
 

 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-01/8 

URBROJ: 2135-03-01/20-01 

Tuhelj, 10.09.2020. 

 

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 12/18 i 3/20) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati u 

vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36  

 

U UTORAK, 15. RUJNA 2020. GODINE U 20:00 SATI, 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:  
    

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Općinskog vijeća;  

3. Prijedlog odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;  

4. Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine;  

5. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 

2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu; 

6.  Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2020. 

godinu;  

7. Prijedlog:  

a)  I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu;  

b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2020. godinu; 

c) I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini;  

d) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 

2020. godinu; 

e) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. 

godini; 

f) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. 

godinu; 

g) I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2020. godini;  

8. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;  



9. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba 

u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj;  

10. Suglasnost na prijedlog statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;  

11. Suglasnost na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Potočić Tuheljski;  

12. Suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski;  

13. Prijedlog odluke o  kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj;  

14. Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 

školskoj godini 2020./2021.; 

15. Prijedlog Programa potpore u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2020;  

16. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj - Izvještaj o radu za 2019. godinu,  

Financijsko izvješće DVD-a Tuhelj za 2019. godinu, Financijski plan i Program 

rada DVD-a Tuhelj za 2020. godinu. 

17. Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;  

18. Pitanja i prijedlozi.  

     

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća  

      Robert Romić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O tome obavijest:             

1. Članovi Općinskog vijeća 1-11;                  

2. Općinski načelnik;         

3. Zamjenica općinskog načelnika; 

4. Predsjednik Savjeta mladih;             

5. Predsjednica Povjerenstva za       

    ravnopravnost spolova;                       

6. Pismohrana - ovdje.      
 



   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-01/6 

URBROJ: 2135-03-01/20-02 

Tuhelj, 16.06.2020 

 

ZAPISNIK 

24. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 16. lipnja 2020. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Željka Kramarić, Nikola 

Matečić, Robert Romić i Armando Slaviček. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: Snježana Romić, predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost 

spolova  

Nisu bili prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić, Mladen Mustač i Martin 

Turčin 

 

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

ostale prisutne. Predložio je sljedeći   

   

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Općinskog vijeća 

2. Verifikacija zapisnika 23. sjednice Općinskog vijeća 

3. Prijedlog Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za priznanja Općine Tuhelj 

5. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Tuhelj u provedbu programa „HBOR- 

subvencija kredita“ 

6. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red 24. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO u 20 sati i 02 minute. 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika 22. sjednice Općinskog vijeća 

 

Zapisnik 22. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN 

u 20 sati i 03 minute. 

 



Točka  2.  

Verifikacija zapisnika 23. sjednice Općinskog vijeća 

 

Vijećnici su raspravljali o donošenju imena Dječjeg vrtića Potočić. 

O imenu je odlučeno na elektronskoj sjednici, vijećnik Slaviček smatra da se možda mogla 

razviti rasprava o imenu da je sjednica bila održana redovitim putem. Također, smatra da je 

novinski naslov o imenu Tuhi prije donošenja konkretne odluke nespretno ispao. 

Načelnik je obrazložio da je u postupku donošenja imena dječjeg vrtića napravljeno najšire 

moguće savjetovanje s javnošću. Ime Tuhi koje je dobilo najviše glasova je zaštićeno od strane 

Termi Tuhelj d.d., stoga se od njega moralo odustati.  

Zamjenica načelnika Kolman obrazložila je da su ljudi sami dali prijedloge, a svi prijedlozi su 

dati na javno glasanje. Novinare je zanimao ishod glasanja, stoga im je dostavljeno očitovanje 

o rezultatima koje su oni vjerno prenijeli, no stavili su bombastičan naslov koji nije u skladu s 

tekstom kako bi privukli čitatelje. Namjera Općine je bila da sami ljudi daju ideje, a svi 

prijedlozi koji su dobili veći broj glasova su dati na glasanje Općinskom vijeću.  

 

Zapisnik 23. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 20 

sati i 09 minuta. 

 

Točka 3.  

Prijedlog Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj 

 

Zamjenica načelnika Kolman obrazložila je proces donošenja prijedloga pravilnika. Općinsko 

vijeće imenovalo je Radnu skupinu koja je na svom sastanku definirala prijedlog pravilnika. 

Prijedlog je dat na javno savjetovanje na koje nije pristigla nijedna primjedba, stoga je još 

jednom poslan članovima radne skupine koji su se većinski izjasnili da se slažu s podnošenjem 

takvog prijedloga Općinskom vijeću. U pravilniku su definirana priznanja koja predviđa Statut 

Općine Tuhelj, a također je, prema odredbi Statuta o mogućnosti definiranja novih priznanja 

odlukom, u pravilnik uključeno priznanje Općine Tuhelj za razvoj civilnog društva te nagrada 

najboljim učenicima i studentima.  

Vijećnik Slaviček predložio je da se u članku 10. i na ostalim mjestima gdje se spominje 

dodjeljivanje više priznanja (npr. dodjeljuju se 3 priznanja) promijeni formulacija rečenice tako 

da se ispred broja priznanja doda riječ „do“ (npr. do 3 priznanja) jer se svake godine ne 

dodjeljuje maksimalan broj priznanja.  

Također, predložio je da se u članku 19. makne odredba da se studentima na priznanja upisuje 

akademska titula. Postavio je upit o dodjeli priznanja uspješnim studentima koji još nisu završili 

fakultet (npr. prilikom dobivanja rektorove ili neke međunarodne nagrade).  

Zamjenica načelnika Kolman i predsjednik Općinskog vijeća obrazložili su da se nagrada 

najboljem studentu dodjeljuje nakon završenog preddiplomskog ili diplomskog studija.  

Zamjenica načelnika Kolman dodala je da se studentu koji tokom studiranja ostvari izuzetan 

uspjeh uvijek može dodijeliti priznanje Općine Tuhelj.  

Vijećnici su se suglasili da se iz odredbi pravilnika izbriše pisanje titule iza imena studenta na 

nagradi najboljem studentu, no da se u praksi napiše titula ukoliko ju osoba ima.  

Vijećnik Slaviček predložio je da se u pravilnik doda odredba da se evidencija o javnim 

priznanjima Općine Tuhelj objavi na web stranici Općine Tuhelj.  

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje s predloženim izmjenama: kod 

odredaba gdje se dodjeljuje više od jednog priznanja prije brojke staviti riječ „do“, u članku 19. 

maknuti odredbu o pisanju akademske titule te u članku 29. dodati da se evidencija javnih 

priznanja Općine Tuhelj objavljuje na web stranici Općine Tuhelj.  

 



Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj donesen je JEDNOGLASNO sa 7 glasova 

ZA u20 sati i 22 minute. 

 

Točka 4.  

Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za priznanja Općine Tuhelj 

 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je zamjenicu načelnika za članicu odbora.  

Načelnik Hercigonja predložio je da pročelnik Tramišak bude član odbora kao predstavnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj.  

Vijećnik Slaviček predložio je vijećnika Turčina za člana odbora. 

 

Odluka o imenovanju Odbora za priznanja Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 7 

glasova ZA u 20 sati i 23 minute. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Tuhelj u provedbu programa „HBOR- 

subvencija kredita“ 

 

Načelnik Hercigonja obrazložio je prijedlog odluke. Općina Tuhelj je i u proteklom razdoblju 

financirala kamate na poduzetničke kredite. Smatra da trebamo ostati u tome jer prema našoj 

odluci, uz maksimalno zaduživanje poduzetnika od 800.000,00 kuna, za Općinu Tuhelj to znači 

do 8.000,00 kuna kamata godišnje što ne bi bilo preveliko opterećenje za proračun.  

 

Odluka o uključivanju Općine Tuhelj u provedbu programa „HBOR- subvencija kredita“ 

donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 20 sati i 25 minuta. 

 

Točka 6.  

Pitanja i prijedlozi 

 

Načelnik Hercigonja upoznao je vijećnike s posljedicama gospodarske obustave za vrijeme 

pandemije koronavirusom. Proračunski prihodi su nam pali za 30-40% u odnosu na planirano 

stoga ćemo morati rebalansom svesti proračun u realne okvire jer neke projekte nećemo moći 

realizirati ove godine.  

Izgradnja dječjeg vrtića ide planiranim tokom, vrtić je u visokoj fazi izgradnje, a paralelno se 

radi i na registraciji ustanove. Pročelnik Tramišak imenovan je za privremenog ravnatelja tako 

da nećemo imati dodatne troškove tijekom osnivanja. Za vrtić smo dobili sufinanciranje u iznosu 

od 6.6 milijuna kuna, do sada je isplaćeno 3.3 milijuna, a ostalo će biti isplaćeno nakon završetka 

radova. Izvođaču su uredno podmirene sve situacije. 

U tijeku je jednostavna nabava za građenje nerazvrstanih cesta, a jedna od cesta koja će se 

asfaltirati je pristupna cesta prema vrtiću. Od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

dobili smo 168.000,00 kuna za asfaltiranje cesta te od Ministarstva regionalnog razvoja i EU 

fondova 70.000,00 kuna za II. fazu asfaltiranja ceste u Lenišću.  

Na upit vijećnika Slavičeka, načelnik Hercigonja odgovorio je da su na natječaj za asfaltiranje 

pristigle dvije ponude od poduzetnika koji nisu s našeg područja.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 20 sati i 48 minuta. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

      Katarina Špetić                   Robert Romić 
 



   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-01/7 

URBROJ: 2135-03-01/20-02 

Tuhelj, 23.7.2020. 

 

ZAPISNIK 

25. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 23. srpnja 2020. godine 

elektroničkim putem – izjašnjavanjem putem e-maila 

 

 25. sjednica Općinskog vijeća održana je elektronskim putem – izjašnjavanjem putem 

e-maila na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 12/18 i 3/20)  i Upute Ministarstva uprave o održavanju sjednica predstavničkog 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vrijeme epidemije virusa COVID-

19 (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1).  

 

 Vijećnicima su poslani prijedlozi akata zajedno s pripadajućim objašnjenjima te 

formulari za glasanje koje je bilo potrebno popuniti do 23.07.2020. godine do 12,00 sati. 

 

 Općinski vijećnici poslali su svoja očitovanja na propisanim formularima:  

- Robert Romić, očitovanje poslano 21.7.2020. u 18,57 sati (mail: lipa-invest@kr.t-

com.hr); 

- Ljubica Iveković, očitovanje poslano 22.7.2020. u 11,00 sati (mail: 

lj.ivekovic@gmail.com);  

- Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 22.7.2020. u 12,44 sati (mail: rudomar1@kr.t-

com.hr);  

- Martin Turčin, očitovanje poslano 23.7.2020. u 09,38 sati (mail: 

martinturcin@windowslive.com);  

- Nikola Matečić, očitovanje poslano 23.7.2020. u 10,14 sati (mail: 

nikola.matecic@gmail.com);  

- Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 23.7.2020. u 10,45 sati (mail: 

dubravko.fekeza@gmail.com); 

- Željka Kramarić, očitovanje poslano 23.7.2020. u 11,19 sati (mail: 

zeljka.kramaic@gmail.com);  

- Valentin Kovačićek, očitovanje poslano 23.7.2020. u 11,25 sati (mail: 

tibracom@gmail.com);  

- Katarina Marić, očitovanje poslano 23.7.2020. u 11,35 sati (mail: 

mareikate1980@gmail.com);  

- Armando Slaviček, očitovanje poslano 23.7..2020. u 11,55 sati (mail: 

slavicek@geoskola.hr).  

 

Vijećnik Mladen Mustač nije poslao očitovanje. 
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Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:   

    

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Potočić;  

2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj; 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj. 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Potočić 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Potočić donesena je s 10 glasova ZA.  

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj 

 

Vijećnici su, sukladno članku 26. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj 

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 25/20), glasovali o svakom pojedinom 

prijedlogu. 

Javna priznanja Općine Tuhelj dodjeljuju se:  

- Robert Romić, Grb Općine Tuhelj – 6 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN, 

- Josip Matečić (posthumno), Plaketa Općine Tuhelj  - 7 glasova ZA i 3 glasa 

SUZDRŽAN, 

- Milka Vincetić, Plaketa Općine Tuhelj – 6 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN, 

- Miljenko Mužek, Priznanje Općine Tuhelj – 10 glasova ZA, 

- Sanja Petrinec, Priznanje Općine Tuhelj – 10 glasova ZA, 

- Jean-Claude Dumont, Priznanje Općine Tuhelj – 10 glasova ZA, 

- Ivana Fekeža, Nagrada najboljoj učenici u osnovnoškolskom obrazovanju – 10 

glasova ZA, 

- Marko Švigir, Nagrada najboljem učeniku u trogodišnjem srednjoškolskom 

obrazovanju – 10 glasova ZA, 

- David Koletić, Nagrada najboljem učeniku u četverogodišnjem srednjoškolskom 

obrazovanju – 10 glasova ZA, 

- Dario Mustač, Nagrada najboljem studentu nakon završenog diplomskog studija – 10 

glasova ZA, 

- Barbara Iveković, Nagrada najboljoj studentici nakon završenog diplomskog studija – 

10 glasova ZA. 

  

Točka 3.  

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj 

 

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj donesena je s 10 glasova ZA. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

      Katarina Špetić                   Robert Romić 

  



 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TUHELJ 

NAČELNIK  

 
KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-01 

Tuhelj, 09.09.2020. 
 

 

Obrazloženje uz Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

Općine 

Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. 

godine 
 

 

Financiranje  općinskih  potreba  Općine  Tuhelj  za  2020.  godinu  obavljeno  je  na  osnovi 

sljedećih dokumenata: 

1.   Odluka  o  Proračunu  Općine  Tuhelj  za  2020.  godinu  i  projekcije  proračuna  za 

2021. i 2022. godinu od 12. prosinca 2019. godine i 

2.   Odluka  o  izvršavanju  Proračuna  Općine  Tuhelj  za  2020.  godinu  od 12. prosinca 

2019. godine. 

 

Obrazloženje kretanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka sastavni je dio Odluke o 

polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2020. godine. 

 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE TUHELJ  

ZA RAZDOBLJE  

 

01.01.-30.06.2020. GODINE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

 

Kolovoz, 2020. 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-01/20-01/2 

URBROJ: 2135-03-02/20-01 

Tuhelj, 11.08.2020.  

 

 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 i 3/20) načelnik Općine Tuhelj 

podnosi Općinskom vijeću Općine Tuhelj 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 

01. SIJEČNJA  DO 30. LIPNJA 2020. 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 

Hercigonja, 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. 

 

1. OPĆINSKI AKTI  

 

 U predmetnom izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice 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: 

 

Dvadesetidruga sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (30.01.2020.): 

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj;  

2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj; 

3. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj; 

4. Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja;  

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. godinu. 

 

Dvadesetitreća sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (22.04.2020. elektronskim putem – 

izjašnjavanjem putem e-maila): 

4. Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu; 

5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2019. godine;  

6. Izvješća o izvršenju: 

a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 

2019. godinu, 

b. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj 

za 2019. godinu, 

c. Programa javnih potreba u kulturi Općine Tuhelj za 2019. godinu, 

d. Programa javnih potreba u sportu Općine Tuhelj za 2019. godinu,  

e. Programa socijalne skrbi Općine Tuhelj za 2019. godinu, 

f. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, 

g. Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini, 

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

i. Program utroška spomeničke rente za 2019. godinu, 

7. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine; 

8. Odluka o osnivanju dječjeg vrtića; 

9. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;  

10. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima za vrijeme trajanja epidemije 

koronavirusom;  

11. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj; 

12. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu; 

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

upravnom odjelu Općine Tuhelj;  

14. Program potpora u poljoprivredi na području općine Tuhelj za 2020. godinu. 

 

 

Dvadesetičetvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (16.06.2020.)  

1. Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj; 

2. Odluka o imenovanju Odbora za priznanja Općine Tuhelj; 

3. Odluka o uključivanju Općine Tuhelj u provedbu programa „HBOR- subvencija 

kredita“. 

 

 Radi trenutne situacije izazvane koronavirusom, a u skladu s uputom Ministarstva 

uprave, sjednica u travnju održana je u elektroničkom obliku. 



 

 U predmetnom razdoblju održane su 3 sjednice i doneseno je 19 akata. 

 

 

Novo groblje u Tuhlju - Dan državnosti, 30.05.2020. 

 

 1.1. Mjere za suzbijanje gospodarske krize uzrokovane pandemijom COVID-19 

 

 S obzirom da je Zakonom o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu dana 

mogućnost općinskim i gradskim vijećima da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti odlukom 

oslobodi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 

koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja tih okolnosti, Općinsko vijeće 

Općine Tuhelj donijelo je odluku kojom se oslobađaju plaćanja komunalne naknade pravne i 

fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti koje su obustavljene Odlukom o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih 

i kulturnih događanja. Odnosno, navedeni gospodarstvenici oslobođeni su plaćanja komunalne 

naknade za razdoblje od 20. ožujka 2020. godine pa do sredine svibnja kada je donesena odluka 

o opozivu.  

 S obzirom da je Vlada RH donijela odluku kojom se od 16. ožujka obustavlja rad 

ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, također je donijeta odluka kako će Općina Tuhelj 

na sebe preuzeti cjelokupni iznos ekonomske cijene redovitog programa vrtića za djecu s 

prebivalištem na području općine Tuhelj za vrijeme trajanja navedene mjere, kako bi se 

roditeljima olakšala financijska situacija i oslobodilo ih se plaćanja usluge koju trenutno ne 

koriste.  



 Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, obveza lokalne jedinice je izdavanje 

komunalne naknade najkasnije do 31. ožujka. S obzirom na epidemiološku situaciju, odlučeno 

je da se uplatnice izdaju kasnije te su izdane u svibnju, a grobljanske naknade krajem lipnja. 

 

2. AKTIVNOSTI NAČELNIKA  

 

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti te je odgovoran za ustavnost i zakonitost 

obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih 

tijela Općine. Načelnikove ovlasti propisane su člankom 47. Statuta Općine Tuhelj. 

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. 

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.  

 

2.1. Aktivnosti načelnika kao Načelnika Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj 

 

Nakon pojave prvog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj  krajem veljače i daljnjim 

razvojem epidemije, načelnik je 17. ožujka donio odluku o aktiviranju Stožera civilne zaštite 

Općine Tuhelj. Kao načelnik Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj u izvještajnom razdoblju 

radio je na svim zadaćama vezanim uz pojavu COVID-19 (praćenje odluka i preporuka HZJZ-

a i Nacionalnog stožera civilne zaštite, postupanje po preporukama - donošenje odluka, 

organizacija sastanaka sa članovima civilne zaštite i javnih službi, raspoređivanje operativnih 

snaga na terenu, svakodnevno praćenje novih informacija i praktičnih primjera preko radio 

veze, rad na izdavanju propusnica i ostalo).  

Zbog odgovornosti prema svim građanima, a u cilju prevencije širenja i rizika prijenosa 

bolesti COVID-19, načelnik Općine Tuhelj, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Općine 

Tuhelj redovito se preko medija obraćao mještanima s naglaskom na razumijevanje, solidarnost 



i poštivanje mjera socijalne distanciranosti i izbjegavanja bliskog osobnog kontakta, kako bi 

zajedničkim snagama minimizirali mogućnosti širenja epidemije koronavirusa. 

 

       

 
Školsko igralište Osnovne škole Lijepa naša u Tuhlju, 20.03.2020. 

 

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 cilju provedbe programa, odnosno korištenje mjere Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Općina Tuhelj 

potpisala je 16.04.2019. godine Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad s Markom 

Brozovićem iz Svetog Križa koji se stručno osposobljavao do 15.04.2020. godine. 

  

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. 

 

1.1.1. Obavljanje komunalnih djelatnosti 

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

planova radova za 2020. godinu, te u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, tijekom 

prvog polugodišta 2020. 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 prvog polugodišta 2020. godine radili smo na saniranju nerazvrstanih cesta što 

čini  trošak od 179.241,61 kuna raspoređen na: 

 

a) izrada troškovnika, čišćenje raslinja i kopanje odvodnih jaraka u Svetom Križu 

(odvojak Slovenec-Fekeža) u duljini od 700 m: 93.562,50 kn, 

b) nabava kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta: 13.668,75 kn, 

c) nabava betonskih cijevi i materijala za saniranje propusta i odvodnih kanala: 8.216,23 

kn, 

d) sanacija nerazvrstanih cesta (prijevoz, ugradnja kamenog materijala, rad stroja, 

asfaltiranje i valjanje): 63.794,13 kn i to: 

 

 

 

  Datum        Opis radova        Lokacija 

1. 
12.05.2020. 

Popravak udarnih rupa i lokalnih 

oštećenja kolnika na asfaltnim cestama ČREŠ4, Poljak-Tklačić-Turčin-Trsteno 

2. 
12.05.2020. 

Popravak udarnih rupa i lokalnih 

oštećenja kolnika na asfaltnim cestama Nogostup centar Tuhlja 

3. 
12.05.2020. 

Popravak udarnih rupa i lokalnih 

oštećenja kolnika na asfaltnim cestama PRIS8-Pristava, odv.Pleški(sanirano klizište) 

4. 
12.05.2020. 

Popravak udarnih rupa i lokalnih 

oštećenja kolnika na asfaltnim cestama 
PRIS-Lončarić-Karlo 

5. 

12.05.2020. 

Postava rubnjaka, obračun po  m 

postavljenih rubnjaka PRIS8-Pristava, odv.Pleški (sanirano klizište) 

6. 12.05.2020. Izrada bankina  Črešnjevec, Pristava(odv. Pleški i Črešnjevec) 

7. 
15.06.2020. 

Rad stroja 
Tuhelj, odvojak Petrinjak 

8. 
15.06.2020. Prijevoz i ugradnja kam.mat.  Tuhelj, odvojak Petrinjak 

9. 

15.06.2020. Valjanje kam.materijala Tuhelj, odvojak Petrinjak 

10. 
15.06.2020. Rad stroja 

Sveti Križ-vodosprema-kapelica 

11. 

15.06.2020. 

Prijevoz i ugradnja kam.mat. 

Sveti Križ-vodosprema-kapelica 

12. 15.06.2020. Valjanje kam.materijala Sveti Križ-vodosprema-kapelica 

13. 

15.06.2020. 

Rad stroja 

Sveti Križ-odvojak Vodopivec 

14. 

15.06.2020. 

Valjanje kam.materijala 

Sveti Križ-odvojak Vodopivec 

 



U posljednje vrijeme svjedoci smo vremenskih ekstrema - kiša i bujica koje su u više 

navrata uzrokovale oštećenja na neasfaltiranim cestama tako da smo bili prisiljeni u više navrata 

sanirati iste ceste. 

 Troškovi zimske službe (nabava 3 t soli) iznosili su 3.862,50 kn. 
 

 

 
    Sveti Križ, odvojak Fekeža 

 

3.1.1.1. Vlastiti komunalni pogon 

 

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. Programom rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaćene su 

sljedeće djelatnosti:  

1. Održavanje javnih površina, 

2. Održavanje javnih cesta, 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta, 

4. Održavanje čistoće, 

5. Održavanje groblja. 



Komunalno vozilo obavljalo je i poslove održavanja javnih površina, nerazvrstanih i javnih 

cesta na području Općine Tuhelj. Prva košnja uz bankine cesta izvršena je u mjesecu svibnju i 

završena u lipnju na svim nerazvrstanim cestama u naseljima Tuhelj, Trsteno, Banska Gorica, 

Sveti Križ, Tuheljske Toplice, Pristava, Prosenik, Lenišće, Glogovec Zagorski i Lipnica 

Zagorska. Uz navedeno, radilo se i na čišćenju i iskopu kanala uz nerazvrstane ceste i to u 

Proseniku, odvojak  Telišman - 30 m'. 

 

Na području općine Tuhelj sanirane su makadamske ceste uslijed nepogoda uzrokovanih 

učestalim kišama i to. 

OPIS RADOVA KOLIČINA ODVOJAK 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje 

12 m³ Tuheljske Toplice, Bolnička ulica 

 - Pavlinić 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje 

6 m³ Lenišće – Bat, Bračun 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje 

42 m³ Tuheljske Toplice, Gajeva ulica,  

Horvat 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje 

6 m³ Sveti Križ, Posavec 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje 

12 m³ Lipnica Zagorska, Bednjanec 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje 

3 m³ Banska Gorica, Stanko 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje 

9 m³ Sveti Križ, Fekeža-Slovenec 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje  

24 m³ Sveti Križ, Pavlinić 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje  

3 m³ Sveti Križ, Vignjević 

Kameni materijal – dovoz i 

razgrtanje  

2 m³ Črešnjevec, Tkalčić 

 

 

  
     Banska Gorica, odvojak Stanko         Sveti Križ, odvojak Iveković-Burić 

 



1.1.2. Potraživanja 

 

KOMUNALNA NAKNADA 

Općina Tuhelj je na dan 01.01.2020. godine imala neplaćenih komunalnih naknada u iznosu 

od 129.770,97 kuna od kojih se 109.966,93 kuna odnosi na stambene objekte, dok se iznos od 

19.804,04 kuna odnosi na poslovne objekte.  

Radi epidemije koronavirusa, slanje uplatnica komunalne naknade prolongirano je do 

mjeseca svibnja.  

Poslana su zaduženja iznosa 507.712,00 kn, od kojih je 336.512,23 kn zaduženja za 

stambene objekte, a 171.199,77 kuna za poslovne objekte.  

Opomene nisu slane radi epidemiološke situacije i gospodarske neizvjesnosti koju je ona 

prouzročila. 

Poslovni subjekti koji su bili zatvoreni radi epidemije su Odlukom o oslobađanju od 

plaćanja komunalne naknade oslobođeni plaćanja iste za vrijeme obustave gospodarskih 

aktivnosti, tj. od 20.3.2020. do 11.5.2020., a Terme Tuhelj do 18.05.2020. Time su poslovni 

subjekti stekli pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade  iznosu od 25.595,70 kuna.  

Za komunalnu naknadu u izvještajnom razdoblju uplaćeno je ukupno 132.357,98 kuna. 

