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 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 
 

KLASA: 022-05/19-01/14 

URBROJ: 2135-03-02/19-01 

Tuhelj, 20.03.2019.  

 

 Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 47. Statuta Općine 

Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/18) Načelnik Općine 

Tuhelj podnosi Općinskom vijeću Općine Tuhelj 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 

01. SRPNJA  DO 31. PROSINCA 2018. GODINE 

UVOD 

 

 Sukladno zakonskim i statutarnim obvezama, Načelnik dva puta godišnje podnosi 

Općinskom vijeću izvješće o svom radu (u daljnjem tekstu: Izvješće). Izvješće se podnosi u 

uobičajenoj formi, budući da niti propisom niti određenim smjernicama nije određena forma 

izvješća. 

 U nastavku će se iskazati najvažnije aktivnosti i rezultati rada načelnika Mladena 

Hercigonje, njegove zamjenice Veronike Kolman te Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tuhelj. 

 Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) određeno 

je da neposredno izabrani načelnik predstavlja izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, 

zastupa jedinicu lokalne samouprave, te je stoga on potpisnik svih ugovora koje Općina 

zaključuje s pravnim i fizičkim osobama. Statutom Općine Tuhelj (''Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18), temeljnim aktom Općine Tuhelj kao jedinice 

lokalne samouprave utvrđene su ovlasti i nadležnosti načelnika. 
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1. OPĆINSKI AKTI  

 

 U predmetnom izvještajnom razdoblju održano je 6 sjednica u sazivu Općinskog vijeća 

2017.-2021., a u okviru nadležnosti propisane Statutom Općine Tuhelj u ovom razdoblju 

Načelnik je utvrdio slijedeće prijedloge koje je proslijedio Općinskom vijeću na raspravu i 

donošenje, a Općinsko vijeće ih je u izvještajnom razdoblju donijelo u obliku kako slijedi: 

 

Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (31.07.2019.): 

1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje građevine javne i 

društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. skupine“ 

 

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (10.08.2018.) 

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. 

godine; 

2. Odluka o dodjeli priznanja Općine Tuhelj;  

3. Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srndač“; 

4. Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola; 

5. Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za finanicranje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja; 

6. Odluka o dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018. godini. 

 

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (15.09.2018.): 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. 

godine;  

2. Zaključak o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini;  

3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Tuhelj;  

4. Odluka o sufinanciranju rada pomoćnika/ice u nastavi OŠ Lijepa naša u školskoj godini 

2018./19.: 

5. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja 

Općine Tuhelj;  

6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za financije i 

proračun. 

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (16.10.2018.): 

1. Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj za razdoblje od 2018. 

do 2022. godine  

 

Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (28.11.2018.): 

 

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu 

i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu; 
2. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje 2018.-2020. 

godine, 
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3. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2018. godinu, 

4. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Tuhelj za 2018. godinu, 

5. II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu, 

6. I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2018. 

godinu, 

7. I. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018. godinu, 

8. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 

2018. godini, 

9. I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018. godinu. 

10. Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj; 

11. Odluke o komunalnoj naknadi; 

12. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade; 

13. Odluka o komunalnom doprinosu; 

14. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu 

d.o.o.; 

15. Odluka o odustajanju od projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom 

javne rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight“; 
16. Odluka o obročnoj otplati cijene kupnje prava korištenja novih grobnih mjesta na 

Novom groblju u Tuhlju; 
17. Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke; 

18. Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 

2018./2019.; 

19. Odluka o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša; 

20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i 

srednjih škola s područja Općine Tuhelj; 

21. Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne 

mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2018. 

godinu; 

22. Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Tuhelj; 

23. Odluka za podmirenje troškova fizikalne terapije; 

24. Odluka o sufinanciranju troška priključka vode za obitelj Stanko iz Banske Gorice; 

 

Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (14.12.2018.) 

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

2021. godinu;  

2. Plan razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od 2019. – 2021. godine, 

3. Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu; 

4. Program financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu, 

5. Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 

6. Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu, 

7. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

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

godinu, 

9. Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2019. godinu, 

10. Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019.godini, 

11. Plan upravljanja imovinom u 2019. godini, 

12. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, 

13. Program utroška boravišne pristojbe u 2019. godini, 

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

15. Program utroška spomeničke rente za 2019. godinu, 

16. Plan davanja koncesija za 2019. godinu; 

17. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu;  

18. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2019. godinu; 

19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2019. godinu. 

 

U predmetnom razdoblju održano je 6 sjednica i doneseno je 57  akata.  

 

U razdoblju od siječnja do lipnja održano je 5 sjednica i doneseno je 36 akata. 

Sveukupno, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca održano je 11 sjednica i donesena su 

93 akta. 
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2. AKTIVNOSTI NAČELNIKA  

 

U obavljanju izvršne vlasti načelnik Općine Tuhelj: 

1. donosi akte (odluke, zaključke i dr.), 

2. kao zakonski zastupnik Općine sklapa ugovore u ime i za račun Općine, te 

3. zastupa Općinu. 

