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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/16-01/14 

URBROJ: 2135-03/16-01/2-1 

Tuhelj, 20. prosinca 2016. godine  

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 20. prosinca 2016. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 18:00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Darko Medvedec, Robert Romić, Rudolf Bišćan, Ivan Burić, Dubravko Fekeža, Veronika 

Kolman, Mladen Mustač, Snježana Romić, Armando Slaviček, Milivoj Škvorc, Zlatko Turčin 

Načelnik Općine Tuhelj: Renato Ilić 

Zamjenik načelnika Općine Tuhelj:  Mladen Hercigonja 

Djelatnici JUO-a:  Tomislav Tramišak, stručni suradnik 

 Katarina Špetić, administrativni tajnik 

 

          Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Darko Medvedec otvorio je 20. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Tuhelj u 18:03 sati,  pozdravio sve prisutne i konstatirao kako je prisutno 10 od 11 

vijećnika Općinskog vijeća te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Nije prisutan vijećnik 

Slaviček. Prisutni su načelnik Ilić i zamjenik načelnika Hercigonja. Vijećnik Slaviček došao je na 

sjednicu u 18,14 sati. 

 

          Predsjednik Općinskog vijeća predložio je usvajanje sljedećeg dnevnog reda: 

 Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Tuhelj za razdoblje 2015. – 2020. godi 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Razmatranje te donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Tuhelj za 

2016.  godinu; 

3. Razmatranje i donošenje: 

a) Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017. godinu, 

b) Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, 

c) Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2017. godinu, 

d) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu., 

e) Financijskog plana razvojnih programa za 2017. godinu, 

f) Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017. godinu, 

g) Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2017. godinu i projekciju 

proračuna za 2018. i 2019. godinu;  

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu; 

6. Razmatranje i donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama  u vlasništvu 

Općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020. godine; 
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7. Razmatranje i donošenje Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2017. godinu 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne  

deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području 

Općine Tuhelj za 2017. godinu; 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o raskidu međuopćinskog Sporazuma o zajedničkom 

komunalnom redarstvu; 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju plana rada Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Općine Tuhelj za 2017. godinu; 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju programa Savjeta mladih za            

2017.godinu; 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za preimenovanje Škole za balet   i   

ritmiku u ''Umjetničku školu Silvije Hercigonja''; 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o analizi stanja sustava civilne zaštite na području   Općine 

Tuhelj za 2016. godinu; 

14. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 

2017. godinu; 

15. Pitanja i prijedlozi. 

 

U 18 sati i 04 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je prihvatilo navedeni  

DNEVNI RED. 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća; 

 

U 18 sati i 17 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je verificiralo 

Zapisnik 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj 

 

Točka 2. 

Razmatranje te donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Tuhelj za 

2016.  godinu; 

  

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike 

na glasanje o odluci s predloženim ispravcima. 

 

U 18 sati i 51 minutu Općinsko vijeće Općine Tuhelj sa 6 glasova ZA i 5 PROTIV donijelo je 

Odluku o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Tuhelj za 2016.  godinu 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje: 
a) Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

 

U 18 sati i 53 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Programa 

financiranja javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

 

b) Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 

 

U 18 sati i 57 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj je s 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 

SUZDRŽANIM donijelo Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 

 

c) Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2017. godinu 

 

U 18 sati i 59 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj je JEDNOGLASNO donijelo Program 

financiranja potreba socijalne skrbi za 2017. godinu 

 

d) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
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U 19 sati i 01 minutu Općinsko vijeće Općine Tuhelj je s 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 

SUZDRŽANIM donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

 

e) Financijskog plana razvojnih programa za 2017. godinu 

 

Načelnik Ilić pojasnio je vijećnicima kako je to plan onoga što bi se trebalo napraviti u 2017. 

godini.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike 

na glasanje. 

U 19 sati i 24 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV 

usvojilo je Financijski plan razvojnih programa za 2017. godinu 

 

f) Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da se radi o iznosu od 20.000,00 kuna godišnje za 

poduzetnike. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike 

na glasanje. 