 

GROBNA NAKNADA 

Na dan 01.01.2020. godine Općina Tuhelj imala je 179.945,99 kuna neplaćene grobne 

naknade. Tokom mjeseca lipnja obveznicima su poslane uplatnice za grobnu naknadu u iznosu 

od 70,00 kuna za jednostruko i 100,00 kuna za obiteljsko grobno mjesto. Uplatnice su izdane u 

ukupnom iznosu od 105.366,60,60 kuna. Utvrđeno je sljedeće:  

U periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine uplaćeno je 38.188,20 kuna grobnih naknada.  

Izdano je 5 rješenja za uređenje grobnog mjesta od čega je ostvaren prihod od 500,00 kuna. 

Na Novom groblju u Tuhlju prodane su 3 jednostruke grobnice, ukupne cijene 30.600,00 

kuna.  

U navedenom periodu ostvaren je prihod od prodaje grobnica od 20.400,00 kuna, tj. 

isplaćene su dvije grobnice u cijelosti, a jedna grobnica je prodana u mjesecu lipnju s obročnom 

otplatom cijene. 

 

KOMUNALNI DOPRINOS 

U periodu od 01.01.2020.-30.06.2020. godine Jedinstveni upravni odjel izdao je 6 rješenja 

za komunalni doprinos kojima je utvrđena obveza plaćanja ukupnog iznosa komunalnog 

doprinosa od 11.770,37 kuna.  

U periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine zabilježene su uplate ukupnog iznosa 

5.036,39 kuna, odnosno neplaćeno je ostalo 6.733,98 kuna.  

U navedenom periodu, radi epidemije koronavirusa, obveznicima nisu slane opomene.  

 

NAKNADA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

Općina Tuhelj daje u zakup dva poslovna prostora:  

a) Prostor Hrvatske pošte, Tuhelj 36, kč.br. 163/18, k.o. Tuhelj – prema Ugovoru o zakupu 

poslovnog prostora broj DPO-06/2-13120/15 od 25.9.2015. godine  i Aneksom I. 

Ugovora o zakupu poslovnog prostora br.DPO-06/2-13120/15, utvrđena je mjesečna 

cijena najma u iznosu od 50,00 kuna za prostor površine 36,32m² te obveza plaćanja 

režijskih troškova za korištenje poslovnog prostora. Navedenim Aneksom koji se 

primjenjuje od 1.10.2018. godine propisana je drugačija dinamika obračuna i plaćanja 

režijskih troškova i to na način da se ispostavljaju računi za šestomjesečno razdoblje,  i 

to do 1.8. tekuće godine za razdoblje od siječnja do lipnja te do 1.2. naredne godine za 



razdoblje od srpnja do prosinca. Na dan 30.06.2020. nije bilo dospjelih dugovanja za 

zakup poslovnog prostora. U periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. zakupnik je 

podmirio troškove za period od 01.07.2029. do 31.12.2019. godine, i to 13.02.2020. 

godine je uplaćeno 300,00 kuna za troškove zakupa, a 31.01.2020.. godine 1.477,36 

kuna za režijske troškove.  

b) Prostor Stare škole, Tuhelj 54, kč.br. 2272/2, k.o. Tuhelj – prema Ugovoru o zakupu 

poslovnog prostora od 25.03.2017. godine zakupnik Obrt za proizvodnju tekstila i 

trgovinu „Zbukvić“ obvezan je plaćati mjesečnu naknadu od 2,00 kn/m² za 112,31 m² 

poslovnog prostora s datumom dospijeća do 10.u mjesecu za prethodni mjesec.  

Zakupnik s datumom 30.06.2020. godine nema dospjelih dugovanja za zakup, a redovite 

mjesečne uplate u iznosu od 224,62 kn za uplaćivane su sljedećom dinamikom: 

10.01.2020. uplata za 12/2019, 10.02.2020. uplata za 01/2020, 05.03.2020.. uplata za 

02/2020, 02.04.2020. uplata za 03/2020, 11.05.2020. uplata za 04/2020 te 03.06.2020. 

uplata za 05/2020. Ukupno je uplaćeno 1.347,72 kune. 

 

ZAKUP JAVNE POVRŠINE 

Temeljem Ugovora o zakupu javne površine broj 1/2016 sklopljenog dana 06.01.2016. godine 

koji je sklopljen s KRKLEC TRGOVINOM d.o.o. iz Lupinjaka 82, Hum na Sutli za postavljene 

svjećomate na grobljima Općina Tuhelj uprihodila je 12.5.2020. godine 900,00 kuna godišnje 

zakupnine za 2020. godinu.  

ZAKUP POLJOPRIVREDOG ZEMLJIŠTA 

Općina Tuhelj sklopila je 17.3.2020. godine Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta 

kojim je k.č. br. 163/1 – oranica dolnji travnik u Tuhlju, površine 4122m², u naravi livada dana 

u zakup Stjepanu Škreblinu iz Pristave 82, Tuhelj.  

Zakupnik je dužan uplatiti iznos od 100,00 kuna godišnje zakupnine u roku 15 dana od 

uvođenja u posjed za prvu godinu zakupa, a za svaku sljedeću godinu trajanja zakupa do 30. 

lipnja tekuće godine. Zakupnik je izvršio svoju obvezu 18.3.2020. godine uplatom od 100,00 

kuna.  

 

1.1.3. Obveze 

 

Stanje nepodmirenih dospjelih i nedospjelih obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi 

ukupno 7.438.938 kuna. Dospjele iznose 1.037.150 kuna, a nedospjele 6.401.788 kuna u što su 

uključeni i krediti:  

a) Raiffeisen leasing za komunalno vozilo i prikolicu, 

b) kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke za projekt „Uređenje proširenja 

groblja u Tuhlju (I. faza)“ i 

c) kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke za kapitalni projekt „Izgradnja i 

opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“. 

Obveze prema dobavljačima izvršavane su prema dospijeću plaćanja bez troškova zateznih 

kamata. 

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 i mjera 

Vlade RH usmjerenih davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema 

likvidnosti, obveze za zajmove od državnog proračuna iznose: 

1) Zajam po osnovi odgođenih plaćanja (beskamatni zajam): 110.349,99 kn te 

2) Zajam po osnovi povrata poreza po godišnjoj prijavi za 2019. godinu: 236.209,04 kn. 

 



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 polugodišnje izvješće 

o izvršenju proračuna najkasnije do 5. rujna, a načelnik ga podnosi predstavničkom tijelu na 

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

Proračun Općine Tuhelj za 2020. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 21. 

sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine. Porezni prihodi bili su planirani na temelju 

očekivanih gospodarskih kretanja te prosjeka ostvarenja tijekom prijašnjih godina. 

 Izvanredna situacija koja je pogodila gospodarstvo zbog pandemije koronavirusa 

znatno je poremetila mehanizam naplate, planiranja i izvršavanja poreznih prihoda. Naime, 

Vlada RH je s ciljem ublažavanja negativnog efekta krize donijela niz mjera kako bi se održala 

likvidnost poduzeća i zaposlenost općenito. Dopunama Općeg poreznog zakona iz ožujka ove 

godine omogućena je odgoda i/ili obročna otplata dospjelih poreznih obveza, a dopunama istog 

Zakona iz travnja uvedena je mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja 

poreznih obveza u cijelosti ili djelomično. Također je propisano da će porezni obveznik koji je 

ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta biti oslobođen obveze plaćanja javnih davanja 

za sufinanciranje netoplaće. Ovogodišnjim ranijim povratom poreza (12. lipanj), a primjenom 

spomenutih mjera, u izvještajnom razdoblju došlo je do manjeg pada prihoda od poreza na 

dohodak u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. 

S obzirom da primjena spomenutih mjera utječe na financiranje lokalne jedinice (u 

smislu smanjenja prihoda od poreza) donesena je izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju 

Državnog proračuna za 2020. kojima je propisano da će država osigurati sredstva beskamatnog 

zajma JLP(R)S-a, HZMO-u i HZZO-u do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak 

čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata. Zbog različite dinamike 

priljeva sredstava i dospijeća obveza, Općina Tuhelj podnijela je zahtjev za beskamatni zajam 

8. svibnja te joj je u izvještajnom razdoblju isplaćeno 110.342,99 kn za financiranje osnovnih 

rashoda koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova.  

U odnosu na razdoblje prethodne godine, izvorni prihodi smanjeni su za 9,8%. 

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu  7.911.586  

kuna, rashodi i izdaci u visini od 5.356.799  kuna,  a višak  prihoda i primitaka iznosi 2.554.786 

kuna. Usporedbom polugodišnjeg razdoblja 2019. i 2020. godine evidentirana su značajna 

odstupanja prikazana u tablici ispod: 
 

Naziv 
Izvršenje            

1-6/2019. 

Izvršenje            

1-6/2020. 
Indeks              

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA       

1. Prihodi 2.588.565,25 5.420.236,37 209,39 

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 33.195,30   

3. Rashodi poslovanja 1.660.038,80 1.419.288,53 85,50 

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 186.352,83 3.805.389,98 2.042,03 

     UKUPNI RASHODI 1.846.391,63 5.224.678,51 282,97 

     RAZLIKA (višak/manjak) 742.173,62 228.753,16 30,82 

B. RAČUN FINANCIRANJA       

5. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 2.458.154,52   

6. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 129.587,79 132.120,77 101,95 



C. UKUPNO PRORAČUN       

7. Ukupni prihodi i primici 2.588.565,25 7.911.586,19 305,64 

8. Ukupni rashodi i izdaci 1.975.979,42 5.356.799,28 271,10 

RAZLIKA (7-8) 612.585,83 2.554.786,91 417,05 
 

 

PRIHODI: 

U izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u iznosu od 5.420.236,37 kn što je za 

109% više od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine (2.588.565,25 kn). 

Najveće odstupanje odnosi se na kapitalnu pomoć, i to uplatom APPRR-a 17. siječnja u iznosu 

od 3.303.527 kn u ime predujma za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“. 

Izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017. 

godine za našu Općinu značenje tek ima u ovom izvještajnom razdoblju. Naime, Odlukom 

Ministra financija u rujnu 2019. godine po prvi je puta utvrđen udio Općine Tuhelj u ukupnim 

sredstvima fiskalnog izravnanja u 2020. godini te je ostvaren novi prihod u iznosu od 67.060 

kn. Najznačajniji prihod Proračuna (Porez na dohodak) prihodovan je za 6,3 % manje u 

izvještajnom razdoblju, no, sa sredstvima fiskalnog izravnanja taj postotak iznosi 1,1%. Tekuće 

pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijska mjera) prihodovana je u iznosu od 199.485,10 

kn, dok je  prethodne godine ostvaren iznos od 398.807,10 kn. Veće odstupanje je iz razloga 

što je početkom 2019. godine uplaćen „dug“ za 2018. godinu. Veći prihod ostvaren je od poreza 

na kuće za odmor jer je ove godine Porezna uprava ranije izdala rješenja (za 37.727,94 kn više 

naspram istog razdoblja prethodne godine).  Prihod od prodaje grobnih mjesta ostvaren je u 

iznosu od samo 22.066,70 kn iz razloga što je preko 90% grobnih mjesta prodano u 2019. 

godini. Spomenuti COVID-19 uzrokovao je i pad prihoda za posebne namjene, odnosno 

turističke pristojbe. Prihodovano je malo više od 50% prošlogodišnjeg ostvarenja 

(90.415,40/52.671,22). Pad prihoda osjeti se i na porezu na promet nekretnina čiji su prihodi 

smanjeni za 38% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (132.204,70/81.400,92). Od drugih 

značajnijih prihoda u ovoj godini, ostvaren je Prihod od prodaje nefinancijske imovine 

(33.195,30 kn) koji se odnosi na prodaju dijela naslijeđene nekretnine u Tuheljskim Toplicama. 

U danom grafikonu prikazan je utjecaj COVID-19 na naš najznačajniji prihod i prihode koji su 

vezani uz smanjena turistička kretanja: 
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PRIMICI: 

U prethodnoj godini u istom razdoblju nisu ostvareni primici, dok je u ovom 

izvještajnom razdoblju knjižen primitak od 2.589.285 kn kojim su podmirene obveze prema 

izvođaču radova i nadzoru za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“.  

RASHODI: 

 U izvještajnom razdoblju, troškovi s rashodovne strane svedeni na minimum i 

racionalizaciju. Rashodi poslovanja ostvareni su za 14,5% manje u odnosu na isto razdoblje 

protekle godine. Manji rashodi u ovom izvještajnom razdoblju očituju se u troškovima 

sufinanciranje prijevoza učenika koji u izvještajnom razdoblju iznosi 13.967,58 kn, dok je 

prošle godine iznosio 49.210,00 kn te u manjim subvencijama prema poljoprivrednicima 

(prošle godine bilo je više zahtjeva i isplata). Protekle godine veliki izdatak činila je kapitalna 

donacija prema Gradu Klanjcu za sufinanciranje projekta sanacije odlagališta otpada (82.369 

kn) dok je ove godine nije bilo. Značajno su smanjene i tekuće donacije u novcu iz razloga 

obustave Javnog natječaja za financiranje programa projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Tuhelj za 2020. godinu. Tekuće donacije u novcu ove 

godine iznosile su 95.600 kn, a protekle godine 229.718 kn. Značajnije odstupanje rashoda 

očituje se novim troškom; kamate za primljene kredite (interkalarna kamata za kapitalni projekt 

izgradnje vrtića: 22.041,59 kn).  

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe značajno odstupanje. Protekle godine 

iznosili su 182.303 kn, a ove godine 3.805.391. Razlika se očituje u troškovima izgradnje 

dječjeg vrtića koji u izvještajnom razdoblju iznose 3.771.269,98 kn. Od ostalih građevinskih 

objekata valja istaknuti ulaganje u javnu rasvjetu i uređenje Novog groblja te u izradu 

troškovnika za izgradnju novih cesta o čemu će više informacija biti pod točkom „Projekti“. 

U Proračunu Općine Tuhelj za prvo polugodište 2020. godine tekuća proračunska zaliha 

nije trošena. Troškovi nabave dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih maski i prsluka za članove 

Civilne zaštite iznosili su 6.762,90 kn, a knjiženi su na troškove sredstava zaštite i spašavanja. 

 

IZDACI: 

U izdacima nisu zabilježena veća odstupanja. 

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 57.819,95 kn glavnice te preostali dug za otplatu 

glavnice financijskog leasinga iznosi 144.052,43 kn. 

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 otplaćeno je 74.300,82 kn glavnice te preostali dug glavnice 

iznosi 668.707,63 kn. 

3. Općina Tuhelj zadužila se u travnju 2019. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. za 

premošćivanje financijskog jaza nastalog uslijed različite dinamike priljeva sredstava i 

dospijeća obveza u realizaciji projekata Općine Tuhelj. Iznos glavnice kratkoročnog 

kredita od 325.977,79 kn vraćen je u izvještajnom razdoblju. 

 

U travnju ove godine Općina Tuhelj kratkoročno se zadužila u Hrvatskoj poštanskoj banci 

d.d. za premošćivanje financijskog jaza nastalog uslijed različite dinamike priljeva sredstava i 

dospijeća obveza u realizaciji projekata Općine Tuhelj (400.000,00 kuna odobrenog minusa). 



3.3. Socijalna skrb 

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

 

OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU: 

• Pomoć zbog teških životnih prilika i bolesti - Ana Bubalović, Stjepan 

Hercigonja, Anka Haramina i Božo Huško – 2.900,00 kn, 

• Novorođeni (11-oro djece)1 – 34.000,00 kn. 

OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI: 

• Uskršnji paketi (60 paketa)– 6.607,95 kn, 

• S obzirom na epidemiološke mjere, izostala je prigodna okrjepa za socijalno 

ugrožene povodom blagdana Uskrsa  

OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI – DAROVI ZA NOVOROĐENE: 

• Nabavljeno je 11 kompleta za novorođene (body, podbradak , podbradak - 

marama, pamučna dekica, tisak loga „I love Tuhelj“) – 1.581,25 kn 

 

3.4. Ostale naknade, pomoći, subvencije i donacije 

 

SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA  

U tijeku prvog polugodišta 2020. godine isplaćene su subvencije poljoprivrednicima u 

iznosu od 9.600,83 kuna.  

Subvencije su isplaćene za: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda, sadnju 

voćki i zadržavanje teladi.  

 

SUBVENCIJE OBRTNICIMA 

 U izvještajnom razdoblju nismo imali zahtjeva za subvencioniranje otvaranja novog 

obrta. Općina Tuhelj uključila se u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“ (u 

daljnjem tekstu: Program) koji provodi Krapinsko-zagorska županija, a namijenjen je mikro, 

malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim 

osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama 

koji ulažu na području Krapinsko- zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu. 

Cilj programa je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva, te lakša dostupnost 

izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta. 

Subvencionirati će se kamatna stopa u visini od 1,00 p.p. godišnje. 

 

ŠKOLSKA KUHINJA 

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

1.750,00 kuna za 6 učenika koji pohađaju OŠ Lijepa naša u Tuhlju.  

NOVČANE POMOĆI SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA 

U prvom polugodištu 2020. godine za studentsku i učeničku pomoć isplaćen je iznos od 

64.200,00 kuna za 23 studenata i 4 učenika. 

 

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 

U prvom polugodištu 2020. godine sufinancirani su troškovi prijevoza učenika u iznosu 

od 13.967,58 kuna. 

 

 

 
1 U istom razdoblju prethodne godine bio je identičan broj zahtjeva. 



SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU 

U prvom polugodištu 2020. godine su/financirani su troškovi u iznosu od 121.651,15 

kuna za 22 djece. 

 

OBRAZOVANJE 

 Krajem veljače, učiteljici Pavici Iveković u OŠ Lijepa naša, isplaćeno je 8.644,00 kn za  

rad predškole u školskoj godini 2019./2020. za prvo polugodište. 

 

TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA  

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

iznosu od 20.000,00 kuna. 

Tim sredstvima potpomognut je rad župe i njezine aktivnosti i to: 

- uređenje okoliša oko crkve, župnog dvora i sakralnih objekata, 

- sufinanciranje troška energenta za grijanje crkve. 

 

OSTALE DONACIJE: 

 OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA 

U izvještajnom razdoblju donacije su činile iznos od 11.741,25 kuna koje se odnose na 

podmirenje dijela troškova obuke neplivača odrađene u 2019. godini (1.925,00 kn), nabavu 

opreme za videokonferenciju (8.436,25 kn) te prijenos sredstava primljenog iz državnog 

proračuna (pomoć za organizaciju predškole u iznosu od 1.380,00 kn). 

 

GDCK KLANJEC 

Početkom ožujka Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec isplaćen je dio zakonske 

obveze u iznosu od 5.000,00 kn. 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TUHELJ 

Sukladno Zakonu o vatrogastvu u tijeku prvog polugodišta 2020. godine DVD-u Tuhelj 

isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 70.000,00  kuna (obveza za 2019. godinu). 

U ovoj izvanrednoj situaciji koja nas je zadesila, operativni članovi DVD-a Tuhelj 

odigrali su važnu ulogu uz redovite ophodnje naselja naše općine, a bili su i angažirani na 

dežurstvu u centru za karantenu za vozače teretnih vozila u Tuheljskim Toplicama. Od 21. 

ožujka do 10. svibnja DVD Tuhelj  bio je aktivan s 14 vatrogasaca i 3 vozila, te je angažmanom 

svojih članova utrošio cca 230 sati dobrovoljnog rada postupajući po odlukama stožera civilne 

zaštite Općine Tuhelj, Uputi za postupanje po mjeri strogog ograničavanja na ulicama i drugim 

javnim mjestima zapovjednika DVD-a Tuhelj te zapovjedi zapovjednika Vatrogasne zajednice 

KZŽ.  

 
Terme Tuhelj d.o.o., ožujak 2020. 



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 prvog polugodišta 2020. godine za rad udruga isplaćeno je 2.600,00 kuna, i to 

preostali dio Puhačkom orkestru „Lipa“ za projekte iz 2019. godine. 

 Na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Tuhelj za 2020. godinu, a koji je raspisan 10. siječnja, 

pristiglo je 19 prijavljenih projekata/programa od 12 udruga. Nakon administrativne provjere i 

ocjenjivanja projekata i programa izvršenih 12. i 13. ožujka, Povjerenstvo za ocjenjivanje dalo 

je davatelju financijskih sredstava prijedlog za odobravanje  financijskih projekata i programa 

koji su prema broju bodova unutar okvira raspoloživih financijskih sredstava. S obzirom na već 

navedene okolnosti novonastale situacije u vezi  pandemije virusa COVID-19., načelnik nije 

donio Odluku o dodjeli sredstava, već Zaključak o privremenoj obustavi Javnog natječaja 1. 

travnja. Daljnjim razvitkom situacije i zabranama organizacija javnih događanja i okupljanja s 

određenim brojem sudionika istih, te preporuka HZJZ-a, 18. svibnja načelnik je donio Odluku 

o obustavi Javnog natječaja za financiranje programa projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Tuhelj za 2020. godinu. Istog dana, u vatrogasnom domu 

održan je i predmetni sastanak sa predstavnicima udruga kojima je objašnjen put od otvaranja 

do obustave javnog natječaja te daljnje mogućnosti za su/financiranje njihovog rada. Za nužne 

troškove udruge, tokom godine može se predati zahtjev na propisanom obrascu za jednokratnu 

potporu (Obrazac L). 

 

 

 
Vatrogasni dom u Tuhlju, 18.05.2020. 

 

Od ostalih donacija, a na temelju zahtjeva i ugovora s Udrugom dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata Republike Hrvatske krajem travnja isplaćena je donacija u iznosu od 



1.000,00 kn za kupnju elektro-motornih invalidnih kolica. Početkom ožujka u vijećnici Općine 

Tuhelj održana je primopredaja dva računala s programima dobivena iz donacija koja je 

spomenuta udruga donirala Udruzi umirovljenika Općine Tuhelj. 

 

 

4. RASPOLAGANJE IMOVINOM 

 

4.1.  Naslijeđena imovina 

 

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) i obveze: dug po kreditu te dug po kartici od pokojne Štefice Labaš. Sredinom 

listopada 2019. godine s Erste card clubom d.o.o. sklopljena je nagodba o obročnoj otplati duga 

po kartici u iznosu od 23.750,20 kn na 10 rata. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 6 rata 

(1.670,80 x 6 = 10.024,80 kn). 

Općina Tuhelj 2017. godine naslijedila je 1/5 stambene zgrade u Tuheljskim Toplicama, 

Ulica Slavice Ježek 19a koja se nalazi na k.č. 3033, k.o. Črešnjevec. Izvršena je procjena kuće 

troška 1.875,00 kn te je izrađen energetski certifikat troška 1.750,00 kn. Javili su nam se ostali 

suvlasnici te je naš udio prodan gđi. Marti Ježek (Ulica Slavice Ježek 15, Tuheljske Toplice) za 

33.195,30 kn, sukladno procijenjenoj vrijednosti nekrenine. 

Dana 6.svibnja 2020. godine zaprimili smo Rješenje o nasljeđivanju iza pokojnog 

Vladimira Glavičića iz Svetog Križa, kojim smo kao ošasnu ostavinu naslijedili nekretninu 

upisanu u zk. uložak 1176, k.o. Sveti Križ u ½ dijela. U naravi, radi se o vikend kući na adresi 

Sveti Križ 245. Stupili smo u kontakt sa suvlasnicom te je u planu rješavanje imovinsko – 

pravnih odnosa.  

Također, u mjesecu lipnju naslijedili smo nekretninu pokojnog Horvat Ivice iz 

Dugnjevca, tj. dio njegove ostavine koji se nalazi na području općine Tuhelj. Radi se o 

nekretninama upisanima u zk. uložak 433, k.o. Tuhelj u 2/6 dijela, zk. uložak 1960, k.o. Tuhelj 

u 2/6 dijela. Pokojnik je bio korisnik zajamčene minimalne naknade te na nekretninama postoji 

zabilježba socijalne skrbi. 

 

4.2. Ostala oprema, uređaji i strojevi 

 

Nabavljene su dvije zastave RH za vanjski jarbol, 3 zastavice EU i 20 drvenih štapova 

koji se postavljaju na stupove u naseljima općine ukupnog troška od 1.362,50 kn. 

5. PROJEKTI 

 

DJEČJI VRTIĆ 

 Izvrsnim tempom nastavljeni su radovi započeti krajem 2019. godine čiji trošak u prvom 

polugodištu iznosi 3.771.269,98 kn. Otvaranje vrtića očekuje se početkom listopada. 

 



 
Dječji vrtić, lipanj 2020. 

 

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA 

I dalje smo na čekanju da Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost sprovede nabavu. 

Sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz 2018. godine i 

dodatku ugovora iz 2019. godine, između Općine i Fonda, u svibnju smo preuzeli 2 kontejnera 

za papir i 1 za staklo te je naše sufinanciranje iznosilo 15%, odnosno 587,13 kn. 

 

JAVNA RASVJETA 

Krajem ožujka uveden je novi priključak za javnu rasvjetu u Svetom Križu (odvojak 

Stanković) troška 7.762,50 kn.  

 

UREĐENJE GROBLJA – NOVO GROBLJE 

 Krajem ožujka hortikulturalnim uređenjem uljepšan je novoizgrađeni dio Novog groblja 

troška od 17.495,00 kn. 