 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 

načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, 

izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 

upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog 

djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa 

zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

Načelnik je u izvještajnom razdoblju donio niz akata, sklopio niz Ugovora, te zastupao 

Općinu, a sve u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, odnosno općim i 

pojedinačnim aktima Općine Tuhelj. 

Tijekom izvještajnog razdoblja, načelnik se redovito odazivao svim značajnijim pozivima 

i društvenim događanjima. Uvijek kada je bio u mogućnosti, osobno je nazočio prigodnim 

događanjima, a u slučaju spriječenosti upućivao je svoje izaslanike.  

Sudjelovao je u nizu sastanaka i događanjima kako u organizaciji državnih tijela, 

županije, drugih gradova i općina te trgovačkih društava i ostvarivao značajne i kontinuirane 

kontakte sa istima.  

Vodeći računa o javnosti svog rada, ažurno je informirao građane o radu i rezultatima 

rada putem općinske web stranice, facebook stranice Općine Tuhelj, radija i ostalih pisanih 

medija. Krajem izvještajnog razdoblja, u prosincu, pripremljen je i izdan općinski list -

„Tuheljski list“. 
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Neposredna komunikacija mještana i načelnika održava se kontinuirano. U tu svrhu ured 

načelnika ima uredovno vrijeme za primanje mještana svakog radnog dana od ponedjeljka do 

petka od 08 do 12 sati, a po dogovoru i u neko drugo vrijeme prihvatljivo za stranku. Najčešći 

zahtjevi temelje se na rješavanju poboljšanja komunalne infrastrukture i uređenju imovinsko-

pravnih odnosa.  

Zamjenica načelnika, Veronika Kolman sudjelovala je 21. srpnja  u kuhanju “Golaža treh 

županov” u Dolenjskim Toplicama sa županom Jožetom Muhičem i predsednikom skupštine 

Opštine Rekovac Goranom Đorđevićem iz Srbije povodom obilježavanja Dana Općine 

Dolenjske Toplice s kojom Općina Tuhelj ima potpisanu Povelju o suradnji i prijateljstvu.  
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3. RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

U izvještajnom razdoblju Općina Tuhelj imala je zaposleno 3 službenika i 3 

namještenika, od kojih jedan radi na pola radnog vremena. 

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje dana 31. svibnja. sklopili smo 

radni odnos s pet osoba na poslovima javnih radova na određeno vrijeme do 31. studenog. 

Radnici su radili pod vodstvom zaposlenika Općine Tuhelj na afirmaciji turističke ponude i 

organizaciji manifestacija koje su se održale povodom obilježavanja važnih događanja u 

Općini Tuhelj i u suradnji s našim udrugama te na održavanju i revitalizaciji sakralnih 

objekata na području općine Tuhelj (kapelica sv. Josipa u Tuhlju, Sv. Margareta u Lenišću, 

Sv. Križ u Svetom Križu).  

Dana 04.07.2018. godine objavljen je u Narodnim novinama, broj 59/2018, Javni 

natječaj za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Tuhelj na radno mjesto – komunalni djelatnik – grobar – 1 izvršitelj/ica. Rok za prijavu na 

natječaj bio je 8 dana od dana objave. Natječaj je bio objavljen na web stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje, no, na natječaj nije pristigla nijedna prijava. 

 

3.1. Opći poslovi 

 

Jedinstveni upravni odjel upravno je tijelo nadležno za funkcioniranje javnih potreba 

Općine na području financija, proračuna, poduzetništva, trgovačkih društava, poljoprivrede, 

komunalnog sustava, u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom školstvu, socijalnoj 

skrbi, kulturi, športu, zaštiti okoliša i suradnji s udrugama. 

Upravni odjel provodio je upravne postupke u skladu sa odredbama Zakona o općem 

upravnom postupku (NN, br.47/09). Te upravne postupke čini izrada rješenja: za komunalnu i 

grobnu naknadu, komunalni doprinos, rješenja za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru, za ocjenjivanje službenika i ostalo. 

Upravni odjel pripremao je i materijale za sjednice Općinskog vijeća, nacrte općih 

akata, programe, izvješća te sve knjigovodstveno-računovodstvene radnje vezane uz proračun. 

 

KOMUNALNA NAKNADA 

Općina Tuhelj je na dan 31.12.2018. godine imala neplaćenih komunalnih naknada u 

iznosu od 233.043,33 kuna od kojih se 213.884,86 kn odnosi na stambene objekte, dok se 

iznos od 19.158,47 kuna odnosi na poslovne objekte. U odnosu na prethodno polugodište, 

ukupan iznos dugovanja smanjen je za 30%.  

Tokom mjeseca studenog izdano je 38 rješenja o ovrsi obveznicima plaćanja 

komunalne naknade za stambeni prostor. Za 9 rješenja primljena je uplata u zakonskom roku, 

a 29 rješenja proslijeđeno je Financijskoj agenciji na postupanje. 