U 19 sati i 30 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Program 

poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017. godinu. 

 

g) Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika 

 

Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je vijećnicima da je došlo do promjena u točkama 10. i 

11. Odluke u odnosu na prošlogodišnju Odluku. 

 Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

U 19 sati i 37 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO  je donijelo Odluku o 

subvencioniranju poljoprivrednika 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2017. godinu i projekciju 

proračuna za 2018. i 2019. godinu 

 

 Načelnik Ilić pojasnio je vijećnicima da se već o donošenju ove odluke komentiralo, uz 

prijedlog odluke idu i amandmani načelnika. Amandmane je podnijela i Hrvatska kajkavska stranka. 

 Vijećnik Romić obavijestio je prisutne da se 19. prosinca 2016. godine sastala Komisija za 

financije i proračun Općine Tuhelj u sastavu Robert Romić i Darko Medvedec. Nije bio prisutan 

Milivoj Škvorc. Komisija s 2 glasa za predlaže Općinskom vijeću donošenje ove Odluke s 

predloženim amandmanima načelnika i bez pristiglih amandmana Hrvatske kajkavske stranke. 

 

U 20 sati i 23 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj sa 6 glasova ZA i 5 PROTIV donijelo je 

Odluku o proračunu Općine Tuhelj za 2017. godinu i projekciju proračuna za 2018. i 2019. 

godinu. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

U 20 sati i 24 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 

izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama  u vlasništvu 
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Općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020. godine 

 

U 20 sati i 30 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj sa 6 glasova ZA, 2 PROTIV i 3 

SUZDRŽANA donijelo je Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama  u vlasništvu 

Općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020. godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

U 20 sati i 32 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj je sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH 

donijelo Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2017. godinu  

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne 

deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine 

Tuhelj za 2017. godinu  

 

Zamjenik načelnika Hercigonja upoznao je vijećnike da je temelj za donošenje ove odluke 

zakonska obveza. 

U 20 sati i 34 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 

prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za 

sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raskidu međuopćinskog Sporazuma o zajedničkom 

komunalnom redarstvu 

 

Nakon kraće rasprave i obrazloženja svojih razloga, načelnik Ilić povukao je ovu točku s 

dnevnog reda. 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju plana rada Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić prezentirala je 

vijećnicima Plan rada Povjerenstva za 2017. godinu. 

 

U 20 sati i 40 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO  je donijelo Odluku o 

prihvaćanju plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Točka 11.  

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju programa Savjeta mladih za 2017. godinu 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj Tomislav Tramišak upoznao je vijećnike s 

Programom Savjeta mladih za 2017. godinu. 

 

U 20 sati i 47 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 

prihvaćanju programa Savjeta mladih za 2017. godinu 

 

Točka 12.  

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za preimenovanje Škole za balet   i   

ritmiku u ''Umjetničku školu Silvije Hercigonja'' 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

U 20 sati i 51 minutu Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 
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davanju suglasnosti za preimenovanje Škole za balet i ritmiku u ''Umjetničku školu Silvije 

Hercigonja'' 

 

Točka 13.  

Razmatranje i donošenje Odluke o analizi stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Tuhelj za 2016. godinu 

 

Zamjenik načelnika Hercigonja podsjetio je vijećnike da je donošenje ove odluke zakonska 

obveza. 

 

U 20 sati i 52 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 

analizi stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2016. godinu 

 

Točka 14.  

Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 

2017. godinu 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

U 20 sati i 54 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Točka 15.  

Pitanja i prijedlozi 

 

Tema rasprave bili su tekući problemi u održavanju i razvoju komunalne infrastrukture. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je 20. sjednicu Općinskog vijeća u 21 sat i 23 

minute. 

 

 

 

 

Zapisničarka                  Predsjednik Općinskog vijeća 

 

 

 

Katarina Špetić                  Darko Medvedec, dipl. ing. 

 