 

CESTE 

 U izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.000,00 kn za geodetski snimak i elaborat ceste u 

Tuhlju – TUH2 te 7.500,00 kn za izradu troškovnika za ceste čije se asfaltiranje planira u 

mjesecu kolovozu. Radovi se planiraju za sve ceste sukladno planu u Programu građenja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020. godinu i to:  

 

 NAZIV CESTE PLAN IZGRADNJE 

1. Asfaltiranje  nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj – LIPN1 – 

Bednjanec-Zanoški-Vahtarić- 300 m  
kolovoz 

2. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj – LIPN1 – 

Bednjanec-Zanoški-Vahtarić - 230 m  
kolovoz 

3. Asfaltiranje nerazvrstane ceste U Lenišću - LEN7 – Herceg-

Kolarec Mladen  – 500 m 
IV. kvartal 

4. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Tuhlju – TUH2 – odvojak 

Matečić – 140 m 
kolovoz  

5. Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u Lenišću – LEN8 – spoj 

Ravnice, Krizmanić, Kreševac – 200 m (II. dio) 
IV. kvartal 



6. Asfaltiranje ceste u Tuhlju – pristupna cesta do dječjeg vrtića – 

TUH17 – dječji vrtić – 100 m 
kolovoz 

Općini Tuhelj odobreno je sufinanciranje 2 projekta: 

1. 168.000,00 kn od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Navedeni 

iznos odobren  je za projekt  rekonstrukcije makadamskih cesta u naselju Lipnica 

Zagorska, odvojak Vahtarić i Zanoški te u naselju Tuhelj, odvojak Matečić.  

2. 70.000,00 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Navedeni iznos 

namijenjen je za projekt uređenja nerazvrstane ceste u naselju Lenišće, II. etapa, 

odvojak Krizmanić-Kreševac.  

 

IZGRADNJA I OPREMANJE PARKA S FONTANOM U TUHELJSKIM TOPLICAMA  

 Općina Tuhelj je, kao nositelj projekta podnijela prijavu spomenutog projekta dana 30. 

studenog 2018. godine na LAG-ov natječaj. 

 Početkom prosinca 2019. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju donijela je Odluku o rezultatu administrativne kontrole te je Zahtjev za 

potporu pozitivno ocijenjen. Odlukom je utvrđen intenzitet potpore u visini od 266.850,00 kuna. 

Početkom lipnja sprovedena je nabava za radove, a pristigla je jedna ponuda i to za preko 200% 

veća od procijenjene vrijednosti.  

 

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE 

 

Prikaz izvršenih aktivnosti: 

• Održana edukacija za organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj o vrstama 

i terminima raspisivanja natječaja za sufinanciranje projekata za udruge na lokalnoj, 

državnoj i europskoj razini 

• Kupovanje i druga vrsta nabave suvremenih pomagala za provedbu nastavnog programa 

– oprema za videokonferenciju 

• Organiziranje informativnih aktivnosti za učenike završnih razreda osnovne škole o 

daljnjem školovanju, uz prezentaciju bivših učenika srednjih škola s područja općine o 

njihovim iskustvima u školovanju - okupljeno 8 bivših učenika OŠ koji su prezentirali 

svoj put školovanja 

 

 

 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

U izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 3 sjednice i 2 konstruktivna sastanka sa 

zamjenicom načelnika (početkom veljače i krajem svibnja na temu donošenja Pravilnika o 

dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj. 

 

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI 

Pokrenuta organizacija „pub kviza“  

- kroz prvu polovicu ove godine održana su 4 kviza pod vodstvom Marka Brozovića, tada 

osobe na stručnom osposobljavanju u Općini Tuhelj 

Organiziran prvi turnir u Play station igri FIFA20 

- krajem veljače, na inicijativu i u organizaciji Savjeta mladih Općine Tuhelj i uz stručnu 

pomoć članova Športskog društva Tuhelj, održan prvi turnir u igranju Playstation igre 

“FIFA20” koji je okupio tridesetak mladih entuzijasta 



Prijedlozi i primjeri dobre prakse vezani uz epidemiju COVID-19 

- Premda su bili zakinuti fizičkim okupljanjem, putem Facebook grupe dali su svoje 

prijedloge i primjere dobre prakse vezane uz epidemiju COVID-19 koji su u svibnju 

poslani Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, a koji je dio njih usvojio u 

Preporukama koje se nadovezuju na dopis udrugama mladih i za mlade te savjetima 

mladih na području Republike Hrvatske 

 

 To sve upućuje na činjenicu da Savjet mladih Općine Tuhelj kontinuirano radi na 

povećanju kvalitete života mladih Tuhljana, a onda posljedično i svih stanovnika Općine 

Tuhelj. 

 

 
    I. pub kviz u Tuhlju: „Izi kvizi“, 18.01.2020.



 

Pregled natječaja i projekata Općine Tuhelj: 

NATJEČAJI I PROJEKTI OPĆINE TUHELJ 1-6/2020. 

R. br. Natječaj Mjera Podmjera 
Datum 

prijave 

Vrijednost 

projekta          

(u kn/€) 

Status 

zahtjeva 

Iznos dodijeljenih 

sredstava        (u kn) 

1. 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornog 

uređenja 

  

Poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva 

i ujednačavanje 

komunalnog standarda u 

2020. 

11.02.2020

. 

800.000,00 

kn 
odobren 168.000,00 

2. 

Ministarstvo 

regionalnog 

razvoja 

Program 

održivog razvoja 

lokalne zajednice 

Uređenje ner.ceste u 

naselju Lenišće II. i II. 

etapa, odvojak Krizmanić-

Kreševac, k.č.br.2217 k.o. 

Tuhelj na području općine 

Tuhelj 

25.02.2020

. 

336.882,50 

kn               

(70% Min. 

235.817,75 

kn) 

odobren 70.000,00 

3. 

Ministarstvo 

regionalnog 

razvoja 

Program 

održivog razvoja 

lokalne zajednice 

Izgradnja javne rasvjete u 

naselju Lenišće 

25.02.2020

. 

120.312,50 

kn (70% 

Min. 

84.218,75 

kn) 

odbijen   



  
  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

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

Statutom Općine Tuhelj utvrđene kao njegove ovlasti i nadležnosti i to na transparentan način, 

na korist svih stanovnika Općine Tuhelj, vodeći se načelima etičnosti, jednakosti i sveopćeg 

uključivanja. 

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. 

Iza nas je vrlo teško razdoblje obilježeno mjerama koje su socijalne kontakte među nama 

smanjile na najmanju moguću razinu, a i trenutno ne znamo što nas čeka na jesen. Sve mjere 

koje su donesene u cilju su zaštite života i zdravlja naše nacije pa tako i svih nas u Tuhlju. 

Prema podacima izvješća o tržištu nekretnina Krapinsko-zagorske županije za prošlu 

godinu, najviše obiteljskih kuća prodano je u Tuhlju, što ukazuje da je Tuhelj pogodno mjesto 

stanovanja uz tedenciju povećanja broja stanovnika. 

Djeca su naša budućnost! Veseli podatak da će se ove godine 144 učenika upisati u 

Osnovnu školu „Lijepa naša“ u Tuhlju; 10 više nego protekle godine. 

Valja istaknuti i značajno kapitalno ulaganje na području naše općine. Naš najveći 

privredni subjekt, Terme Tuhelj d.o.o. uložile su preko 5 milijuna kuna u izgradnju luksuznog 

mobilnog naselja s 26 kućica (Glamping village) koji nudi novi sadržaj s 5 zvjezdica, jedini 

takav u kontinentalnoj Hrvatskoj. Takvim ulaganjem, zasigurno će se poboljšati slika 

zaposlenosti našeg kraja.  

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

                     Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 12/18 i 3/20), povodom razmatranja Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za 

prvo polugodište 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj 

________ 2020. godine donijelo je slijedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine. 

 

 

 

       

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Robert Romić 

 

 

  



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-2 

Tuhelj, 9.09.2020.    

        

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE 

TUHELJ ZA 2020. GODINU  

 

 

Predstavničko tijelo donosi temeljni akt za iduću proračunsku godinu s projekcijom za 

sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine. Izmjene i dopune provode se po 

postupku za donošenje proračuna i projekcije.  

Odluka  o  Proračunu  Općine  Tuhelj  za  2020.  godinu  i  projekcije  proračuna  za 

2021. i 2022. godinu donijeta je 12. prosinca 2019. godine. 

 Financijsko poslovanje vršeno je u skladu sa gore navedenom Odlukom, Odlukom o 

izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu, Zakonom o proračunu, te u skladu sa 

ostalom zakonskom regulativom.  

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, te 

potrebi uključivanja prenesenog viška poslovanja iz prethodnih godina, gospodarskom stanju u 

zemlji, kao i potrebi za realizacijom novih aktivnosti i projekata izrađen je ovaj prijedlog I. 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu.  

U planu Proračuna za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 

11.541.391,49 kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 450.000,00 kn 

iznosi sveukupno 11.991.391,49 kn. 

 I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu prihodi se smanjuju 

za 751.453,83 kn, a povećavaju se primici za 400.000,00 kn koji će se utrošiti namjenski za 

završetak kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“.  Odlukom o 

raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Općine Tuhelj  za 2019. godinu od 

22.04.2020. utvrđen je preostali raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosu od 555.060,66 kn. 

Uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina, ukupni konsolidirani Plan 

proračuna Općine Tuhelj sada iznosi 11.744.998,32 kn. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 

od sveukupno 11.744.998,32 kn što je za 246.393,17 kn manje u odnosu na  prvobitno usvojeni 

Plan.  
 

U nastavku je dano objašnjenje proračunskih stavaka koje se mijenjaju: 

 

 

PRIHODI I PRIMICI 

 S obzirom na okolnosti u novonastaloj situaciji u svezi  pandemije virusa COVID-19 

znatno je poremećen mehanizam naplate, planiranja i izvršavanja poreznih prihoda. Prihodi od 

poreza smanjuju se za 396.550,00 kn te prihodi od poreza na imovinu za 76.050,00 kn. 

 Prihodi od pomoći smanjene su za 221.455,35 kn. Prihod za projekt WIFI4U prihodovan 

je u protekloj godini tako da se ta stavka briše. Prihod od kompenzacijske mjere planira se u 



 

nešto manjem iznosu od 400.000,00 kn, stoga se ta stavka povećava sa 150.000 planiranih na 

399.000 kn. Dosadašnjim prijavama na javne natječaje odobreno je 238.000 kn kapitalnih 

pomoći tako da se planirane pomoći smanjuju na navedeni iznos. Pomoć iz županijskog 

proračuna planirana je u iznosu od 112.500 kn, no, ugovoreni su radovi samo za sufinanciranje 

od 9.030 kn. Smanjuju se i tekuće pomoći od HZZ-a iz razloga što je tek u kolovozu odobreno 

zapošljavanje dvaju djelatnika za koje se planira prihod od 51.337,65 kn. Kapitalna pomoć iz 

državnog proračuna  i kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 

planirana je na osnovi ostvarenog prihoda u siječnju ove godine u ukupnom iznosu od 3.303.527 

kn prema postocima sufinanciranja. 

 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi smanjuju se za 163.643,78 kn što 

uključuje smanjenje prihoda od turističke pristojbe, ostalih prihoda od vodnog gospodarstva, 

prihoda za sufinanciranje uređenja cesta te naknade za telekomunikacijsku mrežu. 

 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa smanjeni su za 60.000 kn. 

 Zbog nepredviđene prodaje nefinancijske imovine, dodaje se nova stavka: Prihodi od 

prodaje građevinskih objekata planirana na 33.195,30 kn za prihod ostvaren od prodaje dijela 

naslijeđene kuće u Tuheljskim Toplicama. 

 Povećava se stavka primljenih kredita za iznos od 400.000 kn iz razloga što se će sredstva 

namjenski utrošiti na završetak kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u 

Tuhlju“. 

 

 

RASHODI I IZDACI  

 Ukupni rashodi smanjeni su za 472.370,96 kn, dok su izdaci povećani za 225.977,79 kn. 

 Objašnjenje smanjenja i povećanja proračunskih stavaka dano je kroz posebni dio 

proračuna: 

 

RAZDJEL: 001 Predstavnička, izvršna i upravna tijela 

Glava: 01 Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela 

  PROGRAM: 1000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 

 Smanjenja je samo stavka ostalih nespomenutih rashoda u iznosu od 1.000 kn kod 

aktivnosti „Savjet mladih Općine Tuhelj“. 

 

Glava: 02 Jedinstveni upravni odjel 

 PROGRAM: 2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 

 S obzirom na ograničenja u svezi okupljanja smanjuju se stavke seminara i savjetovanja 

te tečajeva i stručnih ispita za 3.000 kn. Smanjuju se stavke troškova za zaposlene na javnim 

radovima (trošak plaće, doprinosi i naknade za prijevoz) za 84.069,45 kn jer umjesto planiranih 

4, zaposlit će se 2 djelatnika. Uvodi se zasebna stavka „Kamate na primljene kredite – HPB 

(vrtić)“ koja obuhvaća troškove interkalarne kamate koja se plaća na iskorišteni iznos kredita. 

Izvornim planom za izdatke otplate glavnice kratkoročnog kredita planirao se minus po tekućem 

računu na kraju 2019. godine od 100.000,00 kn, no on je iznosio 325.977,79 kn, stoga se 

povećava spomenuta stavka za iznos razlike. 

 PROGRAM: 3000 KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA 

 Zbog većeg obujma radova na sanaciji uz nerazvrstane ceste povećava se stavka 

materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata za 17.000 kn. S 

obzirom na minimalne troškove zimske službe u prvom tromjesečju novi iznos troškova zimskog 

održavanja cesta iznosi 38.328,52 kn. Stavka uređenja prostora smanjuje se na dostatnih 5.000 

kn. Uvodi se nova stavka iznosa od 6.236,98 kn koja se odnosi na sufinanciranje troškova 

projekta  „Učimo zeleno“. Trenutno se odustaje od izrade projektne dokumentacije za izgradnju 

nogostupa u Bolničkoj ulici te se ta stavka smanjuje za svih planiranih 50.000 kn. Izgradnja 

novih cesta planira se u obujmu predviđenom u Programu građenja komunalne infrastrukture. 

Novim planom trošak je smanjen za 19.800 kn, a ukupni iznos planiranog troška raspoređen je 



 

po izvorima financiranja (238.000 kn pomoći, 338.725,68 prihoda za posebne namjene i 

223.274,32 kn općih prihoda i primitaka) te ukupno čini 800.000 kn. Za cjelokupni iznos od 

78.500 kn smanjena je stavka kapitalnog projekta „Izrada projektne dokumentacije za uređenje 

centra Tuhlja“ jer je trošak knjižen 2019. godine. Smanjena je cjelokupna stavka za 10.000 kn 

za projekt izgradnje nogostupa Tuhelj-Tuheljske koja je bila planirana za eventualno javljanje 

na natječaj. Prijavom na natječaj nisu ostvarene pomoći za sufinanciranje proširenja javne 

rasvjete stoga je taj izvor smanjen za 50.000 kn, dok je s istim iznosom povećana ista stavka ali 

općih prihoda i primitaka. Novo groblje u Tuhlju uređeno je sadnjom novih biljaka, a u planu je 

i izgradnja stepenica; produžetak staze do vrha parcele tako da je ta stavka povećava za 20.000 

kn te novi plan iznosi 37.495 kn. S obzirom na već poznate i knjižene troškove vlastitog 

komunalnog pogona smanjuje se stavka troška registracije za 86,07 kn te se povećava stavka 

premije osiguranja za 0,12 lp. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa odustaje se od 

izgradnje autobusnog stajališta te se ta stavka smanjuje za cjelokupan iznos od 25.000 kn. S 

obzirom na veće radove na opremi komunalnog pogona povećava se stavka usluga tekućeg i 

investicijskog održavanja postrojenja i opreme za 5.738,51 kn te novi plan iznosi 15.000 kn. 

Ujedno, smanjuje se stavka nabave novih uređaja za cjelokupni iznos od 8.000 kn. Novim 

planom uvodi se nova stavka uređenja Starog groblja u iznosu od 20.000 kn potrebnih za 

asfaltiranje parkirališta. Cjelokupnim iznosom od 40.000 kn smanjuje se stavka kapitalnih 

donacija planirana izvornim planom za Lovačko društvo. Stavka prometne signalizacije 

umanjuje se za 50% te novi plan iznosi 10.000 kn. Na temelju izrađenog troškovnika za 

proširenje vodovodne mreže u Pristavi planira se povećanje planiranog troška za 2.130 kn te 

novi plan iznosi 27.130 kn. Povećava se stavka za uređenje odvodnih jaraka za 11.687,50 kn te 

novi plan iznosi 91.687,50 kn. 

 PROGRAM: 4000 OBRAZOVANJE 

 Ove godine Općina nema troškove pomoćnika u nastavi OŠ tako da se smanjuje stavka 

tekuće donacije prema OŠ Lijepa naša za 15.000 kn, a smanjuje se i kapitalna donacija u iznosu 

od 9.000 kn koja se samo prenosi u drugi program posebnog dijela proračuna (Lokalni program 

za mlade). S obzirom da je Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo odluku kako će Općina 

Tuhelj na sebe preuzeti cjelokupni iznos ekonomske cijene redovitog programa vrtića za djecu 

s prebivalištem na području općine Tuhelj za vrijeme trajanja mjere kada je obustavljen rad 

predškolskog odgoja, planira se povećanje stavke sufinanciranja boravka djece u dječjim 

vrtićima za 20.000 kn. Kapitalni projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića je pri samom kraju. 

Predviđeni troškovi za 2020. godinu su 6.003.527 kn, stoga se stavka povećava za 105.527 kn u 

odnosu na izvorni plan. 

 PROGRAM: 5000 SOCIJALNI PROGRAM 

 Povećava se stavka novčanih pomoći srednjoškolcima i studentima za 15.250 kn jer će 

planiranih 80.000 kn biti nedostatno za troškove do kraja tekuće godine. S obzirom na 

dosadašnje ostvarenje i procjenu troškova smanjuje se stavka sufinanciranja školske kuhinje u 

OŠ za 5.000 kn. Obzirom na donesene mjere kada je obustavljen rad u školama smanjuje se 

stavka sufinanciranja cijene prijevoza za 40.000 kn te novi plan iznosi 50.000 kn. Povećava se 

stavka donacije prema Crvenom križu za 10.000 kn iz razloga što su utvrđene financijske 

korekcije za narudžbe potrepština za krajnje korisnike u projektu „Žene za zagorje“ u kojem je 

Općina Tuhelj partner. Planirano je da se ti dodatni troškovi raspodijele na svih 19 partnera i 

nositelja projekta. Zbog naknadno priznatih zahtjeva povećava se stavka za isplatu pomoći za 

ogrjev u iznosu od 2.150 kn. 

 PROGRAM: 6000 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA STANOVNIKA OPĆINE 

 Program se smanjuje za 323.569,65 kn. Procjenom manjih troškova od izvornog plana 

smanjena je stavka za trošak geodetsko-katastarskih usluga na 16.000 kn. Zbog priključka 

električne energije za potrebe izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića povećava se stavka 

električne energije za 7.000 kn. Zbog navedenog projekta uvodi se i nova stavka „Intelektualne 

usluge“ u iznosu od 10.000 kn koja čini troškove vanjskog suradnika za pripremu dokumentacije 

za osnivanje ustanove dječjeg vrtića. Smanjuje se u cjelokupnom iznosu stavka sufinanciranja 



 

el. mreže za 10.000 kn. S obzirom na manji broj događanja smanjuje se trošak Dana općine za 

2.917,75 kn. Pojavom pandemije koronavirusa povećali su se troškovi za sredstva zaštite i 

spašavanja te novi plan iznosi 25.000 kn. Povećava se stavka donacije prema DVD-u Tuhelj za 

36.230,10 kn. Općina Tuhelj uključila se u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“ 

koji provodi Krapinsko-zagorska županija te je planirana nova stavka za navedene subvencije u 

iznosu od 1.000 kn. S obzirom na dosadašnje ostvarenje i procjenu troškova smanjuje se stavka 

subvencije poljoprivrednicima za 50% te novi plan iznosi 30.000 kn. Za cjelokupni iznos od 

50.000 kn smanjuje se stavka kapitalne donacije za poticanje razvoja djelatnosti OPG-a iz 

razloga što će se sredstva utrošiti na prioritetne projekte tekuće godine. Različite mjere HZJZ-a 

o provođenju društvenih događanja i okupljanja dovele su do obustave Javnog natječaja za 

financiranje programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 

Općine Tuhelj za 2020. godinu te se planiranih 163.000 kn za kulturu, sport i ostalo smanjuje na 

22.000 kn. Smanjuje se i cjelokupna stavka za promicanje kulture (predviđena gostujuća 

kazališna predstava) u iznosu od 16.000 kn zbog neizvjesnih mjera koje nas očekuju. Za 50% 

smanjuje se stavka ostalih donacija i sponzorstva koja novim planom iznosi 5.000 kn. Troškovi 

projekta WIFI4EU knjiženi su protekle godine tako da je smanjena stavka za cjelokupan iznos 

od 115.000 kn, a usluge interneta na godišnjoj razini za spomenuti projekt novim planom iznose 

2.268 kn (smanjenje za 732 kn). 

 PROGRAM: 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM 

 Obveze za naslijeđenu imovinu smanjene su za 13.304,40 te su planirane na trenutno 

knjižene troškove koji iznose 11.695,60 kn. Kapitalni projekt „Objekti u vlasništvu Općine“ 

smanjuje se za 22.621,27 kn jer na natječajima nisu ostvarene planirane pomoći za projekt 

uređenja podruma i zgrade Općine te nije nabavljen planirani uređaj za klimu. Smanjuje se 

stavka premije osiguranja ostale imovine jer u konačnici iznosi manji iznos od izvornog plana 

(3.378,73 kn). Novim planom uvodi se novi kapitalni projekt planiran na 220.000 kn kojim se 

planira kupnja nekretnine u centru Tuhlja, dok se pritom odustaje od kupnje Seljačkog doma u 

Proseniku (65.000 kn) i izgradnje nadstrešnice za komunalno vozilo (50.000 kn). Smanjuju se 

troškovi goriva za 2.000 kn za kombi vozilo te se novim iznosom planiraju na 4.000 kn. Odustaje 

se od uređenja vijećnice te se smanjuje stavka opreme i namještaja za cjelokupni iznos od 8.000 

kn. 

 PROGRAM: 8000 TURIZAM 

 Povećava se stavka donacija prema TZP Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća za 4.600 

kn zbog planirane izrade nove i popravak uništene signalizacije te novi plan iznosi 9.600 kn. U 

spomenutom programu odustaje se od projekta „Šetnica uz potok Horvatska (20.000 kn). 

 PROGRAM: 9001 LOKLANI PROGRAM ZA MLADE 

 Prvenstveno zbog donesenih mjera tokom godine vezanih uz pojavu COVID-19  i 

nemogućnosti održavanja većine aktivnosti, Lokalni program za mlade smanjuje se za 80% te s 

planiranih 68.500 novi plan iznosi 13.436,25 kn. Najveći trošak čini nabava opreme za 

videokonferenciju, odnosno donacija prema OŠ Lijepa naša (8.436,25 kn). Nije održan koncert 

za mlade, Večer mladih glazbenih talenata ni projekcija filma na otvorenom prostoru kao ni 

projekt izgradnje i opremanja streetworkout parka. 

 PROGRAM: 9002 PROGRAM INFORMIRANJA 

 Program se povećava za 4.500 kn iz razloga što je početkom godine ugovoren veći iznos 

mjesečne naknade za Zagorski list (s 1.500 kn na 1.875 kn).  

  

RAZDJEL: 002 Javne potrebe 

Glava: 01 Predškolski odgoj i obrazovanje 

  PROGRAM: 9003 DJEČJI VRTIĆ 

  Korisnik: 75115 Dječji vrtić Potočić Tuheljski 

Ovim izmjenama proračuna planira se i prvi proračunski korisnik; Dječji vrtić Potočić 

Tuheljski za kojeg se planiraju troškovi u iznosu od 70.000,00 kn za financiranje redovne 

djelatnosti (troškovi plaća, doprinosa, naknada troškova zaposlenih, rashodi za materijal i 



 

energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te nabave opreme). Navedeni 

troškovi pokriti će se dijelom od prihoda za posebne namjene (participacija roditelja u iznosu 

ekonomske cijene dječjeg vrtića, a dijelom iz općih prihoda i primitaka Proračuna Općine). 

 

 

 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

              Mladen Hercigonja 

 

  



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-03 

Tuhelj, 09.09.2020.      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju  

     proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i 

članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 

12/18 i 3/20) 

 

Obrazloženje: 

 

Uz proračun jedinice lokalne samouprave donosi se Odluka o izvršavanju proračuna. 

Planiranim Izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i 

projekciju proračuna za 2020. i 2021. godinu mijenja se i spomenuta Odluka iz razloga promjene 

stavke zaduživanja. 

 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  

izvršavanju proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu 
                 

  



 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12 i 15/15) 

i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18 

i 3/20) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj ___ sjednici održanoj ________ godine donosi 

 

ODLUKU 

o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Mijenja se članak 8. Odluke tako da sada glasi: „Općina Tuhelj može se zaduživati 

uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira. 

 Općina Tuhelj može se dugoročno zadužiti samo za investicije koje se financiraju iz 

njenog proračuna, po odluci Općinskog vijeća i uz suglasnost Vlade, na prijedlog ministra 

financija. 

Ugovor o zaduživanju sklapa Načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost 

Vlade, a na prijedlog ministra financija. 

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju. 

Ukupna godišnja obveza Općine Tuhelj može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda 

u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. 

U iznos iz stavka 4. ovog članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, 

obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira, neplaćenih obveza i danih jamstava iz prethodnih 

godina. 

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća 

obveza, načelnik može donijeti odluku kojom se Općina kratkoročno zadužuje, najduže do 12 

mjeseci. Općini Tuhelj odobren je: 

1. kratkoročni kredit (400.000,00 kuna odobrenog minusa) i 

2. beskamatni zahtjev iz državnog proračuna sukladno uvjetima i načinu propisanom u 

Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom 

zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/2020, 15.4.2020.) te će se i na taj način 

izvršavati. 

 Očekivani iznos duga s osnove zaduživanja na kraju proračunske godine iznosit će 

ukupno 5.690.000,00 kn. Navedeni iznos sastoji se od duga s osnove glavnice kredita po 

zaduženjima iz 2015., 2018., 2019. i 2020. godine.“ 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Krapinsko 

zagorske županije”.  

 

 

KLASA:021-05/20-01/ 

URBROJ:2135-03-01/20- 

Tuhelj,  

 

 

      Predsjednik Općinskog vijeća 

       Robert Romić 

 

 

 

 

 



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-04 

Tuhelj, 09.09.2020. 