 

GROBNA NAKNADA 

  Općina Tuhelj je na dan 31.12.2018. godine imala neplaćenih grobnih naknada u 

iznosu od 171.242,38 kuna, što je 17% manje u odnosu na prethodno polugodište. 
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U izvještajnom razdoblju bio je 20 ukopa i 13 novorođenih (zahtjeva za novorođenu 

djecu).  

U razdoblju od siječnja do lipnja bilo je 29 ukopa i 7 novorođenih (zahtjeva za 

novorođenu djecu). 

Sveukupno, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca izvršeno je 49 ukopa te je 

zaprimljeno 20 zahtjeva za novorođenu djecu. 

 

 

 
 

 

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

Općina Tuhelj u skladu sa svojim zakonskim obvezama, a na temelju Programa i 

planova radova za 2018. godinu, te u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, tijekom 

drugog polugodišta 2018. godine poduzimala je radnje u svrhu poboljšanja i održavanja 

postojeće komunalne infrastrukture. Tekuće svakodnevne komunalne poslove obavljala su 

dva komunalna djelatnika Općine Tuhelj. 

 

 

U toku drugog polugodišta 2018. godine radili smo na saniranju nerazvrstanih cesta 

što čini  trošak od 146.363,94 kuna raspoređen na: 

a) troškovi zimske službe (sol, kameni materijal): 6.275,50 kn 

b) čišćenje  propusta u Pristavi i Svetom Križu: 2.075,00 kn, 

c) nabava kamenog materijala za sanaciju cesta: 14.993,75 kn, 

d) ugradnja kamenog materijala/popravak udarnih rupa, rad stroja, valjanje i 

zacjevljenje odvodnih jaraka na nerazvrstanim cestama: 123.019,69 kn* i to: 
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  Datum        Opis radova        Lokacija 

1. 

01.08.2018. 

 

PRIJEVOZ I UGRADNJA 

KAM.MAT.IZ KAMENOLOMA SVETI 

KRIŽ 

 

TUHELJ-ODVOJAK DOBRINA 

 

2. 

30.08.2018. 

 

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG 

MATERIJALA 

 

SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK 

 

3. 

30.08.2018. 

 

RAD STROJA 

 

SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK 

 

4. 

30.08.2018. 

 

VALJANJE 

 

SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK 

 

5. 

31.08.2018. 

 

RAD STROJA 

 

SVETI KRIŽ, ODVOJAK VIGNJEVIĆ 

 

6. 

31.08.2018. 

 

VALJANJE 

 

SVETI KRIŽ, ODVOJAK VIGNJEVIĆ 

 

7. 

31.08.2018. 

 

RAD STROJA 

 

LIPNICA ZAGORSKA, ODVOJAK 

BEDNJANEC 

 

8. 

13.09.2018. 

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG 

MATERIJALA IZ KAMENOLOMA 

SVETI KRIŽ 

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK 

LJUBICA 

 

9. 

13.09.2018. 

 

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG 

MATERIJALA IZ KAMENOLOMA 

SVETI KRIŽ-KAMEN 

 

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK 

LJUBICA 

 

10. 

13.09.2018. 

 

RAD STROJA 

 

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK 

LJUBICA 

 

11. 

03.10.2018. UGRADNJA BETONSKIH CIJEVI  

NASELJE ČREŠNJEVEC-ZAGORSKA 

ULICA 

 

*Vrijednost izvedenih radova zacjevljenja u Črešnjevcu (Zagorska ulica) iznosila je 

24.987,50 kn od čega su stanovnici  te ulice sufinancirali 6.000,00 kn za predmetne radove. 

 

Od 03.08.2015. godine na komunalnim poslovima, izgradnji komunalne infrastrukture, 

kao i tekućem održavanju nerazvrstanih cesta aktivno sudjeluje i vlastiti komunalni pogon 

Općine Tuhelj o čijem radu postoji zasebno izvješće koje je sastavni dio izvješća načelnika i 

nalazi se u prilogu ovog dokumenta. 
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3.2. Proračun i financije 

 

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/2008,136/12 i 15/15) i članka 

15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 

24/2013,102/17) Jedinstveni upravni odjel  izrađuje i dostavlja načelniku godišnje izvješće o 

izvršenju proračuna najkasnije do 05. rujna, a načelnik ga podnosi predstavničkom tijelu na 

donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela podnio je načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. 

godinu, dana 3. rujna 2018. godine. 

Sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 

136/12, 15/15) izmjenama i dopunama proračuna pristupa se ukoliko se u tijeku proračunske 

godine pojave nove obveze ili smanje, odnosno povećaju prihodi. Analizom izvršenja te 

temeljem procjene do kraja godine donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća, 28. studenoga 

2018. godine novi plan prihoda i rashoda. Drugom izmjenom proračuna za 2018. godinu 

planirani su prihodi u iznosu od 4,8 milijuna kuna (smanjenje za 1.395.124,93 kn), planirani 

primici kreditnog zaduženja od 937.280,13 kn (povećanje za 28.600,00 kn) od dugoročnog 

kredita za završetak projekta Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) i kratkoročnog 

zaduženja po žiro računu. Izmjenama planirani su rashodi od 6 milijuna kuna (smanjenje za 

637.891,84 kn) i izdaci za otplatu zajmova 109.000,00 kn (smanjenje za 96.000,00 kn) iz 

razloga što se pomaknuo plan otplate glavnice dugoročnog kredita za siječanj 2019. godine. 

