
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/18 

URBROJ: 2135-03-01/18-02 

Tuhelj, 14.12.2018. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 14. prosinca 2018. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Nikola Matečić, Mladen Mustač, 

Robert Romić, Armando Slaviček i Nikolina Švigir Hohnjec. 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

   Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Nisu bili prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić i Martin Turčin. 

 Zamjenica načelnika Veronika Kolman 

 

 U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i 

obavijestio ih da se vijećnica Marić ispričala za nedolazak. Održana je minuta šutnje za 

preminulog prvog predsjednika Općinskog vijeća Ivana Petrineca. 

 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red:  

   Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu i projekciju proračuna za 

2020. i 2021. godinu;  

a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od 2019. – 2021. 

godine, 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu; 

4. Prijedlog: 

a. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu, 

b. Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 

c. Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu, 

d. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2019. godinu, 

e. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. 

godinu, 

f. Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2019. godinu, 

g. Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019.godini, 

h. Plana upravljanja imovinom u 2019. godini, 
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i. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, 

j. Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini, 

k. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,  

l. Program utroška spomeničke rente za 2019. godinu, 

5. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2019. godinu; 

6. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu;  

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2019. godinu; 

8. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2019. godinu; 

9. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 16. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 9 minuta. 

 

Točka 1. 

Verifikacija Zapisnika 15. sjednice 

 

 Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

Zapisnik 15.sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati 

i 10 minuta. 

 

Točka 2.  

Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu i projekciju proračuna za 

2020. i 2021. godinu 

a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od 2019. – 2021. 

godine 

 

 Vijećnici su raspravljali o priloženim amandmanima te o planiranim ulaganjima u 2019. 

godini. 

 

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu i projekciju proračuna za 2020. i 2021. 

godinu i Plan razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od 2019. – 2021. godine 

doneseni su sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 20 sati i 57 minuta. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu 

  

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

 

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV 

u 20 sati i 58 minuta. 

 

Točka 4. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je vijećnicima da će se o svakom programu i 

odluci zasebno glasati.  

 

a) Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

. 
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Program financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 

SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

b) Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

 

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 

SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

c) Prijedlog Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu 

 

Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 

SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

d) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 

2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

e) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Tuhelj za 2019. godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu 

donesen je sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

f) Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 

SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

g) Prijedlog Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019.godini 

 

Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019.godini donesena je sa 6 glasova ZA, 1 

SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

h) Prijedlog Plana upravljanja imovinom u 2019. godini 

 

Plan upravljanja imovinom u 2019. godini donesen je sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM i 1 

glasom PROTIV u 21 sat. 

 

i) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM i 1 glasom 

PROTIV u 21 sat. 

 

j) Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini 

 

Program utroška boravišne pristojbe u 2019. godini donesen je sa 6 glasova ZA, 1 
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SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

k) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 

SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

l) Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2019. godinu 

 

Program utroška spomeničke rente za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova ZA, 1 

SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV u 21 sat. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Plana davanja koncesija za 2019. godinu 

 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da Općina Tuhelj u 2019.godini ne planira davati 

koncesije, no potrebno je donijeti Plan radi zakonskih odredba. 

 

Plan davanja koncesija za 2019. godinu donesen je  JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 21 sat i 

01 minutu. 

 

Točka 6. 

Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu 

 

Predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak obrazložio je Program rada za 2019. 

godinu.  

 

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 21 sat i 3 minute. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

Načelnik Hercigonja pojasnio je da se za 2019. godinu planiraju financirati političke 

stranke u istim iznosima kao i prijašnjih godina. 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO s 8 glasova 

ZA u 21 sat i 5 minuta. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

 Načelnik Hercigonja pojasnio je da se radi o odluci tehničke prirode. Općina Tuhelj je za 

2018. godinu odradila sve predviđene aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu. 

 

Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2019. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 21 sat i 6 minuta. 
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Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Vijećnici su raspravljali o tekućim pitanjima u Općini Tuhelj. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 21 minutu. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

   Katarina Špetić                   Robert Romić 

 