       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

      infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o 

komunalnom gospodarstvu NN 68/18) 

 

Obrazloženje: 

Na osnovi polugodišnjeg izvršenja Proračuna i novog plana u rebalansu proračuna 

planiraju se slijedeće izmjene Programa: 

 

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA: 

R.BR. 
NAZIV 

IZVORNI 

PLAN 

I.  

IZMJENE 

1. Ostali građevinski objekti - izgradnja 

nadstrešnice na autobusnoj stanici u 

Proseniku 

25.000,00 kn 

 

0,00 kn 

2. Izgradnja i opremanje parka s fontanom u 

Tuheljskim Toplicama 

 

418.000,00 kn 

 

418.000,00 kn 

 SVEUKUPNO:  443.000,00 kn 418.000,00 kn 

 

 

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA: 

R.br. 
OPIS 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

IZVORNI 

PLAN 

I. 

IZMJENE 

1. Asfaltiranje  nerazvrstane ceste u 

Lipnici Zagorskoj – LIPN1 – 

Bednjanec-Zanoški-Vahtarić- 225 m  

 

 

Prihodi za posebne 

namjene 

(273.725,68 kn) 

 

i 

 

Pomoći 

(168.000,00 kn) 

162.000,00  

kn 

 

103.846,68 

2. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u 

Lipnici Zagorskoj – LIPN1 – 

Bednjanec-Zanoški-Vahtarić 

(odvojak Zanoški) - 235 m  

120.000,00  

kn 

 

136.058,45 

kn 

3. Asfaltiranje ceste u Tuhlju – 

pristupna cesta do dječjeg vrtića – 

TUH17 – dječji vrtić – 61 m 

78.800,00  

kn 

 

103.437,55 

kn 



 

4. 
Asfaltiranje nerazvrstane ceste u 

Tuhlju – TUH2 – odvojak Matečić – 

150 m 

 

95.000,00  

kn 

 

 

98.383,00 

kn 

5. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u 

Lenišću - LEN7 – Herceg-Kolarec 

Mladen  – 575 m 

 

Opći prihodi i 

primici 

 

260.000,00  

kn 

 

0,00 

kn 

6. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u 

Banskoj Gorici – BAN5 - odvojak 

Bregni – Stanko – 355 m 

Opći prihodi i 

primici - 
223.274,32 

kn 

 

7. 

 

Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste 

u Lenišću – LEN8 – spoj Ravnice, 

Krizmanić, Kreševac – 200 m (II. 

dio) 

 

Pomoći 

 

 

52.000,00  

kn 

 

70.000,00 

kn 

Prihodi za posebne 

namjene 

 

52.000,00  

kn 

 

65.000,00 

kn 

  

SVEUKUPNO: 

  

819.800,00  

kn 

 

800.000,00 

kn 

 

 

3. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA NA GROBLJIMA 

R.br. OPIS IZVORNI PLAN I. IZMJENE 

1. Uređenje groblja – Novo groblje (izgradnja 

stepenica; produžetak staze do vrha parcele, 

hortikulturalno uređenje) 

 

25.000,00 kn 

 

37.495,00 kn 

2. Uređenje groblja – Lenišće (obnova fasade 

kapelice) 

5.000,00 kn 5.000,00 kn 

3. Uređenje groblja – Staro groblje (asfaltiranje 

parkirališta) 

- 20.000,00 kn 

 SVEUKUPNO:  30.000,00 kn 62.495,00 kn 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik 

       Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja  

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Općine Tuhelj za 2020. godinu 
  



 

                   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

 Na temelju odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne 

novine'' broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj  (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj dana 

_______ 2020.  godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ  ZA  

2020. GODINU 

 

Članak 1. 

Mijenja se članak 2. u II. odjeljku tako da sada glasi: 

„Građenje javnih površina odnosi se na: 

1. Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama 418.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 418.000,00 kuna osigurati će se iz:  

- Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu, 

o Prihodi za posebne namjene i 

o Pomoći.“ 

Članak 2. 

Mijenja se članak 3. u III. odjeljku tako da sada glasi: 

„Građenje nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj obuhvaća: 

R. 

br. 
OPIS 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

 

IZNOS 

1. Asfaltiranje  nerazvrstane ceste u Lipnici 

Zagorskoj – LIPN1 – Bednjanec-Zanoški-

Vahtarić- 225 m  

 

 

Prihodi za posebne 

namjene 

(273.725,68 kn) 

 

i 

 

Pomoći 

(168.000,00 kn) 

 

103.846,68 

kn 

2. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Lipnici 

Zagorskoj – LIPN1 – Bednjanec-Zanoški-

Vahtarić (odvojak Zanoški) - 235 m  

 

136.058,45 kn 

3. Asfaltiranje ceste u Tuhlju – pristupna 

cesta do dječjeg vrtića – TUH17 – dječji 

vrtić – 61 m 

 

103.437,55 kn 

4. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Tuhlju – 

TUH2 – odvojak Matečić – 150 m 
98.383,00 kn 

5. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Banskoj 

Gorici – BAN5 - odvojak Bregni – Stanko 

– 355 m 

 

Opći prihodi i 

primici 

 

223.274,32 kn 

 

6. 

  

Pomoći 

 

70.000,00 kn 



 

Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u 

Lenišću – LEN8 – spoj Ravnice, 

Krizmanić, Kreševac – 200 m (II. dio) 

 

Prihodi za posebne 

namjene 
 

65.000,00 kn 

  

SVEUKUPNO: 

  

800.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna za asfaltiranje 1.076 m 

nerazvrstanih cesta osigurati će se iz: 

- Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu, 

o Opći prihodi i primici, 

o Pomoći i 

o Prihoda za posebne namjene.“ 

 

Članak 3. 

Mijenja se članak 5. u V. odjeljku  tako da sada glasi: 

  „Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na: 

R.br. 
OPIS 

IZVOR 

FINANCIRANJA 
IZNOS 

1. Uređenje groblja – Novo groblje (izgradnja 

stepenica; produžetak staze do vrha parcele, 

hortikulturalno uređenje) 

Opći prihodi i 

primici 

 

37.495,00 kn 

2. Uređenje groblja – Lenišće (obnova fasade 

kapelice) 

Opći prihodi i 

primici 

5.000,00 kn 

3. Uređenje groblja – Staro groblje (asfaltiranje 

parkirališta) 

Opći prihodi i 

primici 

20.000,00 kn 

 SVEUKUPNO:   62.495,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 62.495,00 kuna osigurati će se iz: 

- Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu 

o Opći prihodi i primici.“ 

 

Članak 4. 

Mijenja se članak 6. tako da sada glasi: “Ovim Programom predviđeno je ukupno 

1.430.495,00 kn za izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini.“ 

 

Članak 5. 

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
  



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-05 

Tuhelj, 09.09.2020.  

       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2020. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o 

komunalnom gospodarstvu NN 68/18) 

 

Obrazloženje: 

 

Na osnovi polugodišnjeg izvršenja Proračuna i novog plana u rebalansu proračuna 

planiraju se slijedeće izmjene Programa: 

 

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA: 

 

IZVORNI PLAN: 

Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju Sveti Križ u dužini od 800 m - (80.000,00 

kn). 

I. IZMJENE: 

Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju Sveti Križ u dužini od 700 m - (91.687,50 

kn). 

 

2. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:  

 

Planirani troškovi u 2020. godini IZVORNI PLAN I. IZMJENE 

Sadni materijal za cvjetnjake, tegle i 

žardinjere 

10.000,00 kn 3.000,00 kn 

Gorivo, ulje i p/m za kosilice i flakserice 10.000,00 kn 4.000,00 kn 

UKUPNO:  20.000,00 kn 7.000,00 kn 

 

3. Provođenje programa mjera deratizacije: 

IZVORNI PLAN: 

Planirani trošak u 2020. godini – 14.000,00 kn 

I. IZMJENE: 

Planirani trošak u 2020. godini – 13.850,00 kn 

 

 

 

 



 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA: 

Planirani troškovi u 2020. godini: IZVORNI PLAN I. IZMJENE 

Nabava kamenog materijala za zimsko 

posipavanje cesta i nabava soli 

20.000,00 kn 10.000,00 kn 

Nabava betonskih cijevi 10.000,00 kn 10.000,00 kn 

Troškovi goriva 35.000,00 kn 35.000,00 kn 

Prometna signalizacija 20.000,00 kn 10.000,00 kn 

Održavanje nerazvrstanih cesta 120.000,00 kn 120.000,00 kn 

Zimsko održavanje cesta 100.000,00 kn  38.328,52 kn 

UKUPNO:  305.000,00 kn 223.328,52 kn 

 

 

 

Općinski načelnik 

       Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2020. godinu 
  



 

                   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

 Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne 

novine'' broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije“ broj 12/18 I 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ____ sjednici održanoj 

dana _____________ 2020.  godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020. 

GODINU 

 

Članak 1. 

U članku 2., I. odjeljka mijenja se točka 2. tako da sada glasi: 

5. „Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju Sveti Križ u dužini od 700 m - 

(91.687,50 kn).“ 

 

Članak 2. 

U članku 2., II. odjeljka mijenja se točka 2. (tablica) tako da sada glasi: 

 

Planirani troškovi u 2020. godini 

Sadni materijal za cvjetnjake, tegle i 

žardinjere 

3.000,00 kn 

Gorivo, ulje i p/m za kosilice i flakserice 4.000,00 kn 

UKUPNO:  7.000,00 kn 

 

i točka 3. tako da sada glasi: 

 

„Provođenje programa mjera deratizacije  

 

Planirani trošak u 2020. godini – 13.850,00 kn“ 

 

Članak 3. 

U članku 2., III. odjeljka mijenjaju se podaci iz tablice tako da sada glasi: 

 

Planirani troškovi u 2020. godini: 

Nabava kamenog materijala za zimsko 

posipavanje cesta i nabava soli 

10.000,00 kn 

Nabava betonskih cijevi 10.000,00 kn 

Troškovi goriva 35.000,00 kn 



 

Prometna signalizacija 10.000,00 kn 

Održavanje nerazvrstanih cesta 120.000,00 kn 

Zimsko održavanje cesta 38.328,52 kn 

UKUPNO:  223.328,52 kn 

 

 

Članak 4. 

Mijenja se članak 3. tako da sada glasi: „Sredstva za izvršenje Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 

608.116,02 kuna osiguravaju se iz sredstava:  

- Komunalne naknade – u iznosu od 300.000,00 kn 

- Grobljanske naknade – u iznosu od 17.000,00 kn 

- Poreznih prihoda – u iznosu od 291.116,02 kn.“ 

 

Članak 5. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-06 

Tuhelj, 09.09.2020. 

 OPĆINSKO VIJEĆE    

 

Predmet: I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne  

     pristojbe u 2020. godini 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 20. stavak 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne novine'' broj 

152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) 

 

Obrazloženje: 

 
S obzirom na okolnosti u novonastaloj situaciji u svezi  pandemije virusa COVID-19 i 

smanjena turistička kretanja, planira se pad prihoda od turističke pristojbe te se u spomenutom 
Programu planiranih 200.000,00 kn zamjenjuje sa 120.000,00 kn.  

 

 

 

Općinski načelnik 

        Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- I. izmjene i dopune Programa utroška 

boravišne pristojbe u 2020. godini 

  



 

                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA TUHELJ 
              OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/20 

URBROJ: 2135-03-01/20 

Tuhelj,  
 
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (''Narodne novine'' broj 

52/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' 
broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj _______ 
2020. godine donijelo je sljedeće 

 
I. izmjene i dopune Programa 

utroška boravišne pristojbe u 2020. godini 
 

 
Članak 1. 

 
U preambuli Programa riječi „ članka 20. Stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi 

(„Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)“ zamjenjuju se riječima „članka 
20. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (''Narodne novine'' broj 52/19)“. 
 

Članak 2. 
Mijenja se naslov Programa tako da sada glasi: „Program utroška turističke pristojbe u 

2020. godini“ 
 

Članak 3. 
Mijenja se članak 1. Programa tako da sada glasi: „Ovim Programom planiraju se 

sredstva turističke pristojbe u iznosu od 120.000,00 kuna koja će se utrošiti za kapitalni projekt 
„Izgradnja i opremanje parka s  fontanom u Tuheljskim Toplicama.“ 
 

Članak 4. 
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije. 

 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Robert Romić 

  



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-07 

Tuhelj, 09.09.2020. 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

Predmet: I. izmjene i dopune Programa financiranja  

      javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17) 

 

Obrazloženje: 

Nove izmjene Programa obuhvaćaju promjene s obzirom na povećanja i smanjenja 

proračunskih stavaka u rebalansu proračuna. Izmjene su planirane kako slijedi: 

 

NAZIV 
IZVORNI PLAN 

(kn) 

I. IZMJENE 

(kn) 

 

Novčane pomoći srednjoškolcima i studentima 80.000,00 95.250,00  

Sredstva za potrebe Gradskog društva Crvenog 

križa Klanjec 20.000,00 

 

30.000,00 

 

Ostale naknade iz proračuna u novcu 60.000,00 60.000,00  

Ostale naknade iz proračuna u novcu - ogrjev 10.450,00 12.600,00  

Sufinanciranje školske kuhinje učenicima 

osnovnih škola 10.000,00 

 

5.000,00 

 

Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 

srednjih škola 90.000,00 

 

50.000,00 

 

Sufinanciranje boravka djece u vrtićima 230.000,00 250.000,00  

Stanovanje 4.000,00 4.000,00  

Ostale naknade iz proračuna u naravi 20.000,00 20.000,00  

Ostale naknade iz proračuna u naravi – darovi 

za novorođene 4.000,00 

 

4.000,00 

 

Sufinanciranje radnih bilježnica i radnih 

materijala za učenike osnovne škole 57.000,00 

 

57.000,00 

 

Sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih 

škola 10.000,00 

 

10.000,00 

 

 

  Općinski načelnik 

         Mladen Hercigonja 
PRILOG:  

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa  

financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu 

 



 

Na temelju članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko 

– zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj ______ 

2020. godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA 

SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Mijenja se članak 2. tako da sada glasi: 

 „Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 597.850,00 

kn prema slijedećem rasporedu:“ 

   

NAZIV IZNOS (kn) 

Novčane pomoći srednjoškolcima i studentima 95.250,00 

Sredstva za potrebe Gradskog društva Crvenog 

križa Klanjec 

30.000,00 

Ostale naknade iz proračuna u novcu 60.000,00 

Ostale naknade iz proračuna u novcu - ogrjev 12.600,00 

Sufinanciranje školske kuhinje učenicima osnovnih 

škola 

5.000,00 

Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih 

škola 

50.000,00 

Sufinanciranje boravka djece u vrtićima 250.000,00 

Stanovanje 4.000,00 

Ostale naknade iz proračuna u naravi 20.000,00 

Ostale naknade iz proračuna u naravi – darovi za 

novorođene 

4.000,00 

Sufinanciranje radnih bilježnica i radnih materijala 

za učenike osnovne škole 

57.000,00 

Sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola 10.000,00 

   

Članak 2. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

Predsjednik Općinskog vijeća 

        Robert Romić  

  



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-08 

Tuhelj, 09.09.2020. 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: I. izmjene i dopune Programa financiranja  

     javnih potreba u kulturi u 2020. godini 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne 

novine'' broj 47/90, 27/93, 38/09) 

 

Obrazloženje: 

 S obzirom na okolnosti u novonastaloj situaciji u svezi  pandemije virusa COVID-19, 

načelnik je 18. svibnja donio Odluku o obustavi Javnog natječaja za financiranje programa 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2020. 

godinu. Sredstva su s planiranih 80.000,00 smanjena na 10.000,00 kn. 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja  

javnih potreba u kulturi u 2020. godini 

  



 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' 

broj 47/90, 27/93, 38/09I i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – 

zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _________ 

2020. godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM A 

FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

Mijenja se članak 3. Programa tako da sada glasi: „Za namjenu iz članka 1.ovog 

Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od  10.000,00 kn.“ 

 

Članak 2. 

 Mijenja se članak 4. Programa tako da sada glasi: „Sredstva iz članka 1. ovih izmjena i 

dopuna Programa dodijelit će se izravno, bez objavljivanja javnog natječaja, a sve prema članku 

6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015). 

 

Članak 3. 

 Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

     

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 

       Robert Romić 

           

         

  



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-09 

Tuhelj, 09.09.2020.     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: I. Izmjene i dopune Programa financiranja 

     javnih potreba u sportu za 2020. godinu  

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 74. stavak 2. Zakona sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) 

 

Obrazloženje: 

 

 S obzirom na okolnosti u novonastaloj situaciji u svezi  pandemije virusa COVID-19, 

načelnik je 18. svibnja donio Odluku o obustavi Javnog natječaja za financiranje programa 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2020. 

godinu. Sredstva su s planiranih 27.000,00 smanjena na 2.000,00 kn. 

 

 

       Općinski načelnik 

       Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih  potreba u sportu za 2020. 

godinu 

  



 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 30. Statuta Općine 

Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće 

na svojoj __ sjednici održanoj _______2020. godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  

FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

ZA 2020. GODINU 

 

 

Članak 1. 

Mijenja se članak 3. Programa tako da sada glasi: „Za namjenu iz članka 1. ovog 

Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od  2.000,00 kn.“ 

 

Članak 2. 

 Mijenja se članak 4. Programa tako da sada glasi: „Sredstva iz članka 1. ovih izmjena i 

dopuna Programa dodijelit će se izravno, bez objavljivanja javnog natječaja, a sve prema članku 

6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015). 

Članak 3. 

Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Robert Romić 

    

   

 

  



 

      
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-10 

Tuhelj, 09.09.2020. 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: I. izmjene i dopune Plana upravljanja  

     imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 12/18 i 3/20) 

 

Obrazloženje: 

 Novim izmjenama Plana predlaže se odustajanje od planiranih projekata  (kupnja 

Seljačkog doma u Proseniku, uređenje vijećnice i izgradnja nadstrešnice za komunalno vozilo), 

a novim planom planira se kupnja kuće s okućnicom u centru Tuhlja u svrhu dopune budućeg 

kapitalnog projekta „Uređenje centra Tuhlja“ planiranog za 2021. godinu. Sredstva za kupnju 

predmetne nekretnine planiraju se namiriti sredstvima predviđenim za projekte od kojih se 

odustalo i iz neplaniranog prihoda kojeg smo ostvarili u lipnju ove godine (33.195,30 kn) koji 

se odnosi na prodaju dijela naslijeđene nekretnine u Tuheljskim Toplicama. 

 Također, novim izmjenama Plana regulirano je novo davanje imovine u zakup te su 

dodane nove naslijeđene nekretnine. 

 

 

        

OPĆINSKI NAČELNIK 

           Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana upravljanja  

imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu 

  



 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije“ broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _______ godine, 

donijelo je  

 

I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Mijenja se članak 2. Plana tako da sada glasi: „Sredstva za upravljanje imovinom Općine 

Tuhelj za 2020. godinu osigurana su u Proračunu općine Tuhelj za 2020. godinu u iznosu od 

270.134,33 kn, a sastoje se od: 

1. obveza za naslijeđenu imovinu, 

2. održavanja objekata u vlasništvu Općine, 

3. održavanja teretnog vozila i 

4. kupnje kuće s okućnicom u Tuhlju na k.č.br. 168, k.o. Tuhelj, upisanu u zk.ul.br. 

2024, k.o. Tuhelj, adresa katastarske čestice Tuhelj 32.“ 

 

 

Članak 2. 

U članku 3. Plana dodaje se alineja koja glasi:  

„ - Ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta kojim je k.č. br. 163/1 – oranica dolnji 

travnik u Tuhlju, površine 4122 m², u naravi livada, dana u zakup Stjepanu Škreblinu iz Pristave 

82, Tuhelj“ 

 

Članak 3. 

 

U članku 6. Plana dodaje se alineja koja glasi: 

„Naslijeđena ½ dijela kuće u Svetom Križu – stupanje u kontakt sa suvlasnicom te 

rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. 

„Naslijeđeno 2/6 dijela poljoprivrednog zemljišta u Lenišću – u planu je rješavanje 

imovinsko – pravnih odnosa.“ 

 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

                                        Robert Romić 

                                         

  



 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-16 

Tuhelj, 10.09.2020.    

 

OPĆINSKO VIJEĆE

     

Predmet: Odluka o II. izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije broj 12/18 i 3/20) 

 

Obrazloženje:  

 

Općinsko vijeće Općine donijelo je Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski. 

Odluka, kao i pripadajuća izmjena Odluke kojom je promijenjeno ime dječjeg vrtića dobile su 

potvrdu Ministarstva znanosti i obrazovanja da su suglasne sa zakonom. 

S obzirom da je zgrada dječjeg vrtića u izgradnji, a istovremeno se provodi postupak 

osnivanja javne ustanove dječjeg vrtića, potrebno je izmijeniti dio odluke o osnivanju koji se 

odnosi na sjedište dječjeg vrtića.  

Naime, zgrada dječjeg vrtića nije mogla dobiti kućni broj prije njenog privođenja svrsi, 

odnosno prije nego što je poprimila svoj finalni oblik (izgrađen krov, ugrađeni prozori i vrata…) 

stoga je ustanova dječjeg vrtića registrirana sa sjedištem u Tuhlju bb.  

S obzirom da su se sada stvorili uvjeti da se zgradi dodijeli kućni broj, pokrenut je 

postupak za njegovu dodjelu te je prema Rješenju DGU – Ispostave za katastar Klanjec Dječji 

vrtić Potočić Tuheljski izgrađen na adresi Tuhelj 39a.  

Slijedom gore navedenog, predlažemo donošenje odluke kao u prilogu.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Mladen Hercigonja  

  

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o II. izmjeni  

Odluke o osnivanju Dječji vrtić Potočić 

 

  



 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 

      OPĆINA TUHELJ 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj 

(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine 

Tuhelj, na __. sjednici održanoj ____________. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o II. izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić 

 

Članak 1. 

U članku 1. Odluke, stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Sjedište dječjeg vrtića je u Tuhlju, Tuhelj 39a.“ 

Članak 2 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 

  



 

          
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-11 

Tuhelj, 09.09.2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za  

     zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti  

     predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 40. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije broj 12/18 i 3/20), članak 20. stavka 2. i članka 48. stavka 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19), 

 

Obrazloženje:  

 

Općina Tuhelj osnovala je Dječji vrtić Potočić Tuheljski koji će s radom započeti ove 

jeseni, stoga je potrebno donijeti novu odluku kojom će se definirati mjerila kojima se 

osiguravaju sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 

Općinu Tuhelj.  

Prijedlog odluke usuglašen je sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i 

sa županijskom Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja.  

Prema odluci koja je trenutno na snazi, Općina Tuhelj sufinancira 50% ekonomske cijene 

boravka djece u okolnim vrtićima koji su taksativno navedeni.  

Novom odlukom predviđa se financiranje Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski za djecu s 

područja Općine Tuhelj u iznosu od 60% ekonomske cijene vrtića, a roditelji će moći ostvariti 

sufinanciranje za boravak djece u drugim vrtićima samo ako se u našem vrtiću ne provodi traženi 

program (jaslice), odnosno ako u našem dječjem vrtiću budu popunjeni kapaciteti.  

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu.  

 

        Općinski načelnik 

        Mladen Hercigonja 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za  

zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti  

predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj 
  



 

                  
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

 Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (“Narodne novine”, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19), članka 16. Odluke o 

utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 33/14) te članka 30. 

Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/18 i 3/20), 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj dana __  godine, donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje 

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj.  

Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja iz stavka 1. ovog članka su:  

- cjelodnevni 10-satni redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim 

potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,  

- program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

- program za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

- program predškole, 

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog 

i  sportskog sadržaja. 

 

Članak 2. 

 Općina Tuhelj osnivač je Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (u daljnjem tekstu: Vrtić). 

Vrtiću se osiguravaju odgovarajući prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, 

sredstva za investicijsko održavanje i popravak objekata i opreme, te sredstva za plaće radnika. 

 

Članak 3. 

 Sredstva za javne potrebe iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se: 

− iz proračuna Općine Tuhelj, 

− iz proračuna ostalih općina i gradova, za djecu s njihova područja, 

− iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, 

− iz državnog proračuna, 

− sudjelovanjem roditelja (korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene programa 

koji se ostvaruju u vrtiću, 



 

− prodajom usluga vrtića na tržištu i drugih izvora sukladno zakon 

 

Članak 4. 

 Sredstva za programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i darovitu 

djecu u Vrtiću osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu Krapinsko-zagorske županije i 

proračunu Općine Tuhelj, sukladno programu javnih potreba. 

 Sredstva za financiranje troškova prijevoza djece rane i predškolske dobi s teškoćama u 

razvoju za djecu s prebivalištem na području Općine Tuhelj, koju roditelji (korisnici usluge) 

dovoze u posebnu ustanovu koja provodi predškolski odgoj za djecu s teškoćama u razvoju i 

nalazi se na području Krapinsko-zagorske županije, osiguravaju Općina Tuhelj 2/3, a Krapinsko-

zagorska županija 1/3. 

 

Članak 5. 

 Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. 

 Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program 

predškolskog odgoja dječjeg vrtića, dok obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje 

program predškole u dječjem vrtiću. 

 Općina Tuhelj osigurava provođenje programa predškole za djecu s prebivalištem na 

svom području, koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja, u godini pred 

polazak u osnovnu školu. Za roditelja (korisnika usluge) taj program je besplatan. 

 Sredstva za program predškole iz stavka 3. ovog članka osiguravaju se u državnom 

proračunu, proračunu Krapinsko-zagorske županije i proračunu Općine Tuhelj, sukladno 

programu javnih potreba. 

 

Članak 6. 

 Ekonomsku cijenu redovitog programa predškolskog odgoja Vrtića utvrđuje Općinski 

načelnik Općine Tuhelj, na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića, a na temelju troškovnih elemenata 

utvrđenih Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

Članak 7. 