Planirani višak prihoda za kraj godine iznosio je 320.884,78 kn. 

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od 

najvažnijih dokumenata Općine, Općina Tuhelj dana 15. studenog pokrenula je proces 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog. Organizirana je i Javna 

tribina o Proračunu Općine za 2019. godinu koja se održala 05. prosinca u prostorijama 

vijećnice Općine Tuhelj. 

Proračun Općine Tuhelj za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 16. 

sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine. Proračunom za 2019. godinu i projekciju 

proračuna za 2020. i 2021. godinu planirani su prihodi u iznosu od 5.625.636,91 kuna i 

rashodi u iznosu od 6.004.270,00 kuna. Planirani su izdaci iznosa od 260.000,00 kn za otplatu 

glavnice dugoročnog kredita za projekt Uređenja proširenja groblja (I. etapa) te otplatu 

glavnice za komunalno vozilo za sakupljanje otpada i pronar prikolice. Preneseni planirani 

višak iz 2018. iznosi 638.633,09 kn. Plan prenesenog viška gotovo se ostvario, jer je s 

31.12.2018. godine ostvaren u iznosu od 538.182,12 kn. 

  

U Proračunu Općine Tuhelj i u drugom polugodištu 2018. godine tekuća proračunska 

zaliha nije trošena. 
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ZADUŽENJE: 

1. Općina Tuhelj zadužila se u svibnju 2015. godine za  kupnju komunalnog vozila za 

sakupljanje otpada i pronar prikolice s priključkom putem financijskog leasinga kod 

Raifeising leasinga d.o.o. na rok od 6 godina. 

U izvještajnom razdoblju  otplaćeno je 53.833,11 kn glavnice i 5.230,05 kn kamata za 

pronar prikolicu i komunalno vozilo. Preostali dug za otplatu glavnice financijskog 

leasinga iznosi 274.294,92 kn za kupnju komunalnog vozila za sakupljanje otpada i 

40.002,01 kn za pronar prikolicu s priključkom. 

2. Općina Tuhelj zadužila se 12.06.2018. godine za ulaganje u infrastrukturu – Uređenje 

proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) na rok od 6 godina. 

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.212,29 kn za interkalarnu kamatu i 2.726,04 kn 

za troškove obrade zahtjeva po odobrenju produženja roka otplate. Prva rata glavnice i 

kamate dospijeva 31.01.2019. godine. 

 

3.3. Socijalna skrb 

 

Posebna briga vodi se o socijalno ugroženom stanovništvu općine što čine troškovi: 

 

OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU (68.525,00 kn): 

 Marija Jelačić, Lipnica Zagorska 18, (pomoć zbog teških životnih prilika i 

bolesti) – 1.000,00 kn, 

 Marija Jelačić, Lipnica Zagorska 18, (pomoć za nabavu spremnika za vodu) – 

1.000,00 kn, 

 Novčana nagrada najboljim učenicima i studentima povodom Dana Općine, 

(Erik Hercigonja, Ana Marić, Antun Slaviček, Filip Stjepan Hanžek i Silvija 

Ilić) – 3.500,00 kn, 

 Naknada korisnicima zajamčene minimalne naknade za troškove ogrjeva, 

(Zdravko Matečić, Mirko Štih, Mladen Supina, Štefica Markotić, Božica 

Glogolja, Radoslav Rumiha, Rudolf Haramina, Nevenka Loprat, Viktor Sivec, 

Goran Fučak i Danijel Huško) – 10.450,00 kn, 

 Slavko Pleško, Pristava 102, (pomoć zbog teških životnih prilika i bolesti) – 

1.000,00 kn, 

 Božo Herceg, Tuhelj 87, (pomoć zbog teških životnih prilika i bolesti) – 

1.000,00 kn, 

 Ana Bubalović, Tuhelj 27, (pomoć zbog teških životnih prilika i bolesti) – 

1.200,00 kn, 

 Zdravko Tomašić, isplata pomoći za fizikalne terapije – 375,00 kn, 

 Isplata za novorođene (Valentina Pavlinić, Tin Sporiš, Ivan Špoljar, Doris Ilić, 

Iva Horvat, Vanessa Ovčarić, Josip Ilić, Jakov Kunštek, Ivan Kunštek, Tena 

Penezić, Ema Zanoški, David Hercigonja, Mihael Katančić, Lovro Tramišak, 

Franka Cvetko, Vanja Josip Mikuljan, Lucija Žitnik, Lena Kovačićek, Vita 

Lončarek, Sanja Katančić) – 49.000,00 kn. 
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OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI (15.001,66): 

