prijedlogu da se vijećnicima ne 

isplaćuje naknada za rad, ali da se isplaćuje 2 kn/km za obavljanje poslova za potrebe vijeća. 

Općinsko vijeće sa 7 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA donijelo je Odluku o naknadi općinskim 

vijećnicima i članovima radnih tijela 

 Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela; 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2017.godinu 
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     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se radi o ukupnom predviđenom iznosu od 15.000,00 

kuna, po vijećniku bi se dodjeljivalo 1.000,00 kuna, a podzastupljeni spol imao bi pravo na 10% veću 

naknadu.  

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju koeficijenta i osnovice za obračun naknade 

općinskog načelnika i zamjenice načelnika 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da naknada nije ni blizu zakonskom maksimumu. 

Naknada je ukupno manja nego je bila u prethodnom mandatu. Učinjena je preraspodjela u iznosima 

između načelnika i zamjenice. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o određivanju koeficijenta i 

osnovice za obračun naknade općinskog načelnika i zamjenice načelnika 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika 

 

    Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je Izvješće načelnika bilo već ranije dostavljeno 

vijećnicima prijašnjeg saziva, a sada je opet isto dostavljeno svima. Sastavni dio Izvješća je i Izvješće 

o radu vlastitog komunalnog pogona. 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća 

načelnika. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o ostvarenju proračuna 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je vijećnicima da su uz prijedlog odluke u materijalima 

dobili i Financijski plan razvojnih programa. 

     Vijećnica Marić napomenula je da ju žali stavka pomoći iz državnog proračuna te postavila upit o 

porezu na korištenje javnih površina. 

    Vijećnik Slaviček postavio je upit o boravišnoj pristojbi. Iako je ostvarenje 109%, čini mu se da bi 

trebalo biti veće. 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH donijelo Odluku o prihvaćanju godišnjeg 

Izvještaja o ostvarenju proračuna 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je novina članak 2., stavak 3. odluke u kojem se 

navodi ukupni preneseni dug otkako postoji Općina Tuhelj. 

Općinsko vijeće s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata 

poslovanja 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o rashodu sredstava 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je s danom 31.prosinca 2016.godine popisana 

općinska imovina te je potrebno otpisati 2 monitora marke Dell. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o rashodu sredstava. 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Tuhelj u skupštini 

Zagorskog vodovoda d.o.o. 
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     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da će predstavnik Općine Tuhelj u skupštini Zagorskog 

vodovoda d.o.o. biti načelnik Mladen Hercigonja. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o imenovanju predstavnika Općine 

Tuhelj u skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o. 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Tuhelj u skupštini 

Zelenjaka d.o.o. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da će predstavnik Općine Tuhelj u skupštini Zelenjaka 

d.o.o. biti načelnik Mladen Hercigonja. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o imenovanju predstavnika Općine 

Tuhelj u skupštini Zelenjaka d.o.o. 

 

Točka 12. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2016. 

godinu, Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2017. godinu 

 

     Načelnik Hercigonja izvijestio je vijećnike da je Općina Tuhelj u 2017. godini isplatila sve obveze 

prema DVD-u za 2016.godinu, a ubuduće ćemo pokušati glavninu obveza riješiti u tekućoj godini 

kako bismo čim manje prenosili u sljedeću. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o prihvaćanju Financijskog 

izvješća DVD-a Tuhelj za 2016. godinu, Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 

2017. godinu 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na 

području Općine Tuhelj 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća izložio je da se radi o usklađivanju sa zakonskim propisima.  

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima i 

načinu njihovog obavljanja na području Općine Tuhelj 

 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Odluke o početku provođenja javne nabave za ''Održavanje 

nerazvrstanih cesta'' 

 

     Načelnik Hercigonja objasnio je kako je ova odluka nužna da bi započeli s procesom javne nabave. 

S dosadašnjim izvođačem s kojim smo imali ugovor do rujna 2017. godine je sporazumno raskinut 

ugovor te su potraživanja svedena na nulu. Kad javna nabava bude provedena, na Općinskom vijeću 

će se razmatrati prijedlog odluke o odabiru.  

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje uz dodatak u članku 4. ''Za 

predstavnike Općine Tuhelj u postupku javne nabave koja je predmet ove Odluke imenuju se:  

1. Tomislav Tramišak, mag.oec. 

2. Robert Romić 

3. Martin Turčin.'' 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o početku provođenja javne nabave 

za ''Održavanje nerazvrstanih cesta'' 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima 
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     Načelnik Hercigonja objasnio je da je 1. siječnja 2017. godine na snagu stupio novi Zakon o 

lokalnim porezima, a dio tog paketa je i stupanje na snagu poreza na nekretnine 1. siječnja 2018. 

godine. Ovo predstavlja početak rada koji nam je zadan.  

     Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da će se objediniti porez na kuće za odmor i komunalna 

naknada za vikendaše. Radi se o donošenju najsloženije odluke ove godine. Nada se da će vijećnici 

oko ovo teme uspjeti postići konsenzus. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o općinskim porezima 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola 

 

     Vijećnik Slaviček izrazio je nezadovoljstvo postupanjem djece sa školskim udžbenicima. Predložio 

je da Općina traži da učenici na kraju školske godine vrate udžbenike koje su dobili kako bi se oni 

mogli ponovno iskoristiti.  

     Predsjednik Općinskog vijeća istaknuo je da Općina ne financira udžbenike u 100%-tnom iznosu te 

ne može tražiti da joj se udžbenici vrate. 

     Vijećnik Turčin istaknuo je da su udžbenici u četverogodišnjem periodu isti te ako bi ih prve 

godine financirali sa 100%, kroz četiri godine mogli bi se koristiti isti. 

     Načelnik je istaknuo mogućnost da se ubuduće razmotri takav prijedlog. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o sufinanciranju školskih 

udžbenika za učenike srednjih škola 

 

Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači 

„Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave povodom Dana Općine i blagdana Velike 

Gospe 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća istaknuo je važnost donošenja ove suglasnosti jer je potrebna da bi 

DVD i Udruga Srndač izbjegli moguće sankcije.  

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov 

divljači „Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave povodom Dana Općine i blagdana Velike 

Gospe 

 

Točka 18. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o odluci da se omogući OŠ Lijepa 

naša naknadno definiranje osobe koja će dobiti priznanje Općine Tuhelj. 

Općinsko vijeće s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijelo je odluku da se omogući OŠ Lijepa naša 

naknadno definiranje osobe koja će dobiti priznanje Općine Tuhelj. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o prijedlogu da g. Stjepan Kovačićek 

dobije plaketu. 

Općinsko vijeće je s 5 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH odbilo prijedlog da g. Stjepan Kovačićek dobije 

plaketu. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje da se na popis za dodjelu plaketa 

uvrsti g. Robert Romić. 

Općinsko vijeće je s 1 glasom ZA, 4 glasa PROTIV i 6 SUZDRŽANIh odbilo prijedlog da se na popis 

za dodjelu plaketa uvrsti g. Robert Romić. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća uvažio je navode vijećnik Slavičeka i pozvao vijećnike da glasaju 

prvo za odluku da se dodijeli plaketa g. Darku Medvedecu. 

Općinsko vijeće je s 6 glasova ZA i 5 PROTIV donijelo Odluku da se dodijeli plaketa g. Darku 

Medvedecu. 
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     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje za Odluku o dodjeli priznanja po 

prijedlogu načelnika, udruga i političke stranke uz uvrštenje naknadnog prijedloga OŠ Lijepa naša. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o dodjeli priznanja Općine Tuhelj. 

 Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Tuhelj u skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.; 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o dodjeli novčanih nagrada 

učenicima i studentima prema izračunu po objavi javnog poziva na web stranici Općine Tuhelj. 

Općinsko vijeće jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo Odluku o dodjeli nagrada učenicima i 

studentima Općine Tuhelj. 

 Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2017.godinu; 

Točka 19 

Pitanja i prijedlozi 

 

     Vijećnik Slaviček i načelnik Hercigonja složili su se kako postoji potreba da se oformi komisija te 

izradi pravilnik o dodjeli priznanja kako bi se izbjegle rasprave. 

     Vijećnik Mustač postavio je pitanje o odvoženju smeća koje se nakuplja tokom vikenda. Izrazio je 

potrebu da se postave prometni znakovi zabrane parkiranja i zaustavljanja te znak stop u Tuheljskim 

Toplicama. Izrazio je zabrinutost jer će prilikom uređenja Gajeve ulice doći do nedostatka parkinga, a 

Terme Tuhelj najavljuju postavljanje rampe na svoj parking kod starih bazena. Postavio je upit u vezi 

spajanja Turističke zajednice i rada komunalnog redara. 

     Vijećnik Turčin zamolio je, kao član KU Munja, da se ove godine dogovore organizatori kako se 

ne bi preklapale organizacije Sajmenog dana i Malonogometnog turnira u Trstenom.  

     Vijećnik Slaviček je postavio upit o kupnji staze na Starom groblju kako bi se osigurao nesmetan 

prolaz do grobnih mjesta. Postavio je upit o Komisiji za ocjenjivanje programa i projekata udruga.  

     Vijećnik Slaviček postavio je upit o dostavi papira o primopredaji. 

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je svima na dolasku i zaključio sjednicu u 22,43 sati. 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća             

Katarina Špetić Robert Romić 

 

 

  KomiK 

 

 

 

 Iz 

 Izbor Mandatne komisije 

  Izbor Mandatne komisije 

 