 Za dijete koje ima prebivalište na području Općine Tuhelj sudjelovanje (učešće) roditelja 

(korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene redovitog programa Vrtića iznosi 40% 

ekonomske cijene programa, a Općine Tuhelj 60% ekonomske cijene programa. 

 

Članak 8. 

 Učešća u financiranju ekonomske cijene redovitog programa Vrtića određenog u članku 

7. ove Odluke oslobađa se: 

a) u potpunosti: 

- roditelj djeteta koji je 100% HRVI iz Domovinskog rata, 

- roditelj trećeg i svakog daljnjeg djeteta u obiteljskom kućanstvu koje koristi redoviti 

program Vrtića, 

- korisnik usluge za dijete bez oba roditelja, 

- korisnik usluge za dijete smješteno izvan obitelji. 

 
b) 20% 

- roditelj koji je HRVI iz Domovinskog rata,  

- roditelj s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s ukupnim 

invaliditetom više od 100%), 

- roditelj drugog djeteta u Vrtiću iz istog obiteljskog kućanstva, 

- roditelj djeteta s teškoćama u razvoju, 

- roditelj djeteta iz obiteljskog kućanstva u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju, 

- roditelj djeteta iz jednoroditeljske obitelji,  



 

- samohrani roditelj, 

- roditelj djeteta iz obiteljskog kućanstva s 4 i više malodobne djece. 

-  

 Za korištenje povoljnijih uvjeta financiranja određenih ovim člankom roditelj (korisnik 

usluge) je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. 

 Ukoliko roditelj (korisnik usluge) za dijete ostvaruje pravo na oslobođenje od učešća po 

osnovi više kriterija iz stavka 1. ovog članka, tada za to dijete ima pravo na oslobođenje koje je 

za njega povoljnije (odnosno roditelj može ostvariti prava na oslobođenje i umanjenje za više 

djece, ali se prava na umanjenje za jedno dijete ne kumuliraju). 

 

Članak 9. 

 Roditelj (korisnik usluge) čije dijete ne boravi u Vrtiću od 5 do 30 dana ima pravo na 

umanjenje učešća u financiranju ekonomske cijene programa Vrtića i to za iznos troškova 

namirnica za dnevnu prehranu za vrijeme odsutnosti djeteta. Ovo pravo ne kumulira se s pravima 

koja roditelj ostvaruje po drugim kriterijima iz ovog članka. 

 Roditelj (korisnik usluge) čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest i oporavak nakon 

bolesti ili godišnji odmor) ne boravi u Vrtiću neprekidno 30 kalendarskih dana i duže, ima pravo 

na umanjenje učešća u financiranju ekonomske cijene programa Vrtića za 50%. 

 Roditelj (korisnik usluge) je za ostvarenje prava iz stavka 2. ovog članka dužan priložiti 

odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu liječnika, potvrdu o godišnjem odmoru, zamolbu). 

 Roditelj (korisnik usluge) je dužan obavijestiti Vrtić o razlozima izostanka djeteta 

odmah, a najkasnije u roku 5 dana od dana izostanka. U protivnom je dužan podmiriti cijenu 

programa u cijelosti.  

 

Članak 10. 

 Općina Tuhelj sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima i jaslicama izvan područja 

Općine Tuhelj čiji je osnivač druga jedinica lokalne samouprave u sljedećim slučajevima:  

- Za djecu s područja Općine Tuhelj koja upisuju program jaslica, ako se u Vrtiću ne 

provodi program jaslica,  

- Za djecu s područja općine Tuhelj, ako su u Vrtiću popunjeni kapaciteti, uz izdanu 

potvrdu Vrtića o popunjenosti koja se izdaje na zahtjev roditelja.  

Za djecu iz stavka 1. ovog članka Općina Tuhelj osigurava sredstva za sufinanciranje 

boravka u dječjim vrtićima i jaslicama čiji je osnivač druga jedinica lokalne samouprave u visini 

60% ekonomske cijene programa te ustanove. 

            Zaključak o sufinanciranju iz prethodnog stavka, po pojedinačnom zahtjevu roditelja, 

donosi općinski načelnik Općine Tuhelj.  

 Ukoliko postoji mogućnost za upis djeteta u Vrtić, odnosno ako ima slobodnih mjesta i 

u Vrtiću se provodi odgovarajući program, Općina Tuhelj ne sufinancira druge dječje vrtiće.  

 

Članak 11. 

 U Vrtić mogu se upisivati djeca s područja drugih općina i gradova, ako su upisana sva 

djeca s prebivalištem na području općine Tuhelj i ako domicilna općina, odnosno grad izda 

zaključak/odluku o sufinanciranju programa za to dijete. 

 Učešće domicilne općine, odnosno grada i roditelja (korisnika usluge) u sufinanciranju 

ekonomske cijene programa, te moguća oslobođenja od učešća za roditelje uređuju se općim 

aktom domicilne općine odnosno grada.  

 

Članak 12. 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja Vrtić može izvoditi druge programe, 

osim programa iz članka 1. stavka 2. ove Odluke, sukladne odredbama Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (npr. igraonica, učenje stranog jezika i sl.).  

 Odluku o izvođenju programa donosi Upravno vijeće Vrtića. 



 

Programe iz stavka 1. ovog članka financiraju roditelji djece polaznika predmetnih 

programa. 

 

 

Članak 13. 

 Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Općine Tuhelj čija 

oba roditelja imaju prebivalište na području općine Tuhelj, prema sljedećem redoslijedu: 

1. dijete roditelja- žrtava i invalida Domovinskog rata,  

2. dijete iz obitelji s troje ili više djece,   

3. dijete čija su oba roditelja zaposlena,                 

4. dijete s teškoćama u razvoju,    

5. dijete iz jednoroditeljske obitelji,            

6. dijete samohranog roditelja,   

7. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

8. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,               

9. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.  

 

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po stavku 1. alineji 3. ovog članka, pravo 

prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:  

1. Vrijeme čekanja na listi za upis u Dječji vrtić po natječajima iz prethodnih godina,  

2. Roditelji koji već u primarnom programu imaju upisanu djecu,  

3. Zdravstveno stanje obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji),  

4. Status podstanara, stan u nužnom smještaju,  

5. Socijalni status obitelji.               

 

Roditelj (korisnik usluge) dužan je prilikom upisa djeteta u vrtić dostaviti dokumentaciju 

kojom dokazuje da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prvenstva. 

 

Članak 14. 

Postupak upisa u Vrtić i druga pitanja u svezi s upisom djece u Vrtić podrobnije se 

uređuju općim aktom (pravilnikom) koji donosi Upravno vijeće Vrtića. 

 

Članak 15. 

Općina Tuhelj financirati će boravak djece s područja općine Tuhelj u okolnim dječjim 

vrtićima, prema Odluci o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti  predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije broj 29/11, 8/16, 55/19 i 3/20), do početka rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski.  

Članak 16. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za osiguranje 

sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (“Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije”, br. 29/11, 8/16, 55/19 i 3/20). 

 

Članak 17. 

Vrtić dužan je uskladiti svoje interne akte s ovom Odlukom u roku od 30 dana od 

stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“.        

                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Robert Romić 

       



 

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI 

TUHELJ BB 

49215 TUHELJ 

PRIVREMENI RAVNATELJ 

Tuhelj, 8.9.2020. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE TUHELJ 

 

Predmet: Odluke o davanju suglasnosti na akte  

     Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

Predlagatelj: privremeni ravnatelj Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

Pravna osnova: članak 10. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (Službeni 

glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 15/20 i 31/20) 

 

Obrazloženje:  

 

Dječji vrtić Potočić Tuheljski osnovan je odlukom Općinskog vijeća. Navedena odluka 

propisuje imenovanje privremenog ravnatelja koji obavlja pripremne radnje i ostale poslove u 

vezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.  

Općinski načelnik je, sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i članku 47. Statuta Općine Tuhelj, donio Odluku o imenovanju članova Upravnog 

vijeća od strane osnivača. U Upravno vijeće imenovane su Ivana Cvetko, Silvija Ilić i Katarina 

Špetić.  

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća održana je 2.9.2020. godine. Na istoj sjednici 

usvojeni su prijedlozi Statuta, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Pravilnika o 

upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski.  

S obzirom da Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da se gore navedeni 

akti donose uz suglasnost osnivača, odnosno Općinskog vijeća Općine Tuhelj, predlažem 

donošenje odluka kao u prilogu.  

 

               Privremeni ravnatelj 

Tomislav Tramišak, mag.oec. 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na  

Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski,  

- Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o  

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski,  

- Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju  

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski 

- Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski 

 
  



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 35. 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, 

123/17, 98/19), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 

_____ sjednici održanoj _____________ 2020. godine donosi 

 

 

Odluku 

 o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski u tekstu kojeg je utvrdilo 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na sjednici održanoj dana 2. rujna 2020. godine.  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije.  

 

 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
  



 

 Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, 

broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, uz 

prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Tuhelj, KLASA:____________, 

URBROJ:___________, od __. ____________ 2020. godine, a na prijedlog privremenog 

ravnatelja, donijelo je 

 

STATUT 

DJEČJEG VRTIĆA POTOČIĆ TUHELJSKI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Tuhelj (u daljnjem 

tekstu: Vrtić), status, naziv i sjedište, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, 

djelatnost, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme 

Vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Vrtićem, djelokrug i način rada 

stručnih tijela, prava i obveze roditelja i radnika, način donošenja općih akata, imovina i 

odgovornost za obveza, financijsko poslovanje, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje 

djelatnosti i poslovanje Vrtića. 

 

Članak 2. 

 Vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te 

skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvaruje programe 

njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske 

dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i 

drugim potrebama obitelji. 

Članak 3. 

 Osnivač Vrtića je Općina Tuhelj (u daljnjem tekstu: Osnivač). 

 Vrtić je osnovan Odlukom Općinskog vijeća Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko 

– zagorske županije br. 15/20 i 31/20).  

 

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE 

 

Članak 4. 

 Vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: 

Dječji vrtić Potočić Tuheljski.  

 Sjedište Vrtića je u Tuhlju, Tuhelj ___. 

 Vrtić je pravna osoba upisana u Sudski registar te Registar Ministarstva znanosti i 

obrazovanja i elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja pri nadležnom ministarstvu. 

 

Članak 5. 

 Vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača. 

 Osnivačka prava vrši Općinsko vijeće Općine Tuhelj. 

 

Članak 6. 

 Naziv Vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u 

kojima obavlja svoju djelatnost. 

 

Članak 7. 

U radu i poslovanju Vrtić koristi: 



 

1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz 

obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Potočić Tuheljski, a u sredini pečata otisnut 

je grb Republike Hrvatske; 

2. Štambilj četvrtastog oblika, širine 20 mm i dužine 40 mm, na kojem je upisan pun naziv 

i sjedište Vrtića; 

 Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.  

 Ravnatelj svojim aktom utvrđuje broj pečata i štambilja, način uporabe istih te osobe 

ovlaštene i odgovorne za čuvanje pečata i štambilja. 

 Način uporabe i čuvanja pečata i štambilja posebnom odlukom uređuje ravnatelj Vrtića. 

 

Članak 8. 

 Pečatom iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovog Statuta ovjeravaju se javne isprave koje 

Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti. 

 Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Vrtića 

(prijamni štambilj, štambilj za ovjeru financijske dokumentacije , štambilj za redovno 

administrativno i financijsko poslovanje). 

 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

 

Članak 9.  

 Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj. 

 Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić te 

poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića sukladno zakonu i Statutu. 

 Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Vrtića. 

 Ravnatelj vodi stručni rad Vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada. 

 Ravnatelj Vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u 

sudski 

registar, osim: 

- nastupati kao druga ugovorna strana i sa Vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime i za 

svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba, 

- zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi 

osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000,00 kuna. 

 Za zaključivanje ugovora navedenih u stavku 5. alineji 1. ovoga članka ravnatelju je 

potrebna posebna ovlast Upravnog vijeća ili Osnivača ovisno o vrijednosti predmeta ugovora. 

 Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 5. alineji 2. ovoga članka ravnatelj je 

ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno odluku o tome donijelo Upravno vijeće. 

 

Članak 10. 

 Ravnatelj može dati specijalnu ili generalnu punomoć drugoj osobi da zastupa Vrtić u 

pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 

obvezni odnosi. 

Punomoć se daje u pisanom obliku, a o davanju generalne punomoći ravnatelj je dužan 

izvijestiti Upravno vijeće.  

 

Članak 11. 

 Vrtić ima poslovni račun preko kojeg obavlja platni promet. 

 

 

 

 

 



 

IV. IMOVINA VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE 

 

Članak 12. 

 Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva. 

 Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima 

donesenim na temelju zakona i Statutom. 

 Imovinu Vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem 

usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora. 

 

Članak 13. 

 Ako Vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvaruje dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit 

za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno odluci Osnivača i ovom Statutu. 

 O raspodjeli dobiti Vrtića odlučuje Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača. 

 Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač 

solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića. 

 

Članak 14.  

Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača: 

- promijeniti djelatnost, 

- osnovati drugu pravnu osobu, 

- udružiti se u zajednicu ustanova,  

- dugoročno se zadužiti, 

- davati jamstva za kreditno zaduživanje, 

- steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu iznad iznosa predviđenog 

odlukom Osnivača i ovog Statuta, 

- odlučivati o načinu raspolaganja dobiti i pokriću gubitaka Vrtića, 

- mijenjati namjenu objekata i prostora Vrtića. 

 

 

V. DJELATNOST VRTIĆA 

 

Članak 15. 

 Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske 

dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po 

određenom programu. 

 U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi: 

- redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te 

njihovim mogućnostima i sposobnostima, 

- programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

- programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

- programe predškole, 

- programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog 

i sportskog sadržaja i 

- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 

 Programe iz stavka 2. ovog članka Vrtić provodi uz prethodnu suglasnost ministarstva 

nadležnog za obrazovanje. 

 

Članak 16. 

 Vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu. 

Kao javne ovlasti Vrtić obavlja sljedeće poslove: 

- upise djece u Vrtić i ispise djece iz Vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, 



 

- izdavanje potvrda i mišljenja, 

- upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik. 

 Kada Vrtić u vezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje 

obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili 

skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim 

se uređuje opći upravni postupak. 

 

Članak 17. 

 Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog 

kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma Vrtića. 

 Kurukulum Vrtića donosi Upravno vijeće Vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, 

a njime se utvrđuje program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja 

programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja. 

 

Članak 18. 

 Vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za 

svaku pedagošku godinu. 

 Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Vrtića, najkasnije do 30. rujna 

tekuće godine. 

 Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe 

zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi kao i druge programe 

koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece. 

 Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti Godišnji plan i program rada te izvješća o njegovu 

ostvarivanju. 

 

Članak 19. 

 Vrtić je dužan provoditi upis djece prema planu upisa koji donosi Upravno vijeće, a u 

skladu s odlukama Osnivača o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i objavi obavijesti o upisu 

za svaku pedagošku godinu te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga Vrtića. 

 Ispis djece provodi se u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga. 

 

Članak 20. 

 Vrtić je dužan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u 

skladu sa zakonom. 

 Vrtić skrbi o zdravstvenom stanju djece, o prehrani djece za vrijeme boravka u Vrtiću u 

skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. 

 

 

VI. UVJETI I NAČIN DAVANJA USLUGA 

 

Članak 21. 

 Vrtić pruža usluge roditeljima i skrbnicima djece prema svom godišnjem planu i 

programu rada. 

 

Članak 22. 

 Vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema odluci o upisu. 

 Odluku o upisu donosi Upravno vijeće Vrtića za pedagošku godinu. 

 

 

Članak 23. 



 

 S odlukom o upisu djece ravnatelj Vrtića treba pravodobno i na pogodan način 

obavijestiti građane. 

 

 

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VRTIĆA 

 

Članak 24. 

 Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju 

ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske 

dobi. 

 Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i 

srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu 

predškolskog odgoja djece, zadovoljavanja njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne 

službe. 

 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, 

radna mjesta i rad Vrtića kao javne službe. 

 

Članak 25. 

 Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja  

i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi usklađenim obavljanjem odgojno-

obrazovnih, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih 

poslova. 

 

Članak 26. 

 U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine 

cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, te 

višednevni boravci djece. 

 Programi iz stavka 1. ovog članka ustrojavaju se i provode sukladno propisanom 

pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

Članak 27. 

 U Vrtiću se rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava u jasličkim i vrtićkim 

odgojnim skupinama. 

 Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te 

normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini, određuju se sukladno odlukama ministra 

nadležnog za obrazovanje i propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

 

Članak 28. 

 Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece i programi 

socijalne skrbi ostvaruju se u Vrtiću sukladno odlukama nadležnih ministara. 

 

Članak 29. 

 Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i 

socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića, radi zadovoljavanja potreba 

i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju 

obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. 

 

Članak 30. 

 Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi 

ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegova poslovanja kao javne službe, vođenja propisane 

dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja 



 

računovodstveno-financijskih i drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i 

poslovanje Vrtića i ostvarivanje prava i obveza radnika Vrtića. 

 

Članak 31. 

 Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za 

ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Vrtića prema 

propisanim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

Članak 32. 

 Tjedno radno vrijeme Vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti 

predškolskog odgoja te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih 

pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama 

korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača. 

 Radno vrijeme Vrtića za djecu koja ostvaruju programe predškolskog odgoja određuje 

se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa. 

 Vrtić radnim danom prima stranke u pravilu od 8,00 do 15,00 sati. Uredovno vrijeme 

može se preraspodijeliti prema potrebama korisnika u okviru 40-satnog radnog tjedna. 

 Dnevni odmor radnika Vrtića organizira se tako da se osigura kontinuirano ostvarivanje 

programa, nadzor nad djecom i kontakt sa strankama. 

 

Članak 33. 

 Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, uredovno vrijeme za rad sa 

strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim građanima, utvrđuje se Godišnjim 

planom i programom rada u skladu s odlukama Osnivača i općim aktima Vrtića. 

 Vrtić je dužan putem mrežnih stranica Vrtića, na oglasnoj ploči Vrtića i na drugi 

prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu i uredovnom vremenu za rad s građanima, 

roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim strankama. 

 

 

VIII. UPRAVLJANJE VRTIĆEM 

 

Članak 34. 

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. 

Upravno vijeće ima pet članova: 

-   tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika, 

-   jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, 

- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.  

Mandat Članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Članovi Upravnog vijeća imenuju 

se, odnosno biraju, na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, odnosno birani. 

 

Članak 35. 

 Članove Upravnog vijeća - predstavnike Osnivača imenuje Osnivač na način propisan 

Statutom Osnivača. 

 

Članak 36. 

 Člana Upravnog vijeća - predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića biraju 

roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on ovlasti. 

 Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća. Glasovanje se 

obavlja javno dizanjem ruku. 

 Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova 

nazočnih roditelja. 

 Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 30% roditelja. 



 

 Zapisnik o provedenom izboru člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece 

korisnika usluga Vrtića dostavlja se Upravnom vijeću. 

 

Članak 37. 

 Odgojitelji i stručni suradnici biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici 

Odgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem. 

 Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća. 

 Za provedbu izbora na sjednici mora biti nazočan natpolovični broj članova 

Odgojiteljskog vijeća. 

 Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog 

vijeća.  

 Glasovanje radi utvrđivanja liste kandidata obavlja se javno, dizanjem ruku. 

 Kao kandidat za člana Upravnog vijeća, utvrđen je svaki odgojitelj ili stručni suradnik za 

kojeg se izjasni natpolovična većina nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća. 

 Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za Upravno vijeće, u koju se 

kandidati unose abecednim redom. 

 

Članak 38. 

 Za provedbu izbora Odgojiteljsko vijeće osniva Izborno povjerenstvo koje ima 

predsjednika i dva člana. 

Izborno povjerenstvo: 

- potvrđuje listu kandidata, 

- izrađuje glasački listić koji obavezno sadrži naznaku da se vrši izbor članova Upravnog 

vijeća, broj članova koji se bira, te imena i prezimena kandidata prema utvrđenoj listi, 

-  izrađuje popis članova Odgojiteljskog vijeća koji imaju pravo glasovati, 

- osigurava tajnost i zakonitost glasovanja,  

- utvrđuje rezultate glasovanja i podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću. 

 

Članak 39. 

 Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. 

 Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate. 

Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovični broj članova Odgojiteljskog 

vijeća. 

 

Članak 40. 

 O rezultatima glasovanja Izborno povjerenstvo podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću, 

uz priloženi zapisnik i kompletan izborni materijal. 

 Odgojiteljsko vijeće objavljuje rezultate izbora na sjednici i na oglasnoj ploči Vrtića, a 

izabranom članu izdaje potvrdu o izboru. 

 

Članak 41. 

 Ako pojedinom članu Upravnog vijeća prijevremeno prestane mandat provode se 

dopunski izbori. 

 Dopunski izbori provode se u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 

1. ovog članka. 

 Mandat člana Upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena 

na koje je bio izabran raniji član Upravnog vijeća. 

 

Članak 42. 

 Nakon imenovanja odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća Vrtića, saziva se 

prva (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća. 

 Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik dosadašnjeg Upravnog vijeća. 



 

 Na prvoj sjednici verificiraju se mandati imenovanih odnosno izabranih članova 

Upravnog vijeća. 

 Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća. 

 

Članak 43. 

 Za predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća. 

 Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od četiri 

godine. 

 Predsjednik Upravnog vijeća može se birati i tajnim glasovanjem o čemu, na prijedlog 

člana Upravnog vijeća, odlučuje Upravno vijeće natpolovičnom većinom glasova. 

 

Članak 44. 

 Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi sjednice vijeća. 

 U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, pripremu i vođenje sjednice 

obavlja član vijeća kojeg je pismeno ovlastio predsjednik. 

 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeća i na pismeni zahtjev ravnatelja ili 

jedne trećine članova vijeća. 

 

Članak 45. 

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove: 

1. donosi na prijedlog Ravnatelja:  

- Statut, uz prethodnu suglasnost Osnivača,  

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, uz prethodnu suglasnost 

Osnivača,  

- Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,  

- Kurikulum Dječjeg vrtića,  

- Pravilnik o radu,  

- Druge opće akte utvrđene zakonom i ovim Statutom,  

- Proračun Dječjeg vrtića i godišnji obračun,  

- Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa ako se izbor vrši na temelju raspisanog 

natječaja. 

2. Odlučuje uz suglasnost osnivača:  

- stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Dječjeg vrtića iznad 

100.000,00 kuna, 

- davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanja namjene objekata i 

prostora, 

- raspodjeli eventualne dobiti.  

3. Odlučuje:  

- izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,  

- žalbama roditelja ili skrbnika djece,  

- pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom 

nije propisano da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,  

- pitanjima predviđenima općim aktima Dječjeg vrtića,  

- stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Dječjeg vrtića čija je 

pojedinačna vrijednost od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.  

4. Predlaže i podnosi Osnivaču:  

- Promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,  

- Promjenu djelatnosti,  

- Statusne promjene,  

- Izvješće o radu Dječjeg vrtića 

5. Razmatra:  

- Predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića,  



 

- Rezultate odgojno – obrazovnog rada u Dječjem vrtiću. 

6. Predlaže ravnatelju:  

- Mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,  

- Osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića. 

  Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim 

Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.  

 

Članak 46. 

 Upravno vijeće odluke iz svoje nadležnosti donosi na sjednicama. 

 Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje 

polovica članova Upravnog vijeća. 

 Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog 

vijeća. Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik. 

 

Članak 47. 

 U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića. 

 Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik 

vijeća i ravnatelj Vrtića ili se pozovu zaključkom Upravnog vijeća. 

 

Članak 48. 

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:  

- sam zatraži razrješenje, 

- ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika, 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša, 

-  izgubi pravo na obavljanje dužnosti. 

 Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća 

pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo. 

 Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog 

vijeća. 

 U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član imenuje se u roku od 30 dana, na 

vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen. 

 

Članak 49. 

 Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća 

pobliže se određuje Poslovnikom. 
 

IX. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 50. 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića. 

Ravnatelj: 

- organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, 

- predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića i 

odgovara za zakonitost rada Vrtića, 

- predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata Vrtića, 

- predlaže kurikulum Vrtića, 

- predlaže Godišnji plan i program rada Vrtića, 

- provodi odluke Upravnog vijeća, 

- brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića, 

- donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga, 

- donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana, kad 

obavljanje poslova ne trpi odgodu, 



 

- predlaže Upravnom vijeću izbor radnika po natječaju za zasnivanje radnog odnosa na 

neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana, 

- potpisuje ugovore o radu i druge akte Vrtića, 

- podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju 

Vrtića, 

- organizira rad i obavlja raspored radnika, 

- odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika Vrtića 

- osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića, 

- odlučuje o stjecanju i opterećivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića do 50.000,00 

kuna,  

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim 

općim aktima Vrtića. 

 

Članak 51. 

 Ravnatelja Vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, 

zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća koju za to odredi Upravno vijeće. 

 Upravno vijeće će za osobu koja zamjenjuje ravnatelja odrediti člana Odgojiteljskog 

vijeća koji nije član Upravnog vijeća, uz prethodnu suglasnost te osobe. 

 Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja 

čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka. 

 Upravno vijeće može u svakom trenutku odrediti drugu osobu da zamjenjuje ravnatelja. 

 

 

Članak 52. 

 Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili 

stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća. 

 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine. 

 Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem. 

 Na temelju odluke Osnivača o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa 

Upravno vijeće. 

 

Članak 53. 

 Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića u 

skladu sa zakonom i Statutom. 

 Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje se najkasnije dva mjeseca prije isteka 

vremena na koje je ravnatelj imenovan. 

 Natječaj za ravnatelja traje 15 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj 

ploči Vrtića. 

 U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se 

imenuje,  dokaze koje kandidati uz prijavu trebaju priložiti, rok do kojeg se primaju prijave 

kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. 

 Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje 

prijava. 

 

Članak 54. 

 Po isteku roka za podnošenje prijava Upravno vijeće otvara i razmatra sve pristigle 

prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te 

ispunjavaju li kandidati sve propisane uvjete. 