 Josip Stanko, Banska Gorica 24, (troškovi dovoza vode – 4x) – 1.400,00 kn, 

 Marija Lončarić, Trsteno 25, (troškovi dovoza vode – 5x) – 1.750,00 kn, 

 Štefica Stanko, Banska Gorica 24, (troškovi priključka vode) – 3.001,53 kn, 

 Goran Kukec, Trsteno 47, (troškovi dovoza vode – 1x) – 350,00 kn, 

 Nabava graha u Trgocentru d.o.o. za prigodnu okrjepu socijalno ugroženih 

povodom blagdana Božića – 364,47 kn, 

 Božićni paketi (59 paketa za socijalno ugrožene stanovnike u Općini Tuhelj i 5 

paketa za naše stanovnike smještene u Domu za odrasle osobe - Bidružica) – 

7.785,66 kn. 

 

OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI – ŠKOLSKE KNJIGE: 

Općina Tuhelj sufinancirala je 50% vrijednost nabave udžbeničkog kompleta za sve 

učenike s Općine Tuhelj i učenike Osnovne škole Lijepa naša prema podnesenim zahtjevima 

roditelja u ukupnom iznosu od 73.221,42 kn. 

 

 

3.4. Ostale naknade, pomoći, subvencije i donacije 

 

SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA  

U tijeku drugog polugodišta 2018. godine isplaćene su subvencije poljoprivrednicima 

u iznosu od 37.141,93 kuna.  

Subvencije su isplaćene za: zadržavanje teladi, uginuće stoke, sufinanciranje 

registracije vina i stavljanja u promet, sufinanciranje poticaja za sadnju vinove loze, 

sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu na pristupne fondove EU, sufinanciranje 

pčelara, sufinanciranje polica osiguranja usjeva i umjetno osjemenjivanje goveda. 

 

ŠKOLSKA KUHINJA 

Općina Tuhelj financirala je školsku kuhinju u izvještajnom razdoblju u iznosu od 

3.665,00 kuna za 10 učenika koji pohađaju OŠ Lijepa naša u Tuhlju.  

 

NOVČANE POMOĆI SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA 

U drugom polugodištu 2018. godine za studentsku i učeničku pomoć isplaćen je iznos 

od 26.250,00 kuna. 

 

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 

U drugom polugodištu 2018. godine podmireni su troškovi prijevoza učenika iznos od 

36.968,00 kuna. 

 

SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU 

Općina Tuhelj sufinancira boravak djece u okolnim dječjim vrtićima u iznosu od 50% 

ekonomske cijene boravka u dječjem vrtiću. U drugom polugodištu 2018. godine podmireni 

su troškovi u iznosu od 132.954,00 kuna. 
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TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA  

Općina Tuhelj je Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije donirala novčana sredstva u 

iznosu od 4.463,05 kn. 

Tim sredstvima potpomognut je rad župe i njezine aktivnosti i to: uređenje, odnosno 

farbanje kapelice u Proseniku i sufinanciranje troška energenta za grijanje crkve. 

 

OSTALE DONACIJE – OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA 

U izvještajnom razdoblju donacije su činile iznos od 33.806,21 kuna koje se odnose na 

podmirenje troškova obuke za 22 neplivača (6.050,00 kn), dijela plaće i regresa za pomoćnika 

u nastavi (Filip Švigir – 1.134,45 kn), dijela plaće i regresa za pomoćnika u nastavi (Marija 

Mihalić – 4.673,46 kn), troškova prijevoza za stručno osposobljavanje (Dorotheja Grgić – 

305,30 kn), knjige za najbolje učenike (18,00 kn), sufinanciranje odlaska djece u Bašku – izlet 

za nagrađene učenike (5.000,00 kn), plaćanje najma školske dvorane za provođenje Zagorske 

lige - 2 susreta nogometaša (900,00 kn), financiranje darova djece od 1-8 razreda i 17 

polaznika predškole povodom Nikolinja (1.000,00 kn) i prijenos sredstava iz državnog 

proračuna od 2.200,00 kn za predškolski odgoj. 

 

SUBVENCIJE OBRTNICIMA: 

1. Danijel Haramina – obrt za usluge Melanika – 7.000,00 kn, 

2. Subvencioniranje kanata na poduzetničke kredite (Rimat sistemi) – 137,76. 

 

3.5. Financiranje udruga 

 

Općina Tuhelj, s obzirom na svoju veličinu i broj stanovnika, ima zavidan društveni 

život, društvene, kulturne i sportske događaje vrlo rado posjećuju i ljudi izvan naše Općine. 

Izuzetno smo ponosni na naše udruge, a posebno je lijepo u njima vidjeti mnoštvo mladih i 

vrijednih ljudi.  