 

 Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču 

zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 

Članak 55. 

 Osnivač dostavlja svim prijavljenim kandidatima obavijest o izboru s poukom o pravu 

pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu. 

 Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o imenovanju 

zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su 

objavljeni u natječaju. 

 Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o 

izboru. 

 

Članak 56. 

 Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude 

izabran, natječaj se ponavlja. 

 Do imenovanja ravnatelja, na temelju ponovljenog natječaja, imenovat će se vršitelj 

dužnosti ravnatelja, najdulje na vrijeme od godinu dana. 

 Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za 

ravnatelja Vrtića. 

 

Članak 57. 

Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan: 

- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje, 

- ako nastanu takvi razlozi koji, po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju 

radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu, 

- ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima ili općim aktima Vrtića utvrđene 

obveze,  

- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Dječjem vrtiću veću 

štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu 

nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Dječjeg vrtića. 

 Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o 

razlozima za razrješenje. 

 U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. 

 Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za 

ravnatelja Vrtića. 

 

Članak 58. 

 Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje 

vršitelja dužnosti ravnatelja i dostavlja ih Osnivaču. 

 U slučaju razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno 

vijeće Vrtića dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja 

vršitelja dužnosti. 

 

Članak 59. 

 Protiv odluke o razrješenju ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako 

smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku 

ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom. 

 Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od primitka odluke o razrješenju. 

 

 

X. STRUČNA TIJELA VRTIĆA 



 

Članak 60. 

 Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog 

odgoja u Vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće. 

 Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo 

ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te 

obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i 

općim aktima Vrtića. 

 

Članak 61. 

 Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti. 

 Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. 

 Sjednica Odgojiteljskog vijeća može se održati ako je nazočna natpolovična većina 

članova 

vijeća. 

 Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja 

članova Odgojiteljskog vijeća. 

 Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i 

zdravstvene radnike. 

 Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta tijekom pedagoške godine. 

 Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući i zapisničar kojeg 

određuje 

 Odgojiteljsko vijeće na početku sjednice. 

 

 

X. RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE 

 

Članak 62. 

 Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja Vrtić surađuje s 

roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga. 

 Suradnja Vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih 

razgovora, sastanaka skupine roditelja i na drugi način. 

 Roditelji odnosno skrbnici djece sudjeluju u upravljanju Vrtićem na način utvrđen 

zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 63. 

 Roditelji odnosno skrbnici djece dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se 

pozivima Vrtića i s njim surađivati. 

 

Članak 64. 

 Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece, te suradnja između 

roditelja odnosno skrbnika i Vrtića pobliže se uređuje posebnim pravilnikom. 

 

 

XI. RADNICI  

 

Članak 65. 

 Radnici Vrtića su odgojno-obrazovni i ostali radnici. 

 

Članak 66. 

 Odgojno-obrazovni radnici u Vrtiću su osobe koje imaju odgovarajući stupanj i vrstu 

stručne spreme i koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na hrvatskom jeziku i 

latiničnom pismu. 



 

 Drugi radnici su osobe koje ispunjavaju potrebne uvjete za poslove koje obavljaju. 

 

Članak 67. 

 Odgojno-obrazovni radnici imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški 

usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu. 

 Usavršavanje je sastavni dio radnih obveza odgojno-obrazovnih radnika. 

 

Članak 68. 

 Radni odnosi u Vrtiću uređuju se sukladno zakonu, podzakonskim propisima i općim 

aktima  Vrtića. 

 Radni odnosi se uređuju Pravilnikom o radu. 

 

Članak 69. 

 Raspored obveza odgojno-obrazovnih radnika u neposrednom odgojno-obrazovnom 

radu s djecom, te njihovih drugih radnih obveza određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, 

podzakonskim propisima, općim aktima, Godišnjim planom i programom i ugovorom o radu. 

 Raspored radnih obveza radnika, ravnatelj određuje u skladu s ugovorom o radu. 

 

 

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 

Članak 70. 

 Financijsko poslovanje Vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

 

Članak 71. 

 Vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu, kao i drugih 

izvora u skladu sa zakonom. 

 Vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju Vrtić 

sukladno mjerilima koje utvrđuje Osnivač. 

 

Članak 72. 

 Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog 

poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. 

 

Članak 73. 

 Za svaku godinu donosi se financijski plan Vrtića te polugodišnji i godišnji izvještaj o 

izvršenju financijskog plana, sukladno zakonu i uputama Osnivača. 

 

Članak 74. 

 Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Vrtića. 

 Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti ravnatelja, 

potpisuje voditelj računovodstva. 

 

 

XIII. OPĆI AKTI VRTIĆA 

 

Članak 75. 

Vrtić ima slijedeće opće akte: 

1. Statut, 

2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, 

3. Pravilnik o radu, 

4. Pravilnik o postupku i mjerilima upisa djece u Vrtić, 



 

5. Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 

6. Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća, 

7. Pravilnik o zaštiti na radu, 

8. Pravilnik o zaštiti od požara, 

9. druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na 

temelju zakona i ovom Statutu. 

 

Članak 76. 

 Ravnatelj Vrtića dužan je dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Vrtića kao javne službe nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije u roku 

od 8 dana od dana donošenja. 

 

Članak 77. 

 Opći akti Vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, 

a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi, danom objave 

na oglasnoj ploči. 

 

 

XIII. JAVNOST RADA 

 

Članak 78. 

 Rad Vrtića je javan. 

 O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Vrtić izvješćuje roditelje i 

skrbnike, te građane: 

- sredstvima javnog priopćavanja, 

- održavanjem skupova i savjetovanja, 

- izdavanjem publikacija, 

- preko oglasne ploče, 

- na drugi primjeren način. 

 

Članak 79. 

 Vrtić je dužan u zakonom propisanom roku dati svakom korisniku na njegov zahtjev 

informaciju o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, 

te potrebne podatke i upute za ostvarivanje prava i obveza korisnika. 

 Vrtić je dužan u zakonom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj 

ili pravnoj osobi, na njegov zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i 

omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju. 

 Vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju, ako je ona 

zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena kao državna, vojna, službena, 

poslovna ili profesionalna tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba zaštićene 

zakonom. 

 

Članak 80. 

 Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vrtića sredstvima 

javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Vrtića kojeg 

ravnatelj ovlasti. 

 

 

XIV. SURADNJA SA SINDIKATOM 

 

Članak 81. 

 Sindikalno organiziranje u Vrtiću je slobodno. 



 

 Vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, te ostvarivanje njegovih 

prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. 

 Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su osigurati potrebitu pomoć za rad sindikalne 

podružnice i pravodobno joj davati potrebne podatke i obavijesti, u skladu sa zakonom i 

kolektivnim ugovorom. 

 

Članak 82. 

 Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, 

mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava radnika i zaštite tih prava. 

 Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti 

sindikalnu podružnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i 

kolektivnom ugovoru. 

 

Članak 83. 

 Upravno vijeće, kad rješava i odlučuje o ostvarivanju prava radnika i njegovim 

zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi 

stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata. 

 Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Vrtića kao javne službe na 

oglasnoj ploči Vrtića i mrežnim stranicama Vrtića, kao i davanjem informacija na mrežnim 

stranicama Vrtića i u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost i roditelji odnosno 

skrbnici djece, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Vrtića, uvjetima i načinom 

ostvarivanja programa rada Vrtića, cijenama usluga Vrtića te radom Vrtića kao javne ustanove. 

 

 

XV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA 

 

Članak 84. 

 Poslovnom tajnom smatraju se: podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći 

Vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se 

odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Vrtića i druge isprave i podaci 

čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Vrtića i njegovog osnivača, 

sukladno općem aktu Vrtića i zakonu. 

 

Članak 85. 

 Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Vrtića 

bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. 

 Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Vrtiću.  

 

Članak 86. 

 Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid 

tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti 

koju obavljaju. 

 

Članak 87. 

 Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni 

radnici, kao i drugi radnici Vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima te čije bi 

iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima. 

 

Članak 88. 

 O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena 

osoba. Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

 



 

 

XVI. NADZOR 

 

Članak 89. 

 Nadzor nad radom Vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne 

ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. 

 U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi radnici Vrtića dužni su surađivati 

s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor. 

 

 

XVII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U VRTIĆU 

 

Članak 90. 

 U Vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima 

odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi. 

 

 

XVIII. ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Članak 91. 

 Radnici Vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju 

mjere zaštite i unapređivanja okoliša. 

 O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i 

Upravno vijeće. 

 Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta 

okolišu. Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze. 

 

Članak 92. 

 Vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju 

djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša. 

 

Članak 93. 

 Vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i 

lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama 

djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Vrtića. 

 Program rada Vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjeg plana i 

programa rada Vrtića. 

 

XIX. OBRANA 

 

Članak 94. 

 Vrtić je, u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad 

u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim 

slučajevima određenim tim propisima. 

 

 

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 95. 

 Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača. 

 

 



 

Članak 96. 

 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK UPRAVNOG 

VIJEĆA 

 

         _____________________ 

 

 

 

 

Tekst Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski je obljavljen na oglasnoj ploči Općine Tuhelj dana 

___. ___________ 2020. godine 

 

 

                                                                                                           RAVNATELJ 
  



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 35. 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, 

123/17, 98/19), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 

_____ sjednici održanoj _____________ 2020. godine donosi 

 

 

Odluku 

 o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Potočić Tuheljski 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Potočić Tuheljski u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na 

sjednici održanoj dana 2. rujna 2020. godine.  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije.  

 

 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
  



 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“, broj 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Tuhelj (KLASA: 

_____________, URBROJ: _______________, od _________ 2020. godine), a na prijedlog 

privremenog ravnatelja, na __. sjednici održanoj dana __. __________ 2020. godine, donijelo je 

 

P R A V I L N I K  

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 

DJEČJEG VRTIĆA POTOČIĆ TUHELJSKI 

 

I. OPĆE  ODREDBE 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se: 

- unutarnje ustrojstvo rada, 

- uvjeti i način rada, 

- potreban broj, zadaci i stručni uvjeti pojedinih radnika, 

- druga pitanja u vezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada Dječjeg vrtića Potočić 

Tuheljski (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

Izrazi navedeni u ovom Pravilniku neutralni su i odnose se na osobe oba spola. 

 

Članak 2. 

 Djelatnost Dječjeg vrtića je odgoj i obrazovanje te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 

radi poticanja cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života, sukladno Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovi 

zakona, odredbama Statuta Dječjeg vrtića, Godišnjeg plana i programu rada i Kurikulumom 

Vrtića. 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO  I  NAČIN  RADA 

 

Članak 3. 

 Vrtić ustrojava svoj rad na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće 

predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.  

Ustrojstvo i rad Dječjeg vrtića temelji se na humanističkom, znanstveno utvrđenom, 

stručnom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom i pravovremenom obavljanju odgoja i 

obrazovanja te skrbi o djeci i drugih poslova i zadaća utvrđenih Godišnjim planom i programom 

rada i Kurikulumom Vrtića. 

 

Članak 4. 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića čija su prava, obveze i 

odgovornosti utvrđene zakonom, propisima donijetim na temelju zakona, Statutom i općim 

aktima Dječjeg vrtića. 

Ravnatelj zastupa i predstavlja Dječji vrtić.  

Ravnatelj je odgovoran za neposredno organiziranje rada i ukupno poslovanje Dječjeg 

vrtića te uvjeta u kojima se obavljaju poslovi i zadaće Dječjeg vrtića. 



 

Ravnatelj za svoj rad odgovara osnivaču i Upravnom vijeću. 

 

Članak 5. 

U Dječjem vrtiću ostvaruju se: 

- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama 

djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, 

- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

- programi predškole, 

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, 

vjerskog i sportskog sadržaja. 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe 

sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za 

obrazovanje. 

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je Dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost 

izvođenjem novih programa ili Dječji vrtić mijenja program, Dječji vrtić obvezan je prije 

početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka. 

Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz 

stavka 4. ovoga članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja 

djelatnosti, Dječji vrtić dužan je prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za 

izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima. 

Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka te nakon izvršnosti rješenja iz 

stavka 5. ovoga članka, Dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno 

izmijenjenog programa. 

 

Članak 6. 

Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Godišnjeg plana i 

programa rada vrtića te ukupne zadaće Dječjeg vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje 

stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog ustrojstva. 

 

Članak 7. 

  Unutarnjim ustrojstvom poslovi Dječjeg vrtića razvrstavaju se na: 

- poslove rukovođenja, 

- stručno – razvojne poslove i poslove predškolskog odgoja, 

- upravno – pravne poslove, 

- administrativne i financijsko-računovodstvene poslove, 

- poslove prehrane i zdravstvene zaštite, 

- poslove tehničkog održavanja prostora, 

- poslove održavanje čistoće objekata i vanjskog prostora. 

Članak 8. 

Poslovi rukovođenja Dječjim vrtićem obuhvaćaju ustrojavanje rada, osiguravanje 

zakonitosti rada, predstavljanje i zastupanje, praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa 

te unapređivanje rada, vrednovanje, nadzor nad radom svih zaposlenih, suradnja s gradskim, 



 

županijskim i državnim tijelima, stručnim i drugim radnicima Dječjeg vrtića te druge poslove 

sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 9. 

Stručno – razvojni poslovi i poslovi predškolskog odgoja obuhvaćaju neposredan rad s 

djecom, planiranje i programiranje, organiziranje i provođenje odgojnog i obrazovnog rada u 

odgojnoj skupini, organiziranje i provođenje programa predškole, organiziranje i provođenje 

posebnih programa te programa kulturnih, umjetničkih, sportskih, vjerskih i drugih aktivnosti 

vezanih uz društveni život djece, suradnju s roditeljima, vođenje odgovarajuće pedagoške 

dokumentacije i evidencija, izradu izvješća te druge poslove koji doprinose uspješnijem 

ostvarivanju programa njege, odgoja i obrazovanja. 

 

Članak 10. 

Upravno – pravni poslovi sadrže primjenu zakona i propisa donesenih na temelju zakona, 

izradu pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka i drugih akata, poslove u svezi s radnim odnosima, 

pružanje stručne pomoći u poslovima u svezi s radnim odnosima, obavljanje opće pravnih 

poslova tj. sastavljanje ugovora koje Dječji vrtić sklapa, briga o statusno pravnim pitanjima, 

provedbu natječaja i oglasa, vođenje dokumentacije i evidencije, suradnju s državnim, 

županijskim, općinskim tijelima i djelatnicima i ostale pravne poslove u svezi s djelatnošću 

Dječjeg vrtića. 

 

Članak 11. 

Administrativni i financijsko-računovodstveni poslovi obuhvaćaju: opće i kadrovske 

poslove, poslove stručnog usavršavanja, suradnju s korisnicima i tijelima uprave, uredsko 

poslovanje, poslove arhiviranja, vođenje cjelokupnog knjigovodstva, poslove obračuna i isplate 

plaća i drugih davanja, poslovi naplate usluge boravka djece u vrtiću, poslove vođenja potrebnih 

knjiga i evidencija,  poslove obračuna, plaćanja i drugih obveza vrtića, sastavljanje financijskog 

plana i godišnjih i polugodišnjih izvješća kao i ostale poslove sukladno zakonskim i 

podzakonskim propisima te općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 12. 

Poslovi prehrane i zdravstvene zaštite obuhvaćaju: nabavku namirnica i pripremanje obroka, 
serviranje hrane, svakodnevno održavanje kuhinje i drugih pomoćnih prostorija koje služe pripremanju 
obroka i čuvanju hrane, posuda za pripremanje i serviranje hrane sukladno utvrđenim normativima, 
vođenje odgovarajućih evidencije i drugih poslova koji doprinose kvalitetnoj prehrani djece te primjenu 
HACCP-a, praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja djece, rano otkrivanje i suzbijanje zaraznih 
bolesti, ustrojavanje i ostvarivanje zdravstvenog odgoja u Dječjem vrtiću, osiguravanje i održavanje 
higijenskih uvjeta prostora u kojemu borave djeca, poduzimanje mjera kojima se zaštićuje i unapređuje 
zdravlje djece kao i stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih radnika.  

 

Članak 13. 

Poslovi tehničkog održavanja prostora obuhvaćaju: održavanje uređaja i opreme za 

grijanje (kotao, instalacije, kotlovnica i dr.), održavanje pokretne i nepokretne imovine Dječjeg 

vrtića u funkcionalnom stanju, održavanje instalacija (električnih, vodovodnih, plinskih i ostale 

poslove), popravak opreme i sredstava za rad Vrtića, provođenje mjera zaštite od požara, poslove 

uređenja okoliša, nabavka materijala za održavanje i popravke te druge poslove vezane za 

grijanje i održavanje prostora te druge poslove po nalogu ravnatelja 



 

 

Članak 14. 

Poslove održavanja čistoće objekata obuhvaćaju: poslove čišćenja unutarnjih prostorija 

i inventara Dječjeg vrtića, poslove uređenja okoliša i nasada, ostale poslove u vezi održavanja 

čistoće te druge pomoćne poslove po nalogu ravnatelja. 

 

III. RADNICI VRTIĆA 

 

Članak 15. 

U Dječjem vrtiću poslove obavljaju sljedeći radnici:  

1. Ravnatelj, 

2. Odgojno-obrazovni radnici, 

3. Ostali radnici. 

 

Članak 16. 

Odgojno-obrazovni radnici rade na stručno – razvojnim poslovima i poslovima 

predškolskog odgoja djece rane i predškolske dobi u skladu s Državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja i naobrazbe, Godišnjim planom i programom rada te Kurikulumom Vrtića. 

Odgojno-obrazovni radnici su odgojitelji, stručni suradnici (pedagog, psiholog logoped 

i edukacijski rehabilitator) te zdravstveni voditelj. 

Radnici iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću vrstu i 

razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz 

stavka 1. ovog članka, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i 

Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 

radnika u Dječjem vrtiću.  

 

Članak 17. 

Ostali radnici obavljaju administrativno-tehničke te pomoćne poslove (opći i kadrovski 

poslovi, računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, poslovi vođenja i čuvanja pedagoške i 

zdravstvene dokumentacije, poslovi prehrane, nabave, održavanje čistoće objekata, pranja, 

glačanja, grijanja i održavanja prostora) u skladu s ovim Pravilnikom, Državnim pedagoškim 

standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, Godišnjim planom i programom rada i 

Kurikulumom Dječjeg vrtića.   

Administrativno-tehničke i pomoćne poslove obavljaju voditelj računovodstva i tajnik, 

kuhar, pomoćni kuhar, domar i spremač. 

Radnici iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati i odgovarajuću stručnu 

spremu prema odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika  te vrsti i stupnju 

stručne spreme ostalih radnika u Dječjem vrtiću.  

 

Članak 18. 

Radnici iz članka 15. ovog Pravilnika mogu napredovati i stjecati zvanja odgojitelj- 

mentor i odgojitelj – savjetnik te stručni suradnik – mentor i stručni suradnik – savjetnik.  

 

Članak  19. 

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana.  

Raspored radnog vremena utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića.  



 

 

Članak 20. 

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena, 

utvrđenog Godišnjim planom i programom.  

 

Članak 21. 

Na sve što nije pobliže uređeno ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje zakon i 

propisi doneseni na temelju zakona. 

 

  



 

IV. POPIS RADNIH MJESTA U DJEČJEM VRTIĆU POTOČIĆ TUHELJSKI -   

NAZIV RADNIH MJESTA, VRSTA I OPIS POSLOVA I ZADAĆA 

 

Članak 22. 

 

1. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA  

 

UVJETI:  

- prema Zakonu i Statutu osoba koja ima uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika te 

ima najmanje pet godina staža u djelatnosti ranog i predškolskog odgoja, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.  

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

OPIS POSLOVA:  

- organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, 

- predstavlja i zastupa Dječji vrtić, poduzima sve pravne radnje  ime i za račun Dječjeg 

vrtića i odgovara za zakonitost rada Dječjeg vrtića, 

- predlaže Godišnji plan i program rada Vrtića i Kurilukum Dječjeg vrtića, 

- sklapa i raskida ugovore o radu, 

- predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće, 

- predlaže Upravnom vijeću kandidate za zasnivanje i prestanak radnog odnosa u Dječjem 

vrtiću, 

- predlaže Upravnom vijeću svog zamjenika za slučaj privremene spriječenosti, 

- brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela, 

- sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, 

- izvješćuje Upravno vijeće i Osnivača o poslovnim rezultatima Dječjeg vrtića, 

- sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Dječji vrtić, 

- izvješćuje Upravno i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama upravnog i stručnog 

nadzora, 

- provodi odluke Upravnog vijeća, 

- donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga, 

- potpisuje akte Dječjeg vrtića, 

- organizira rad i obavlja raspored radnika, 

- osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića, 

- izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovnim rezultatima Dječjeg vrtića, 

- priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im, 

- odlučuje o stjecaju i opterećivanju nekretnina i  pokretne imovine Dječjeg vrtića, te o 

investicijama prema Statutu Dječjeg vrtića, 

- odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika Dječjeg vrtića, 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i ostalim 

općim aktima. 

 

2. ODGOJNO – OBRAZOVNI RADNICI 

 

2.1.STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG 



 

 

UVJETI:  

- visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij  ili diplomski 

specijalistički studij,  

- profesor, pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar struke, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,  

- položen stručni ispit,   

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića  iz svojega djelokruga, te 

izrađuje izvješće o njegovom izvršenju temeljem postignutih rezultata iz prethodne godine 

na procesu njege, zaštite, odgoja i obrazovanje djece, 

- prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada kroz sve segmente procesa,  

- stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje 

cjeloviti odgojno-obrazovni proces - predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada,  

- predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja 

i njihova cjeloživotnog obrazovanja,  

- ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece, te rješavanju 

odgojno-obrazovnih problema - surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima,  

- pridonosi razvoju timskoga rada u Vrtiću,  

- javno predstavlja odgojno-obrazovni rad  Vrtića,  

- sudjeluje u obavljanju poslova u svezi upisa djece u Vrtiću,    

- predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom 

predškolske dobi, ustrojava rad i prati rad u odgojnoj skupini, 

- prati psihofizički razvoj i napredovanja pojedinačnog djeteta,  

- osigurava odgovarajuće uvjete neophodne za izvođenje redovitih, programa i drugih 

programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog, sportskog i drugog sadržaja,  

- sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Vrtića i prati njihovo ostvarivanje,  

- ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuća izvješća 

i evidencije,  

- obavlja inicijalni razgovor s djetetom prilikom upisa,  

- izrađuje organizaciju pedagoške prakse studenata, 

- uključuje se u izradu programa pripravničkog staža i aktivno radi na uvođenju pripravnika, 

- surađuje s kulturnim i javnim ustanovama i drugim tijelima prema planu ustanove,  

- sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela - prati stručnu literaturu i dr., 

- obavlja i druge srodne poslove po nalogu Ravnatelja. 

2.2.STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG 

 

UVJETI:  

- visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij  ili diplomski 

specijalistički studij, 

- Profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar struke 



 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- položen stručni ispit 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- procjenjuje psihomotorni, kognitivni i socio-emocionalni razvoj djeteta, 

- prilikom upisa djeteta i inicijalnog razgovora procjenjuje individualne razvojne potrebe 

djeteta za odgovarajućim programima odgoja i obrazovanja, prati i procjenjuje uspješnost 

prilagodbe djece na vrtić, 

- prepoznaje djecu s teškoćama i potencijalno darovitu djecu, promišlja razvojne zadaće i 

programe za njihovo napredovanje prema sposobnostima, 

- individualni rad s djecom, 

- promišlja i provodi aktivnosti za poticanje pozitivnog emocionalnog razvoja djeteta, 

kvalitetnog odnosa s vršnjacima i odraslim osobama, 

- promišlja i provodi aktivnosti i preventivne programe,  

- provodi intervencije u kriznim situacijama i pruža podršku djeci u prevladavanju stresnih 

situacija (tugovanje, bolest, razvod roditelja i sl.), 

- informira roditelje o rezultatima praćenja i psihologijske procjene djeteta, provodi 

savjetovanje kojim pomaže roditeljima u rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj 

djeteta, prevladavanja kriza te razvoja pozitivnih roditeljskih vještina, 

- individualni rad s roditeljima, 

- provodi edukaciju roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika iz djelokruga razvojne 

psihologije i srodnih područja tipa osobina razvoja, razvojnih potreba, prava djece, 

komunikaciji i primjerenim odgojnim postupcima, individualno i grupno, 

- promovira partnerske odnose roditelja i predškolske ustanove, daje smjernice 

odgajateljima za opažanje i praćenje razvoja djece, 

- surađuje s odgajateljima pri utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno-obrazovnih 

potreba djeteta, 

- surađuje s odgajateljima u planiranju razvojnih zadaća prilagođenih kompetencijama 

djeteta, prati uvažavanje prava djeteta, promovira kvalitetne modele interakcije i 

komunikacije između svih sudionika procesa na svim razinama: dijete-dijete, odrasli-

dijete, odrasli-odrasli, 

- samostalno ili u suradnji sa stručnim timom sudjeluje u izradi i vođenju propisane 

dokumentacije i evidencije o djeci te praćenju vođenja pedagoške dokumentacije svih 

odgojno-obrazovnih radnika, vodi individualne dosjee o djeci s posebnim potrebama, daje 

mišljenja o razvojnom statusu djece, 

- upućuje djecu, prema potrebi, na specijalističke preglede, dijagnosticiranje i tretmane u 

odgovarajućim institucijama,  

- sudjeluje u dokumentiranju i analiziranju pojedinih segmenata odgojno-obrazovnog 

procesa,  

- sudjeluje u praćenju kvalitete rada ustanove, 

- sudjeluje u kreiranju promjena u cilju unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog procesa u 

skladu sa suvremenim spoznajama iz područja psihologije, 



 

- osmišljava i provodi projekte, akcijska i druga istraživanja, samostalno ili u suradnji sa 

stručnjacima iz dječjeg vrtića ili vanjskih institucija, 

- ukazuje na pravne propise i etička pravila u svrhu osiguranja djetetove dobrobiti, zastupa 

i reagira na povredu djetetovih prava, 

- radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, povjerenstvima i stručnim skupinama po nalogu 

Ravnatelja, 

- surađuje sa stručnim institucijama, odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim 

ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, strukovnim organizacijama, društvima i 

pojedincima vezano za realizaciju svih ciljeva rada psihologa, 

- stručno se usavršava u skladu s obvezama trajnog profesionalnog usavršavanja; psiholog 

ima pravo i dužnost obnavljati i dalje usavršavati svoja znanja i vještine i obvezan je 

stručno se usavršavati radi stjecanja uvjeta za produženje osnovne dopusnice za obavljanje 

psihološke djelatnosti, 

- odgovoran za provedbu programa rada s djecom i brigu o sredstvima za rad, 

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja. 

 

2.3. STRUČNI SURADNIK – EDUKACIJSKI REHABILITATOR 

 

UVJETI:  

- visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij  ili diplomski 

specijalistički studij, 

- defektolog - dipl. defektolog, bez obzira na smjer - prof. defektologije, bez obzira na smjer 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- položen stručni ispit, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

. 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- procjenjuje psihomotorni, kognitivni i socio-emocionalni razvoj djeteta te individualne 

specifičnosti, 

- provodi ranu intervenciju, 

- individualni rad s djecom s teškoćama, 

- utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i informiranje odgajatelja i ostalih suradnika 

i roditelja o njima, 

- stvara uvjete za uključivanje djece u programe dječjeg vrtića, 

- utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete u suradnji s odgajateljima, 

stručnim timom (i roditeljima) i primjenjuje iste u radu, 

- surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima 

u prevenciji razvojnih poremećaja djece, 

- prati, proučava i implementira znanstvene i teorijske spoznaje u praksi, 

- prati psihofizički razvoj djece i otkrivanje djece s teškoćama u razvoju, 

- vodi dokumentaciju o djeci s razvojnim teškoćama 

- izrađuje individualne programe za rad s djecom koja imaju posebne potrebe i prati 

realizaciju, 



 

- sudjeluje u postupku integracije djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni proces, 

- neposredan individualni rad s djecom koja imaju razvojne teškoće, 

- educira i surađuje s odgojno-obrazovnim kadrom i roditeljima u svrhu ostvarenja odgojno-

obrazovnih programa putem radionica, predavanja i sl., 

- vodi i izrađuje dokumentaciju (programi, planovi, izvješća), 

- odgovoran za provedbu programa rada s djecom i brigu o sredstvima za rad,  

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja. 

 

3. ZDRAVSTVENI VODITELJ 

 

UVJETI:  

- preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je 

stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i 

osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece, 

- sudjeluje u izradi, kreiranju i provedbi Godišnjeg plana i programa i odgojno-obrazovnog 

rada i Kurikuluma Dječjeg vrtića iz svojeg djelokruga te izrađuje izvješća o njegovom 

izvršenju, 

- skrbi o redovitom sanitarnom i sistematskom pregledu radnika, 

- radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece,  

- utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju i o njima informira odgojitelje, 

ostale suradnike i roditelje,  

- prati primjenu HACCP-a u Dječjem vrtiću, 

- vodi brigu o sanitarnim iskaznicama, 

- sudjeluje u izradi jelovnika dva puta godišnje u četiri tipa, 

- skrbi o prehrani djece s posebnim potrebama (alergije), 

- prati epidemiološke situacije u svim skupinama i surađuje s pedijatrima, 

- vrši nadzor nad čistoćom svih prostorija u kojima borave djeca, 

- stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe Dječjeg vrtića,  

- u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuje najprimjerenije metode 

rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuju u svome radu;  

- surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima 

u prevenciji razvojnih poremećaja u djece,  

- vrši antropometrijska mjerenja djece, 

- prati uhranjenost djece i poduzima potrebne mjere, 

- prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja 

edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, 

- unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu, 

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja. 



 

 

4.  ODGAJATELJ 

 

UVJETI:  

- viša stručna sprema, preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, 

odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s 

ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja, 

odnosno stručni prvostupnik predškolskog odgoja ili 

- visoka stručna sprema, završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij 

odgovarajuće vrste – magistar ranog i predškolskog odgoja 

- položen stručni ispit 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 4 

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- sudjeluje u izradi, kreiranju i provedbi Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog 

rada  i Godišnjeg izvještaja o radu te Kurikuluma Vrtića, 

- provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi (individualni i rad u 

manjim skupinama) i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-

obrazovnoj skupini, 

- pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim 

razdobljima, 

- skrbi i potiče psihofizički razvoj djece i formiranja osnovnih higijenskih navika djeteta, 

- prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom rane i predškolske dobi te vodi brigu 

o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti, 

- radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece rane i predškolske dobi i njihovih 

razvojnih zadaća te potiče razvoj svakog djeteta prema njegovim sposobnostima, 

- vodi pedagošku dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u 

organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa, 

- zadovoljava potrebe djece za igrom, zajedničkim radom i životom, te utječe na pozitivan 

emocionalni i socijalni razvoj, kao i na formiranje pozitivnih moralnih osobina i radnih i 

kulturnih navika, 

- sustavno čuva i doprinosi unapređivanju zdravlja djece, 

- priprema djecu na nastavak odgojno obrazovnog procesa u ustanovama odgoja i 

osnovnog obrazovanja, 

- vodi vrednovanje na nivou pedagoške skupine i samovrednovanje, 

- prikuplja potrebne podatke o djetetu neposredno provodi odgojno-obrazovni rad sa 

skupinom djece, 

- obavlja poslove koji obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu 

prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima te poslove stručnog 

usavršavanja, 

- organizira i provodi rad s roditeljima u cilju unapređivanja (roditeljski sastanci, radionice 

i svi ostali oblici suradnje s roditeljima), surađuje sa stručnjacima i stručnim timom u 



 

Vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi u 

lokalnoj zajednici, 

- potiče i razvija radoznalost kod djece omogućujući im stjecanje elementarnih znanja o 

prirodi, životu i radu ljudi te usmjeravanjem njihove aktivnosti doprinosi obogaćivanju 

dječjeg iskustva, 

- stručno se usavršava: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja, 

ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja, praćenje i korištenje stručne 

literature, 

- radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, komisijama i stručnim grupama po nalogu 

Ravnatelja, 

- odgovara  za provedbu programa rada s djecom rane i predškolske dobi kao i za opremu i 

didaktička sredstva kojima se koristi u radu, 

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja. 

 

5. OSTALI RADNICI 

 

5.1.VODITELJ RAČUNOVODSTVA 

 

UVJETI:  

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij - diplomirani ekonomist 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- ustrojava knjigovodstvo i druge propisane evidencije te brine o točnosti i ažurnosti 

knjigovodstva, 

- sastavlja zajedno s ravnateljem prijedlog financijskog plana, izrađuje financijski plan, 

izmjene i dopune financijskog plana te prati njihovo izvršenje, 

- sastavlja financijska izvješća i materijale za Osnivača, ravnatelja i Upravno vijeće, 

zakonska periodična i godišnja financijska izvješća za FINA-u i reviziju, te druga 

financijska izvješća i dokumente, 

- po potrebi sudjeluje na sjednicama Upravnog vijeća i priprema dokumentaciju vezanu za 

financijsko poslovanje, 

- sastavlja zajedno s ravnateljem plan nabave za narednu godinu, usmeno odobrava nabavu 

sukladno financijskom planu/planu nabave, 

- vodi brigu o primjeni pravnih propisa vezanih uz financijsko-računovodstveno poslovanje 

i primjenu propisa iz domene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, 

- brine o zakonskoj uporabi sredstava prema financijskom planu, brine o poštivanju rokova 

važnih za financijsko poslovanje, 

- izrada statističkih izvješća vezanih uz financijsko poslovanje, 



 

- vodi dnevnik i glavnu knjigu te pomoćne knjige: knjigu inventara, knjigu materijala i 

knjigu ulaznih i izlaznih faktura, sastavlja temeljnice i priprema dokumentaciju za 

knjiženje, knjiži i kontira svu financijsku dokumentaciju po dokumentima, 

- vodi blagajnu te knjigu izlaznih i ulaznih računa, 

- vodi analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine (zaliha i sitnog 

inventara), 

- sudjeluje kod godišnjih popisa imovine i knjiži sve utvrđene promjene, vodi pomoćne 

knjige dugotrajne imovine i knjigu ulaznih računa, 

- obavlja sva plaćanja prema dobavljačima, likvidira dokumente po osnovi osobnih 

izdataka, materijalnih izdataka i po drugim osnovama, 

- provjerava, utvrđuje i svojim potpisom potvrđuje zakonsku ispravnost i računsku točnost 

dokumenata na temelju kojih se izdaju nalozi za isplatu, 

- vodi poslove oko osiguranja imovine i osoba s osiguravajućim društvima, 

- vrši prijavu i odjavu djelatnika i vodi kadrovsku evidenciju, 

- obračun i isplata plaće, bolovanja i drugog dohotka te izrada zakonskih mjesečnih i 

godišnjih izvješća vezano za isplate, 

- obračun i isplata troškova putovanja i ostalih primanja radnika, 

- vođenje poreznih kartica radnika i izdavanje potvrda u svezi njihovih plaća i ostalih 

primanja, 

- priprema postupaka javne nabave, 

- suradnja s Osnivačem, Financijskom agencijom, Poreznom upravom i ostalim 

institucijama, 

- izrada izlaznih računa, kontrolira otvorene stavke primatelja usluga, šalje opomene za 

dospjele obveze uz uplatnice ili poštom, priprema prijedloge za ovrhu i predaje javnom 

bilježniku, 

- vršenje obračuna za boravak djece u Vrtiću (uplatnice), rad sa strankama u vezi s 

obračunom boravka djece u vrtiću, 

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja. 

 

 

5.2.TAJNIK 

 

UVJETI:  

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij – diplomirani pravnik, odnosno magistar struke ili upravni 

pravnik, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- kontinuirano prati i proučava zakone i ostale propise; u okviru svojih poslova daje 

tumačenja i mišljenja radnicima i strankama u pogledu primjene pravnih propisa i općih 

akata, 



 

- pruža stručnu pomoć ravnatelju i Upravnom vijeću u pogledu provođenja zakona i drugih 

propisa, osiguranja zakonitosti rada i akata te upozorava na nezakonitosti u radu,  

- u suradnji s ravnateljem vodi brigu o zaštiti na radu i surađuje s nadležnim tijelima, 

- u suradnji s ravnateljem vodi brigu o izvršenju odluka Upravnog vijeća, 

- izrađuje nacrte i prijedloge općih akata kao i njihovih izmjena i dopuna te inicira i 

organizira procedure za njihovo donošenje, 

- poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar, 

- priprema i organizira provođenje postupaka nabave, 

- izrađuje prijedloge ugovora, rješenja, odluka i drugih akata, 

- pruža stručnu pomoć u postupku zaključivanja i izvršenja ugovora,  

- obavlja poslove naplate potraživanja,  

- obavlja stručne poslove pri upisu i ispisu djece 

- organizira čuvanje svih normativnih akata i važne dokumentacije Vrtića, 

- brine o čuvanju pečata, 

- obavlja kadrovske poslove i druge poslove vezane uz ostvarivanje prava i obveza iz radnog 

odnosa, 

- izdaje potrebne potvrde radnicima i roditeljima, 

- u suradnji s ravnateljem i predsjednikom Upravnog vijeća organizira sjednice Upravnog 

vijeća te priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća,  

- priprema materijale i organizira sjednice drugih tijela Vrtića 

- izrađuje statistička izvješća za nadležna tijela,  

- obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkom upisniku dječjih vrtića i 

drugim bazama podataka  

- priprema materijale i dokumentaciju za nadzor inspekcijskih tijela i o tome izvješćuje 

Upravno vijeće, 

- odgovoran je za pravovremeno obavljanje poslova, ažurnost općih akata, dokumentaciju i 

sredstva za rad, 

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja. 

 

 

5.3.KUHAR 

 

UVJETI:  

- srednja škola kuharskog smjera, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- surađuje s Ravnateljem i zdravstvenim voditeljem kod sastavljanja jelovnika ili ga izrađuje 

samostalno, 

- obavlja poslove organizacije rada u kuhinji (organizacija rada osoblja, pravovremena 

nabavka namirnica prema jelovniku i broju djece, svakodnevno provjeravanje i količine 



 

živežnih namirnica, određivanje i raspoređivanje količine namirnica prema jelovniku i 

broju djece), 

- osigurava propisano uskladištenje namirnica, 

- vodi brigu o redovnom i točnom izdavanju namirnica, 

- vodi dokumentaciju, evidencije i ostale poslove u skladu s HACCP-om, 

- vodi brigu o higijenskim uvjetima uskladištenja i primjeni sanitarnih propisa glede rokova 

trajanja i zdravstvene ispravnosti živežnih namirnica, 

- organizira i vrši pripremu jela, 

- raspoređuje gotovu hranu po odgojnim grupama, 

- organizira rad pomoćnog kuhara, 

- svakodnevno provjerava higijenu kuhinje, ispravnost odlaganja namirnica te dezinfekciju 

posuđa i pribora, 

- vodi brigu o inventaru kuhinje, o njegovom čuvanju i zamjeni dotrajalog, 

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja. 

 

5.4.POMOĆNI KUHAR 

 

UVJETI:  

-  niža stručna sprema ugostiteljskog smjera ili završena osnovna škola  

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

- ostali uvjeti propisani zakonom 

BROJ IZVRŠITELJA: 1  

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- sudjeluje u pripremi hrane za obroke za taj dan,  

- sudjeluje u pripremi doručka i užine,  

- pranje suđa od doručka i užine koje je bilo u upotrebi,  

- čišćenje kuhinje, blagovaonice i drugih prostorija vezanih uz kuhinju prema standardima 

HACCP-a,  

- serviranje doručka, ručka i užine po skupinama, serviranje pribora za jelo djelatnicima za 

topli obrok,  

- svakodnevna primjena dezinficirajućih sredstava,  

- završno čišćenje kuhinje,  

- učestvuje u uskladištenju živežnih namirnica i drugim pomoćnim poslovima kuhinje,  

- suradnja s ostalim službama i djelatnicima Dječjeg vrtića,  

- ostali poslovi prema potrebi i po nalogu kuhara, zdravstvenog voditelja i Ravnatelja. 

 

5.5.DOMAR 

 

UVJETI:  

- srednja stručna sprema strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog ili 

elektrotehničkog usmjerenja, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 



 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

- položen ispit za ložača centralnog grijanja/ rukovatelja centralnog grijanja i 

termoventilacije, 

- položen ispit za vozača “B” kategorije, 

- posebni uvjeti rada - Uvjerenje o radnoj sposobnosti temeljem prethodnog pregleda, a 

prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada, 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA:  

- svakodnevno nadzire funkcioniranje postrojenja i  instalacije centralnog grijanja, 

- održava cjelokupan inventar objekata u ispravnom stanju u okviru svojih stručnih 

sposobnosti, 

- kontrolira i popravlja sanitarno-higijenske uređaje (u zimskim mjesecima obratiti 

pozornost na pucanje instalacija zbog hladnoće), 

- održava čistoću prilaza objektima u zimskim mjesecima (prije početka rada Vrtića), 

- obavlja popravke inventara, održava i boja zidove, zamjenjuje oštećena ili razbijena stakla, 

- održava vanjske zelene površine (redovito uređuje travu i živicu, mijenja pijesak u 

pješčaniku, zalijeva zelene površine ljeti), 

- redovito kontrolira ispravnost opreme u dvorištu i po potrebi ju popravlja, 

- vodi evidenciju o ispravnosti aparata i njihovim popravcima, 

- redovito obilazi objekte, utvrđuje eventualne kvarove i sanira ih u okviru svojih stručnih 

sposobnosti, 

- u jesenskim mjesecima čisti dvorišta od suhog lišća, 

- obavlja sve potrebne prijevoze službenim vozilom, 

- čuva vozila Vrtića i održava ih u ispravnom stanju, te brine o njihovom redovnom  

servisiranju i registraciji, 

- održava higijenu i čistoću vozila, 

- vodi propisane evidencije o kontrolnim pregledima instalacija i predlaže Ravnatelju mjere 

i sredstva za otklanjanje uočenih nedostataka, 

- mjesečno pismenim putem izražava potrebe za nabavku potrebnog materijala te predlaže 

Ravnatelju Godišnji plan održavanja i nabavke , 

- vodi propisane evidencije o kontrolnim pregledima instalacija i uređaja, predlaže 

ravnatelju mjere i sredstva za otklanjanje uočenih nedostataka, 

- za popravke koje ne može sam obaviti obavještava ravnatelja koji za iste naručuje radove 

i usluge kod ovlaštenih tvrtki, 

- provodi mjere iz područja protupožarne zaštite i zaštite na radu i postupanja u slučaju 

evakuacije, 

- osposobljava se prema zakonskim propisima, 

- kontrolira račune za popravke te usluge i nabavu materijala za održavanje, 

- obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja.  

 

 

 

 

 



 

5.6.SPREMAČ 

 

UVJETI:  

- niža stručna sprema - osnovna škola, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA: 

- svakodnevno obavlja poslove čišćenja, higijene prostora u kojem borave djeca,  

- održava čistoću svih prostora u objektu, 

- svakodnevno čisti i dezinficira sanitarne čvorove, 

- u radu je dužna pridržavati se uputa o ispravnom i ekonomičnom korištenju sredstava za 

čišćenje,  

- poznaje i primjenjuje mjere održavanja čistoće i mjere HACCP  sustava, 

- svakodnevno čisti podove, 

- svakodnevno čisti okoliš objekta (ulaz i dvorište), 

- svakodnevno provjetrava prostorije, 

- svakodnevno čisti i dezinficira stolove i podove u blagovaonici, 

- priprema sobe dnevnog boravka za poslijepodnevni odmor, rasprema i sprema ležaljke, 

- redovito presvlači ležaljke i brine o čistoći posteljine, 

- priprema posteljinu za pranje i vodi evidenciju, 

- obvezno se pridržava uputa za zaštitu na radu i koristi propisana zaštitna sredstva, 

obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja; 

 

5.7.SPREMAČ 

 

UVJETI:  

- niža stručna sprema - osnovna škola, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

- da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme 

OPIS POSLOVA: 

- svakodnevno obavlja poslove čišćenja, higijene prostora u kojem borave djeca,  

- održava čistoću svih prostora u objektu, 

- svakodnevno čisti i dezinficira sanitarne čvorove, 

- u radu je dužna pridržavati se uputa o ispravnom i ekonomičnom korištenju sredstava za 

čišćenje,  

- poznaje i primjenjuje mjere održavanja čistoće i mjere HACCP  sustava, 

- svakodnevno čisti podove, 

- svakodnevno čisti okoliš objekta (ulaz i dvorište), 

- svakodnevno provjetrava prostorije, 

- svakodnevno čisti i dezinficira stolove i podove u blagovaonici, 



 

- priprema sobe dnevnog boravka za poslijepodnevni odmor, rasprema i sprema ležaljke, 

- redovito presvlači ležaljke i brine o čistoći posteljine, 

- priprema posteljinu za pranje i vodi evidenciju, 

- obvezno se pridržava uputa za zaštitu na radu i koristi propisana zaštitna sredstva, 

obavlja ostale poslove po potrebi i po nalogu Ravnatelja; 

 
  



 

V. PRAVA I OBVEZE RADNIKA 

 

Članak 23. 

U obavljanju svojih radnih obveza Dječjeg vrtića imaju prava i obveze utvrđene općim 

propisima o radu, zakonom, propisima donijetim na temelju zakona i općim aktima Dječjeg 

vrtića.  

U svom radu, radnici su dužni pridržavati se zakona, podzakonskih akata, Statuta, općih 

akata, Godišnjeg plana i programa rada, naloga ravnatelja te stručno, odgovorno i pravovremeno 

izvršavati radne obveze.  

 

Članak 24. 

Odgojno – obrazovni radnici obvezni su stručno se usavršavati.  

 

Članak 25. 

U obavljanju svojih radnih obveza, radnici Dječjeg vrtića dužni su međusobno surađivati, 

posebice u ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada.  

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26. 

 Ovaj pravilnik je usvojen kada ga prihvati Upravno vijeće većinom glasova svih članova, 

uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Tuhelj.  

 

Članak 27. 

 Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.  

 

Članak 28. 

 Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Općine Tuhelj, a stupa na snagu osmog 

dana od dana njegove objave. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Tuhelj, 

          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

        ________________________ 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Općine Tuhelj i internetskim stranicama dana 

_____________ 2020. godine. 

               RAVNATELJ 

                              _______________________   

 

  



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 35. 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, 

123/17, 98/19), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – 

zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj _____ sjednici 

održanoj _____________ 2020. godine donosi 

 

 

Odluku 

 o davanju suglasnosti na Pravilnik 

o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza  

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Potočić Tuheljski na sjednici održanoj dana 2. rujna 2020. godine.  

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije.  

 

 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
  



 

 

 Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 45. Statuta Dječjega vrtića Potočić 

Tuheljski (KLASA: __________, URBROJ:_____________,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Potočić Tuheljski na svojoj___. sjednici održanoj dana _______________ godine donijelo je, uz 

suglasnost Općinskog vijeća Općine Tuhelj, KLASA:_____________, URBROJ:_________ od 

__________ 2020. godine, 

 

P R A V I L N I K 

o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza  

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 

vrtiću Potočić Tuheljski (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić 

Potočić Tuheljski (u nastavku teksta: Dječji vrtić), način organiziranja i ostvarivanja programa 

predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i 

predškolske dobi te prava i obveze roditelja (skrbnika, korisnika usluge). 

 

Članak 2. 

 U Dječjem vrtiću, za djecu rane i predškolske dobi, ostvaruje se:  

- cjelodnevni 10-satni redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim 

potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,  

- program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

- program za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

- program predškole, 

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog 

i  sportskog sadržaja. 

 

Članak 3. 

 Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program 

predškolskog odgoja Dječjeg vrtića, dok obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje 

program predškole u dječjem vrtiću, sukladno Zakonu i zakonskim propisima. 

 

Članak 4. 

 Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza sljedeće godine. 

Program u Dječjem vrtiću organizira se i realizira u pet radnih dana u tjednu, od 

ponedjeljka do petka, osim za vrijeme državnih blagdana ili neradnih dana. 

 

 

II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 5. 

 Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku 

pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 

 

 

 

 



 

Članak 6. 

 Dječji vrtić dužan je sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redoviti program 

za djecu s prebivalištem s područja općine Tuhelj, te osigurati prednost pri upisu na način 

utvrđen Zakonom, odlukom Osnivača i ovim Pravilnikom. 

Ukoliko ima slobodnih mjesta, u program se mogu upisati i djeca roditelja s 

prebivalištem na području drugih jedinica lokalne samouprave prema redoslijedu kriterija iz 

članka 7. stavaka 1. i 2. ovog Pravilnika, a pod uvjetom da domicilna jedinica lokalne 

samouprave sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka (suglasnosti) 

nadležnog tijela. 

 U slučaju da domicilna jedinica lokalne samouprave uskrati suglasnost roditelj će snositi 

punu ekonomsku cijenu programa. 

 

1. Prednost pri upisu u redoviti program 

 

Članak 7. 

Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca s prebivalištem na području općine 

Tuhelj čija oba roditelja imaju prebivalište na području općine Tuhelj (osim za dijete bez oba 

roditelja) prema slijedećem redoslijedu: 

10. dijete roditelja- žrtava i invalida Domovinskog rata,  

11. dijete iz obitelji s troje ili više djece,   

12. dijete čija su oba roditelja zaposlena,                 

13. dijete s teškoćama u razvoju,    

14. dijete iz jednoroditeljske obitelji,            

15. dijete samohranog roditelja,   

16. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

17. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,               

18. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.  

 

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po stavku 1. alineji 3. ovog članka, pravo 

prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:  

6. Vrijeme čekanja na listi za upis u Dječji vrtić po natječajima iz prethodnih godina,  

7. Roditelji koji već u primarnom programu imaju upisanu djecu,  

8. Zdravstveno stanje obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji),  

9. Status podstanara, stan u nužnom smještaju,  

10. Socijalni status obitelji.               

  

 Roditelj (korisnik usluge) dužan je dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o činjenicama bitnim 

za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

- za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata - rješenje o 

priznatom statusu, 

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja, 

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- 

presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne 

živi u zajedničkom kućanstvu,  

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te 

dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o 

nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom 

uzdržavanju djeteta, 

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 

rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, 

bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 



 

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece - za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice 

rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta , 

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih 

ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,  

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu, 

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju - 

relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska 

dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela). 

      Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba  

za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića. 

 

Članak 8. 

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Komisija za upis djece Dječjeg vrtića ili 

u toku godine Odgojiteljsko vijeće i ravnatelj, na temelju dokumentacije i procjene stručnog 

tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje 

Dječji vrtić može ponuditi. 

Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje 

Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na poziv 

Dječjeg vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju djeteta u 

redovite programe ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi. 

Ako stručni tim Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim i/ili 

zdravstvenim potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, 

uz nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa, 

komisija za upis djece odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti program i predložiti drugi 

odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi. 

 

2. Postupak upisa 

Članak 9. 

 U skladu s planom upisa Dječji vrtić svake godine objavljuje natječaj za upis djece radi 

ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Natječaj se raspisuje tijekom 

travnja tekuće godine i oglašava se javnom objavom na oglasnim pločama Dječjeg Vrtića, mrežnim 

stranicama Dječjeg vrtića i Osnivača.  

 Zahtjev za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića roditelji podnose najkasnije do 15. 

svibnja tekuće godine. 

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj (skrbnik, budući korisnik usluge) prilaže: 

1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta  

2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta  

      3.  dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica 

roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)  

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. ovog Pravilnika, 

5. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem 

vrtiću. 