U tijeku drugog polugodišta 2018. godine za rad udruga, a na temelju provedenog 

Javnog natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na 

području Općine Tuhelj isplaćeno je ukupno 113.200,00 kuna (kultura=66.000,00 kn, 

sport=28.700,00 kn, ostale udruge=18.500,00), te donacije udrugama susjednih Općina ili 

Grada: 

1) NK Klanjec - sufinanciranje održavanja nogometne škole - 7.700,00 kn, 

2) Mažoretkinje Dubrovčan – sufinanciranje prijevoza na Kup mediterana Crikvenica 

– 1.000,00 kn, 

3) Udruga Zipka – sufinanciranje prijevoza u Jarminu – 1.000,00 kn, 

4) Zagorska udruga uzgajivača konja – konjičke igre povodom obilježavanja Dana 

Općine – 5.000,00 kn. 
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Sukladno Zakonu o vatrogastvu u tijeku drugog polugodišta 2018. godine DVD-u 

Tuhelj isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 92.843,49  kuna (dio od 27.843,49 kn 

odnosi se na obvezu za 2017. godinu). 

Sukladno Zakonu, GDCK Klanjec u tijeku drugog polugodišta 2018. godine isplaćena 

su novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna. 

 

 

Suradnja sa Savjetom mladih Općine Tuhelj: 

U predmetnom razdoblju održana su 3 sastanka sa članovima Savjeta mladih i to: u 

kolovozu su predstavljene mjere koje je donijela radna skupina za izradu Lokalnog programa 

za mlade, u rujnu je predstavljan Nacrt Lokalnog programa za mlade kojeg je izradila radna 

skupina za izradu Lokalnog programa za mlade te je početkom studenog odrađen sastanak na 

kojem su razmatrani prijedlozi aktivnosti koje će ući u Program Savjeta mladih za iduću 

godinu. U predmetnom razdoblju izvješća, Savjet je održao 3 sjednice na kojima je 

prisustvovala i zamjenica načelnika, dok je načelnik prisustvovao prvoj (konstituirajućoj) 

sjednici početkom srpnja. Od strane predstavničkog tijela jednoglasno je prihvaćen Program 

rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. godinu 
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4. RASPOLAGANJE IMOVINOM 

 

 4.1. Naslijeđena imovina 

 

Zakonom o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, dalje: Zakon) 

određeno je da ostaviteljeve nekretnine i s njima izjednačena prava, te ostaviteljeve 

pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u 

trenutku smrti imao prebivalište na području Republike Hrvatske. Navedene odredbe Zakona 

primjenjuje u slučaju smrti ostavitelja koji nema nasljednika, čime grad odnosno općina 

dobiva jednak položaj kao da je ostaviteljev nasljednik, čega se ne može odreći, te u slučaju 

kada se nasljednik odrekao nasljedstva sukladno Zakonu, te se tada smatra kao da nikad nije 

bio nasljednik. 

Općina Tuhelj 2015. godine naslijedila je nekretnine (zgrada, dvorište i oranica u 

Tuheljskim Toplicama na k.č.br. 2881, k.o. Črešnjevec površine 187 čhv, upisane u zk. ul. 

1639 k.o. Črešnjevec). Na temelju članka 6. Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 

2018. godinu (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 2/18) i Odluke 

općinskog vijeća (KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2135-03-01/18-6) od 31.01.2018., 

općinski načelnik raspisao je 12.11.2018. godine javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda 

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tuhelj - Zgrada, dvorište i oranica u Tuheljskim 

Toplicama na k.č.br. 2881, k.o. Črešnjevec površine 187 čhv, upisane u zk. ul. 1639 k.o. 

Črešnjevec. Po raspisanom javnom natječaju, zaprimljena jedna ponuda ponuditelja: Ivica 

Štefanović, Ravnice 35, Veliko Trgovišće, OIB: 46927984553. Ponuda je prihvaćena te je u 

studenom Općina Tuhelj prihodovala 180.000,00 kn prodajom predmetne nekretnine uz 

trošak ovjere kupoprodajnog ugovora u iznosu od 177.50 kn. 
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5. PROJEKTI 

 

CESTE 

U predmetnom razdoblju izrađen je troškovnik za: 

1. šodranu cestu u Svetom Križu (odvojak Pavunc) 

 

U predmetnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi: 

1. Izgradnja makadamske nerazvrstane ceste, Sveti Križ – odvojak Pavunc – Unger u 

dužini od 130 m 

2. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Glogovec Zagorski – odvojak Kunštek – Lončarić u 

dužini od 120 m 

3. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Lipnica Zagorska – odvojak Orajić u dužini od 165 m 

4. Asfaltiranje Desinićke ulice u Črešnjevcu u dužini od 80 m 

5. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak Hercigonja u dužini od 360 m  

6. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak Herceg u dužini od 190 m 

7. Rekonstrukcija asfalta na nerazvrstanoj cesti – Sveti Križ – odvojak Vignjević u 

dužini (40 m²). 

 

 

  
 

 

SANACIJA KLIZIŠTA: 

U predmetnom razdoblju izrađena je slijedeća dokumentacija: 

1. građevinski projekt za potporni zid kod Lovačkog doma u Tuhlju i 

2. troškovnik za klizište u Svetom Križu (odvojak Cvetko-Štrok). 

Ukupna vrijednost usluga iznosi 5.000,00 kn. 

 

te su izvedeni slijedeći radovi: 

1. izgradnja betonske škarpe  kod Lovačkog doma u Tuhlju vrijednosti 51.792,94 kn i 
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2. sanacija klizišta u Svetom Križu (odvojak Cvetko-Štrok) vrijednosti 31.917,50 kn. 

Vrijednost nadzora za oba projekta iznosila je 2.511,31 kn. 

 

 

 

JAVNA RASVJETA 

U predmetnom razdoblju nabavljeno je 28 LED lampi sa kojima su izvršeni radovi proširenja 

javne rasvjete i zamjena dotrajalih svjetiljki. Vrijednost nabave lampi sa popratnim priborom 

iznosila je 23.913,75 kn. 

Izvedeni radovi: 

1. proširenje javne rasvjete na području Tuheljskih Toplica (Ulica A. Mihanovića i dio 

Črešnjevca - 16 svjetiljki), 

2. proširenje javne rasvjete u Tuhlju, odvojak Horvat – Slaviček (4 svjetiljke), 

3. zamjena postojećih svjetiljki u Tuheljskim Toplicama, Bolnička ulica (3 svjetiljke), 

Postava preostalih 5 svjetiljki planirana je za početak 2019. godine. 

Trošak usluge održavanja postojeće mreže javne rasvjete u spomenutom razdoblju iznosio je 

17.254,73 kn. 

 

DJEČJI VRTIĆ 

Izuzetno sam ponosan što sam 21. prosinca potpisao ugovor s Ministarstvom 

poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 6.607.055,53 kn za izgradnju 

dječjeg vrtića u Tuhlju temeljem prijave Općine Tuhelj na natječaj za mjeru 7.4.1. iz 

Programa ruralnog razvoja RH. Od troškova predmetnog razdoblja je ispostavljena 3. situacija 

za projekt izgradnje dječjeg vrtića u iznosu od 50.000,00 kn te je plaćen vodni doprinos zbog 

izmjene projekta u iznosu od 29,16 kn. 



20 
 

AUTOBUSNA STANICA U SVETOM KRIŽU 

Izgrađena je nadstrešnica na autobusnoj stanici u Svetom Križu (k.č.br. 105, k.o. Križ) 

ukupnog troška od 26.993,75 kn. 

 

 

 

 

UREĐENJE GROBLJA U LENIŠĆU 

Izgrađena je nadstrešnica ispred kapelice u Lenišću ukupnog troška od 24.350,00 kn. 
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IZGRADNJA I OPREMANJE PARKA S FONTANOM U TUHELJSKIM 

TOPLICAMA 

Izrađena je projektna dokumentacija ukupnog troška od 36.662,50 kn. 

 

UREĐENJE PROŠIRENJA GROBLJA U TUHLJU (I. ETAPA) 

Početkom srpnja intenzivno su nastavljeni radovi na uređenju proširenja groblja u 

Tuhlju (Novo groblje). Prvom etapom, površine 713,82 m² izgrađeno je zemljanih grobova: 

jednostruki 16 kom, dvostruki 20 kom i grobnice: jednostruke 6 kom i dvostruke 15 kom. U 

predmetnom razdoblju ispostavljene su 4 od 5 privremenih situacija i okončana situacija te 2 

od 4 računa za nadzor groblja što ukupno čini 760.259,46 kn. Trošak je podmiren kreditom od 

Hrvatske poštanske banke, dok je nadzor u iznosu od 20.000,00 kn financiran iz vlastitih 

prihoda. Rok za završetak kompletnih radova planiran je za 1.02.2019. godine. 

 

 

 
 

 

„Tuhelj ZA mlade!“ 

Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te 

u suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova 

Općine Tuhelj u terminu 1.11.2017.-31.10.2018. provodila je  projekt ''Tuhelj ZA mlade!''. 
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Do kraja izvještajnog razdoblja izvršeno je 13 projektnih aktivnosti. Općina Tuhelj je 

na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16.10.2018. godine donijela Lokalni program za 

mlade. Ponosan sam što je Općina Tuhelj prva općina u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je 

službeno donijela taj dokument. Na posljednji dan provođenja projekta “Tuhelj ZA mlade!” 

(31.10.2018.) održana je i prezentacija mjera koje će se provoditi u narednih 5 godina. U 

sklopu Lokalnog programa „Tuhelj za mlade“ planirano je 23 mjera za poboljšanje položaja 

mladih, a sam program sadrži šest tematskih područja: obrazovanje, rad i zapošljavanje te 

poduzetništvo, zdravlje i zdrave stilove života, socijalnu politiku, kulturu mladih i 

demokratsko građanstvo. U sklopu projekta, početkom kolovoza, nabavljena je slijedeća 

glazbena oprema vrijednosti 5.859,00 kn koja je Reversom predana Osnovnoj školi Lijepa 

naša na korištenje, a koristit će ju i Općina Tuhelj za provođenje manifestacija i drugih 

događaja kroz godinu. 

 

 

NAZIV  

KOLIČINA 

(kom) 

1. Monitori (podni zvučnici) 

-MON-81-A-G2 

2 

2. Mikrofonski kabel 

-BB106-15 

1 

3. Multi kabel – 30m 

-AH104-30M 

1 

4. Naglavni bežićni sustav (2 bežićna mikrofona) 

-UHF-450-DUO2 

1 

5. Audio kabel 

-1611000044 

2 

 

 

 

UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 

Početkom kolovoza nabavljena je govornica koja će služiti za obilježavanje važnih događaja u 

Općini Tuhelj, a ponajviše za obilježavanje Dana Općine u kolovozu čija je vrijednost nabave  

3.366,25 kn.  

Na inicijativu djelatnika JUO, u njihovom angažmanu, besplatno je izvršeno krećenje prostora 

Jedinstvenog upravnog odjela, prostora načelnika, pred ulaza i hodnika zgrade. Kupljeni su 

novi tepisi za prostor JUO-a i pred ulaza u vrijednosti od 2.296,91 kn te trakaste zavjese za 

prostor JUO-a u vrijednosti od 628,50 kn. 

 

ZASTAVE 

Nabavljene su svečane zastave RH, KZŽ i EU (1x2 m) te 4 drvena štapa u vrijednosti od 

4.200,00 kn i 39 manjih zastavica sa 10 drvenih štapova koje uobičajeno postavljamo uoči 

blagdana po cijeloj općini u vrijednosti od 1.657,50 kn. 
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NABAVA VOZILA  

Početkom prosinca nabavili smo teretno vozilo marke Nissan NV200 (1.5 DCI, 2011. godina., 

66 kw) za potrebe djelatnika JUO od najpovoljnijeg ponuđača koji se javio na Javni poziv 

(Auto centar Bišćan d.o.o., Dubrovčan 17d, Veliko Trgovišće) u iznosu od 54.900,00 kn. 

 

 
 

 

UČIMO ZELENO 

U travnju, zajedno s gradom Klanjcem, općinama Desinić, Kraljevec na Sutli, 

Kumrovec, Veliko Trgovišće i Zagorska Sela, prijavljen je Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost projekt „Učimo zeleno“. U projektu će se provoditi kampanja i 

edukacija stanovništva o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada.  

 

ŽENE ZA ZAGORJE 

U projektu „Žene za Zagorje“, gdje smo partneri Gradskog društva Crvenog križa 

Klanjec, zaposlene su dvije žene s našeg područja i imamo 13 korisnika kojima se pruža 

pomoć u kući. 
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Pregled natječaja i projekata Općine Tuhelj u izvještajnom razdoblju: 

NATJEČAJI I PROJEKTI OPĆINE TUHELJ 

R. 

br. 
Natječaj Mjera Podmjera 

Datum 

prijave 

Vrijednost 

projekta          

(u kn) 

Status 

zahtjeva 

Iznos 

dodjeljeni

h 

sredstava        

(u kn) 

1. 

Fond za zaštitu 

okoliša i 

energetsku 

učinkovitost  

Nabava spremnika za 

odvojeno prikupljanje 

otpada 

  
02.08.2018

. 
589.070,20 

natječaj 

odobren, čeka 

se raspisivanje 

natječaja 

Fonda 

  

2. 

Fond za zaštitu 

okoliša i 

energetsku 

učinkovitost  

Izgradnja 

reciklažnog 

dvorišta 

    1.999.395,75 

7.5.2018. 

potpisan 

ugovor o 

gradnji 

  

3. 
LAG Zagorje - 

Sutla 

TO 3.1.1. "Ulaganja u 

pokretanje, 

poboljšanje ili 

proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne 

aktivnosti te 

povezanu 

infrastrukturu" 

19.2. 
LEADER 

LRS LAG-a 
Zagorje - 

Sutla 

30.11.2018

. 
451.677,37 prijavljen     

4. 

MRRFEU za 

infrastrukture 

širokopojasnog 

pristupa 

„Razvoj 

infrastrukture 

širokopojasnog 

pristupa u gradovima 

Pregradi i Klanjcu, te 

općinama Desinić, 

Hum na Sutli, 

Kraljevec na Sutli, 

Krapinske Toplice, 

Kumrovec, Tuhelj i 

Zagorska Sela“ 

    247.815,79 

čeka se 

raspisivanje 

natječaja 
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ZAKLJUČAK 

 

Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti koje su izvršene na području općine u razdoblju 

od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. U navedenom razdoblju nastavljena je realizacija 

brojnih projekata koji donose pozitivne promjene u svim područjima života naših mještana.  

U izvještajnom periodu načelnik je provodio i izvršavao sve zadaće i obveze koje su 

Statutom Općine Tuhelj utvrđene kao njegove ovlasti i nadležnosti. 

U izvršenje zadaća i obveza bili su uključeni svi djelatnici Općine Tuhelj sukladno 

svojim obavezama i poslovima koji su regulirani Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Tuhelj. 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

                     Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG: 

1) Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona za drugo polugodište 2018. godine. 

 