 

Članak 10. 

Postupak upisa djece u redoviti program Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece (u 

nastavku teksta: Komisija). 

Komisija za upis djece sastavljena je od tri člana: 

- 1 člana imenuje Općinski načelnik Općine Tuhelj, 

- 1 člana imenuje Upravno vijeće, 

- 1 člana imenuje ravnatelj Dječjeg vrtića iz reda odgojitelja. 

Postupak osnivanja i konstituiranja Komisije provodi ravnatelj Dječjeg vrtića, koji saziva 

prvi sastanak na kojem se obavlja izbor predsjednika Komisije. 



 

 Mandat članova Komisije traje četiri godine, nakon kojeg vremena iste osobe mogu biti 

ponovno imenovane. 

 

Članak 11. 

Komisija radi na sjednicama koje saziva predsjednik.  

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Komisije. 

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Komisije. 

 Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju 

rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije 

te uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih 

za odlučivanje. 

O radu Komisije vodi se zapisnik, a rad Komisije nadzire ravnatelj. 

 

Članak 12. 

Komisija do 15. lipnja tekuće godine donosi odluku o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić 

sa sljedećim podacima: 

 - prihvaćeni zahtjevi za upis djece (ime i prezime djeteta), 

 - odbijeni zahtjevi za upis djece (ime i prezime djeteta), 

 - eventualni slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa. 

 Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se javnom objavom na oglasnim pločama 

Dječjeg vrtića i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića. 

 

Članak 13. 

Roditelj djeteta (skrbnik, budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na odluku o 

rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. 

Prigovor se izjavljuje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog 

objavljivanja odluke o rezultatima upisa. 

 

Članak 14. 

Upravno vijeće odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od 15 dana od dana izjavljivanja 

prigovora. 

 Upravno vijeće po prigovoru može: 

 - odbaciti prigovor kao nepravodoban ili izjavljen od neovlaštene osobe, 

 - odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi odluku Komisije, 

 - usvojiti prigovor i ukinuti odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu djeteta ili pak 

vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje. 

Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

 Rješenje se dostavlja podnositelju prigovora. 

 

Članak 15. 

 Roditelj (skrbnik, drugi korisnik usluge) dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa 

s Dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja odluke o rezultatima upisa, 

a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine. 

 Za djecu s teškoćama u razvoju, ugovor se može sklopiti na određeno vrijeme, najčešće do 

tri mjeseca, s opservacijom od strane odgojitelja i stručnog tima zbog uključivanja djeteta u 

odgovarajući program.  

 Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj 

ostvaruje roditeljsku skrb. 

Članak 16. 

Upisana djeca počinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije 

utvrđeno ugovorom iz članka 16. ovog Pravilnika. 
  



 

Članak 17. 

 Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti (čekanja), te se upisuju 

tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do 

proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića (ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih skupina). 

 Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića 

o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji 

nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.   

Odluku o naknadnim pojedinačnim upisima tijekom godine donosi Odgojiteljsko vijeće 

Dječjeg vrtića. 

 

Članak 18. 

Primljena djeca raspoređuju se po odgojno-obrazovnim skupinama. O tome donosi odluku 

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića po zaključenju rada Komisije, a najkasnije do 31. kolovoza 

tekuće godine. 

 

Članak 19. 

Nakon provedenog postupka za prijam djece u Dječji vrtić, Upravno vijeće podnosi izvješće 

Osnivaču.  

 

III. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 20. 

 

Prilikom prvog dolaska djeteta u dječji vrtić roditelj odnosno skrbnik dužan je dostaviti 

uvjerenje  nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, ne 

starije od mjesec dana. U suprotnom će se smatrati da je roditelj odustao od upisa. 

Prilikom prvog dovođenja djeteta u Dječji vrtić, uz uvjerenje o obavljenom sistematskom 

zdravstvenom pregledu djeteta, roditelj odnosno skrbnik je obvezan donijeti i odgovarajuće stvari 

ovisno o dobi djeteta: pelene, papuče, pidžamu i sl. 

Roditelju odnosno skrbniku se omogućuje u periodu početne adaptacije boravak s djetetom 

u pripadajućoj odgojno-obrazovnoj skupini i to u vremenu od 9.00 do 11.00 sati, uz prethodni 

dogovor, odnosno najavu. 

Daljnje upute roditelj odnosno skrbnik će dobiti neposredno od odgojitelja u čiju odgojno-

obrazovnu skupinu je dijete primljeno.  

 

Članak 21. 

 Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga ima pravo: 

 - prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod 

kojima se on ostvaruje  te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga, 

 - putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju 

i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Dječjeg vrtića, 

 - podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi ostvarivanja i zaštite 

pojedinačnih prava i potreba djeteta, 

 - sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za dijete, 

 - sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen zakonom i statutom Dječjeg 

vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

Članak 22. 

 Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je: 

- dostaviti dodatnu zdravstvenu potvrdu nadležnog liječnika pri uključivanju djeteta u 

program vrtića u slučaju promjena zdravlja djeteta nastalih nakon sistematskog zdravstvenog 

pregleda  



 

- predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje 

su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja 

programa, 

- pravovremeno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog i zdravstvenog statusa 

djeteta i surađivati s Dječjim vrtićem u postupcima izmjena programa, 

 - za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta, koje tijekom 

ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja 

nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju novog 

prilagođenog, individualiziranog programa, ako je to u interesu zadovoljavanja razvojnih potreba i 

sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,  

- osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti 

odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio, 

 - izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka 

djeteta, 

 - ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu 

nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno 

pohađati Dječji vrtić, 

- nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem  od 60 dana 

dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je 

dijete sposobno pohađati Dječji vrtić, 

 - odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim 

vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

 - najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja 

roditelja u cijeni programa, 

 - najaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 

dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa, 

 - izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 23. 

 Dječji vrtić je dužan: 

- ustrojiti rad s djecom u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama sukladno planu upisa, 

- surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

- osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju 

Dječjim vrtićem sukladno zakonu i statutu Dječjeg vrtića, 

- omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga,  

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz jedne 

u drugu odgojno-obrazovnu skupinu i posebnog organiziranja programa za vrijeme lipnja, 

srpnja i kolovoza te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i 

interesima organizacije rada, 

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može, u slučaju značajnih promjena zdravstvenog 

stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg vrtića, izmijeniti program i 

uvjete ostvarivanja programa za dijete - s tim da postupak promjene programa pokreće 

stručno-razvojna služba na temelju praćenja stanja i potreba djeteta te na temelju provedene 

pedagoške opservacije kao i dodatno obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi, u 

interesu razvojnih potreba djeteta, njegove sigurnosti te sigurnosti i ostvarivanja odgojno-

obrazovnog programa za drugu djecu,  

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa za dijete u 

slučaju značajnih promjena u razvojnom statusu djeteta, ako ni novi prilagođeni 

individualizirani program ne zadovoljava razvojnim potrebama djeteta, 

- u slučaju promjene ili otkazivanja ostvarivanja programa usmjeriti korisnika usluga na 

daljnje postupanje i institucije koje će primjereno zadovoljiti potrebe djeteta, 



 

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu ako 

korisnik redovito ne podmiruje ECP, sukladno članku 32. ovog Pravilnika 

- prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu 

dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću. 

 

Članak 24. 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijet će odluku o ispisu djeteta u slučaju značajnih 

promjena u razvojnom statusu djeteta, ako ni novi prilagođeni individualizirani program ne 

zadovoljava razvojnim potrebama djeteta.  

 

Članak 25. 

Ukoliko se iz objektivnih pedagoških i organizacijskih razloga ukaže potreba za 

premještajem djece u drugu odgojno-obrazovnu skupinu, o tome odluku donosi Odgojiteljsko 

vijeće Dječjeg vrtića. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka potrebno je voditi računa i o postojećem broju djece u 

odgojno-obrazovnim skupinama, kako bi on najviše odgovarao odredbama Državnog pedagoškog 

standarda. 

 

IV. OBRAČUN UČEŠĆA NAKNADE RODITELJA U CIJENI PRIMARNOG 

PROGRAMA 

 

Članak 26. 

Ekonomsku cijenu smještaja i boravka djece u Dječjem vrtiću utvrđuje Općinski načelnik 

na prijedlog Upravnog vijeća na temelju elemenata utvrđenih člankom 42. Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine br. 63/08 i 90/10).  

 

Članak 27. 

Roditelj, kao nositelj plaćanja ekonomske cijene programa (u daljnjem tekstu: ECP), 

obvezan je sudjelovati u naknadi ECP u iznosu, odnosno omjeru koji utvrđuje osnivač Dječjeg 

vrtića, odnosno nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave s čijeg područja dolaze djeca. 

Akontaciju učešća u ECP roditelji su obvezni platiti do kraja mjeseca za tekući mjesec. 

Mjesečni obračun naknade u ECP za realiziranu uslugu obavlja se protekom mjeseca, 

ovisno o broju dana korištenja usluga. 

 

Članak 28. 

 Sukladno mjerilima kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj, plaćanja učešća u financiranju ECP-a Dječjeg 

vrtića oslobađa se: 

a) u potpunosti: 

- roditelj djeteta koji je 100% HRVI iz Domovinskog rata 

- roditelj za treće i svako daljnje dijete u obiteljskom kućanstvu koje koristi redoviti program 

Vrtića 

- korisnik usluge za dijete bez oba roditelja, 

- korisnik usluge za dijete smješteno izvan obitelji. 

b) 20%: 

- roditelj koji je HRVI iz Domovinskog rata,  

- roditelj s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelj s ukupnim 

invaliditetom više od 100%), 

- roditelj za drugo dijete  u Vrtiću iz istog obiteljskog kućanstva, 

- roditelj za dijete s teškoćama u razvoju, 

- roditelj za dijete iz obiteljskog kućanstva u kojem ima djece s teškoćama u razvoju, 

- roditelj za dijete iz jednoroditeljske obitelji,  



 

- samohrani roditelj, 

- roditelj za dijete iz obiteljskog kućanstva s 4 i više malodobne djece, 

Za korištenje povoljnijih uvjeta financiranja određenih ovim člankom roditelj (skrbnik, korisnik 

usluge) je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. 

Ukoliko roditelj (skrbnik, korisnik usluge) za dijete ostvaruje pravo na oslobođenje od učešća 

po osnovi više kriterija iz stavka 1. ovog članka, tada za to dijete ima pravo na oslobođenje koje ja 

za njega povoljnije (odnosno roditelj može ostvariti prava na oslobođenje i umanjenje za više djece, 

ali se prava na umanjenje za jedno dijete ne kumuliraju). 

Razlika sredstava za korisnike usluga iz ovog članka podmiruju se na teret proračuna Općine 

Tuhelj. 

 

Članak 29. 

Učešće domicilne jedinice lokalne samouprave i roditelja (korisnika usluge) u sufinanciranju 

ekonomske cijene programa te moguća oslobođenja od učešća za roditelje uređuju se aktom 

domicilne jedinice lokalne samouprave. 

Ukoliko nadležno tijelo domicilne jedinice lokalne samouprave ne donese odluku o 

oslobođenja od učešća, roditelji s tih područja nemaju pravo na korištenje istih. Razlika sredstava 

u slučaju oslobođenja, odnosno umanjenja za roditelja podmiruje se iz proračuna domicilne jedinice 

lokalne samouprave. 

 

Članak 30. 

 Roditelj (skrbnik, drugi korisnik usluge) čije dijete ne boravi u Dječjem vrtiću od 5 do 30 

dana ima pravo na umanjenje učešća u financiranju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića i to 

za iznos troškova namirnica za dnevnu prehranu za vrijeme odsutnosti djeteta. Ovo pravo ne 

kumulira se sa pravima koja roditelj ostvaruje po drugim kriterijima iz ovog članka. 

 Roditelj (skrbnik, drugi korisnik usluge) čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest i 

oporavak nakon bolesti ili godišnji odmor) ne boravi u Dječjem vrtiću neprekidno 30 kalendarskih 

dana i duže, ima pravo na umanjenje učešća u financiranju ekonomske cijene programa Dječjeg 

vrtića za 50%.  

   

Roditelj (skrbnik, drugi korisnik usluge) je za ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovog 

članka dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu liječnika, potvrdu o godišnjem 

odmoru, zamolbu). 

 Roditelj (skrbnik, drugi korisnik usluge) je dužan obavijestiti Dječji vrtić o razlozima 

izostanka djeteta odmah, a najkasnije u roku 5 dana od dana izostanka. U protivnom, dužan je 

podmiriti ekonomsku cijenu programa u cijelosti. 

Članak 31. 

Roditelja (skrbnik, drugi korisnik usluge) čije dijete često i više od 30 dana ne koristi 

program Dječjeg vrtića, a da razlog nije bolest djeteta, pozvat će se na redovitost korištenja 

programa pisanim putem. Ukoliko i nakon toga nastave sa neredovitim korištenjem usluga Dječjeg 

vrtića, smatrat će se da im usluge nisu potrebne te će takvo dijete biti ispisano iz Dječjeg vrtića.  

Odluku o ispisu djeteta iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 

 

Članak 32. 

Roditelja (skrbnik, drugi korisnik usluge) koji neredovito podmiruje troškove boravka 

djeteta u Dječjem vrtiću pozvat će se u roku 30 dana putem pisane opomene na podmirivanja 

dugovanja. Dospijeće u opomeni je 8 dana.  

Ukoliko poduzeta mjera ne rezultira uplatom od strane roditelja, Dječji vrtić će roditelju 

privremeno otkazati pružanje usluga (nemogućnost dovođenja djeteta u Dječji vrtić do podmirenja 

duga), a nakon toga u roku od 30 dana od dospijeća opomene o dospjelom dugu, roditelju će se u 

potpunosti otkazati pružanje usluga.  



 

Ukoliko se i nakon poduzetih mjera ne uspije naplatiti dospjelo dugovanje, u daljnjem roku 

od 30 dana od dana otkazivanja pružanja usluga uslijediti će ovršni postupak putem javnog 

bilježnika za naplatu dospjelog potraživanja.  

Roditelju – staratelju se može odobriti obročna otplata duga temeljem pisanog zahtjeva za 

obročnu otplatu duga. U zahtjevu je potrebno navesti dinamiku otplate duga. Zahtjev se podnosi 

ravnatelju Dječjeg vrtića koji, ako zahtjev smatra opravdanim, odobrava obročnu otplatu duga.  

 

Članak 33. 

Roditelj je obvezan prijaviti Dječjem vrtiću svaku promjenu adrese, odnosno mjesta 

prebivališta radi utvrđivanja jedinice lokalne samouprave koja je obvezna sufinancirati redoviti 

program te u takvom slučaju dostaviti i zaključak (suglasnost) o sufinanciranju. 

Roditelj je dužan tijekom godine prijaviti i dokazati svaku promjenu u odnosu na svoj 

osobni status i činjenice kojima je ostvario oslobođenje ili umanjenje od učešća u financiranju 

usluga. 

 

Članak 34. 

Ukoliko jedinica lokalne samouprave (koja nije osnivač Dječjeg vrtića) iz koje dijete dolazi 

ne sudjeluje u sufinanciranju redovitog programa i nakon pisane opomene, roditelj će snositi pune 

troškove ekonomske cijene programa, a o tome će biti pravovremeno obaviješten. 

  

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 35. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Dječjeg 

vrtića. 

 

KLASA:  

URBROJ: 

       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

        

 

        ____________________ 

      
             

  



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-12  

Tuhelj, 09.09.2020. 

       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni 

glasnik Krapinsko – zagorske županije'' 12/18 i 3/20). 

 

Obrazloženje: 

 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Tuhelj 

propisana je nadležnost predstavničkog tijela za donošenje odluke o stjecanju ili otuđivanju 

nekretnina čija je vrijednost veća od 70.000,00 kuna.  

Općina Tuhelj izradila je projektno – tehničku dokumentaciju uređenja trga s pratećim 

sadržajem u Tuhlju kojim se planira zatvaranje trga za promet. S obzirom da se trg trenutno 

koristi za parkiranje vozila, nastat će potreba za dodatnim parkirališnim mjestima u centru 

Tuhlja.  

Nekretnina k.č.br. 168, k.o. Tuhelj je u naravi kuća s okućnicom na kućnom broju Tuhelj 

32. Kuća je u derutnom stanju, kao i pripadajući gospodarski objekt, u njoj već dugi niz godina 

nitko ne živi te se planira njeno rušenje. Nekretnina se nalazi u samom centra Tuhlja, u 

neposrednoj blizini Općine Tuhelj, župne crkve Uznesenja BDM i Trga u Tuhlju.  

 

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Odluke kao u prilogu. 

 

       Općinski načelnik 

       Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj 
  



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 48. stavaka 2.-3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ 

sjednici održanoj ___________ godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj 

 

 

Članak 1. 

Općina Tuhelj kupuje nekretninu k.č.br. 168, k.o. Tuhelj, upisanu u zk.ul.br. 2024, k.o. 

Tuhelj, adresa katastarske čestice Tuhelj 32, u naravi kuća i dvorište u Tuhlju, ukupne površine 

655 m².  

 

Članak 2. 

Posjednik i vlasnik nekretnine u oba suvlasnička udjela ½ je Željko Tramišak, Matije 

Divkovića 19, Zagreb, OIB: 78764509157.  

 

Članak 3. 

Cijena nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u ukupnom iznosu od 

_______________ kuna (slovima: __________________ kuna).  

 

Članak 4. 

Sredstva za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine 

Tuhelj za 2020. godinu.  

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Tuhelj da sklopi i potpiše kupoprodajni ugovor 

za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke, a kojim će se regulirati sva prava i obveze 

prodavatelja i kupca nekretnine te da provede sve potrebne radnje za upis prava vlasništva.  

 

Članak 6. 

Nekretnina opisana u članku 1. ove Odluke koristit će se za izgradnju parkirališta u centru 

Tuhlja.  

 

 



 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Internet stranici Općine 

Tuhelj.  

 

      Predsjednik Općinskog vijeća 

       Robert Romić 
  



 

          
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-13 

Tuhelj, 09.09.2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih 

     učenika srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 40. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije broj 12/18 i 3/20) i Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog 

prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. („Narodne 

novine“ broj 94/20) 

 

Obrazloženje:  

 

Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. („Narodne novine“ broj 94/20) koju je donijela 

Vlada RH, pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju 

učenici koji su u školskoj godini 2020./2021. upisali i redovito pohađaju srednju školu na 

području Republike Hrvatske. Učenici, čiji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne 

naknade ili pomoći za uzdržavanje, odnosno koji su bez roditeljske skrbi, pod skrbništvom, 

ostvaruju pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte.  

 Na temelju te odluke, Župan Krapinsko – zagorske županije donio je Odluku o 

sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. 

(KLASA: 602-03/20-01/110, URBROJ: 2140/01-02-20-1, od 31. kolovoza 2020.) kojom 

županija preuzima na sebe obvezu financiranja 12,5% cijene mjesečne učeničke karte.  

Kako bi prijevoz učenika za roditelje bio besplatan, predlaže se donošenje odluke kojom 

će Općina Tuhelj na sebe preuzeti financiranje 12,5% iznosa cijene mjesečne učeničke karte. 

Iznosi sufinanciranja za javni linijski autobusni prijevoz koji je određen prema zonama nisu se 

mijenjali u odnosu na prošlu školsku godinu.  

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu.  

 

 

        Općinski načelnik 

        Mladen Hercigonja 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika  

srednjih škola s područja Općine Tuhelj 
  



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj _____ sjednici održanoj 

_____________ 2020. godine donosi 

 

Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika  

srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola (u 

daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza redovitih 

učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Tuhelj u školskoj godini 2019./2020. 

 Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste 

li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod. 

 

Članak 2. 

Temeljem ove Odluke sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu i javni 

linijski prijevoz u željezničkom prometu. 

 

Članak 3. 

Na teret sredstava proračuna sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola s 

prebivalištem na području općine Tuhelj, koji polaze srednje škole na području Krapinsko-

zagorske županije i to: 

a. kod javnog linijskog autobusnog prijevoza sa  

 - 69,00 kn za I. zonu (do 10,00 km),   

 - 99,00 kn za II. Zonu (od 10,01 do 20,00 km) ,  

-  122,00 kn za III. Zonu (od 20,01 do 30,00 km), 

 - 145,00 kn za IV. Zonu (od 30,01 do 40,00 km),  

- 168,00 kn za V. zonu (od 40,01 do 50,00 km)  i  

- 198,00 kn za VI. Zonu (od 50,01 i više km). 

b. kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5 % cijene 

mjesečne učeničke karte 

 

Članak 4. 

Obračun i naplata iz članka 3. će se vršiti putem računa prijevoznika. Popis učenika koji 

ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, obavezan je prilog 

uz fakturu koju izdaje prijevoznik svaki mjesec, a izrađuje se na osnovu izdanih propisanih 

potvrda i/ili popisa. 

 



 

Članak 5. 

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza 

učenika uređuju Općina i prijevoznik ugovorom. 

 

Članak 6. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 07.09.2020. godine. 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
  



 

     
       REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-15 

Tuhelj, 09.09.2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Predmet: Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na  

području općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: članak 37. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18) 

 

Obrazloženje:  

 

Na 23. sjednici Općinskog vijeća  općine Tuhelj održane 22. travnja 2020. godine 

donesen je Program potpora u poljoprivredi općine Tuhelj za 2020. godinu, sukladno Uredbama 

Komisije EU br.702/2014 i 1407/2013.,a prema Zakonu o poljoprivredi kojim je propisano da 

mjere državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju moraju biti usklađene s pravilima 

Europske unije o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju.  

S obzirom da je Jedinica lokalne samouprave dužna nadležnom Ministarstvu, u ovom slučaju 

Ministarstvu poljoprivrede, dostaviti Program na provjeru zakonitosti za isto je dobiveno 

mišljenje. Bez obzira na prethodno usklađenje kod izrade Programa za isto je dobiveno mišljenje 

da je potrebno usklađenje prema Uredbi 1408/2013 za potpore male vrijednosti koje je 

prihvatljivo Privremenim okvirom za mjere državnih potpora zbog pandemije uzrokovane 

Covidom-19.  

 

Prema uputi za isto je napravljen Program prema članku 1. Uredbe 1408/2013 za potpore koje 

se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. 

Potpore se mogu dodijeliti isključivo poljoprivrednim proizvođačima upisanim u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište/sjedište na području Općine i koji nemaju 

nepodmirenih dugovanja prema Općini te koji uz zahtjev za sufinanciranje prilože potrebnu 

dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu. 

 

 

 

 

Potpore koje su usklađene i planiraju se isplaćivati do kraja 2020. godine su: 

 

1. Potpora za nabavu loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj, 

2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj, 

3. Potpora za izradu plastenika minimalne površine 100 m²,  

4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice 



 

koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici,             

5.  Potpora kupnje poljoprivredne mehanizacije na temelju programa poljoprivredne  

udruge 

6.  Potpora za plaćanje premija osiguranja. 

Za mjere sukladno Uredbi 1407/2013 – potpore „de minimis“; Potpora za ulaganja u vezi s 

preradom poljoprivrednih proizvoda i Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i 

međunarodne fondove Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno i prema tome nisu nam ni 

odobrene. S obzirom da ove godine nije bilo interesa za takve potpore nemamo je ni u planu 

raditi kao zasebnu odluku. U narednoj godini će se potpore prilagoditi interesu i zahtjevima 

poljoprivrednika s našeg područja.  

 

Naša namjera je bila da se očuvaju sve dosadašnje subvencije, no to nije bilo moguće, dok ćemo 

se u narednoj godini prilagoditi interesu i zahtjevima  poljoprivrednika s našeg područja. 

Donošenjem ovog Programa prestaje važiti Program potpora u poljoprivredi na području Općine 

Tuhelj za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 15/20). 

 

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje programa kao u prilogu. 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

     Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

1. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na  

području Općine Tuhelj za 2020. godinu 
  



 

                      
          REPUBLIKA  HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA TUHELJ 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

 

 

 

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18) i članka 

30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20) 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ________   sjednici održanoj____________ godine 

donosi 

 

 

 

 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU                                    

OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU 

 

 

 I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Programom potpora u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2020. godinu (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Tuhelj  ( u 

daljnjem tekstu: Općina Tuhelj) u 2020. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji 

i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Tuhelj za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun). 

 

Članak 2. 

 

 1) Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovoga Programa  dodjeljuju se  sukladno 

pravilima  Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 

propisano Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 

članka  107. i 108. Ugovora  o funkcioniranju Europske   unije   na   potpore de   minimis u   

poljoprivrednom   sektoru (SL.L.352, 24.12.2013. )  (u   daljnjem   tekstu: Uredba 1408/2013.) 

i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 

1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 

de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL.L.51/1,22.2.2019.)  (u daljnjem tekstu: Uredba 

2019/316). 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013., potpore se dodjeljuju korisnicima koji se bave 

primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda uz iznimku: 

a)potpora čiji je iznos određen na  temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b)potpora  djelatnostima  vezanim  uz  izvoz,  to  jest  potpore  koje  su  izravno  vezane  uz  

izvozne količine, potpore za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili neke druge 



 

tekuće troškove vezane uz izvozne djelatnosti, 

c)potpora uvjetovana korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013., “poljoprivredni proizvodi“ su proizvodi  iz 

Priloga  I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

 Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji se  

dodjeljuje jednom poduzetniku  ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR  tijekom  razdoblja  od  

tri  fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

 

 

Članak 3. 

 

 Općina Tuhelj će u 2020. godini, sukladno Uredbi br. 1408/2013. dodjeljivati slijedeće 

potpore male vrijednosti: 

 

5. Potpora za nabavu loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj, 

6. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj, 

7. Potpora za izradu plastenika minimalne površine 100 m²,  

8. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice 

koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici,             

5.  Potpora kupnje poljoprivredne mehanizacije na temelju programa poljoprivredne 

udruge 

6.  Potpora za plaćanje premija osiguranja, 

 

 

Potpore se mogu dodijeliti isključivo poljoprivrednim proizvođačima upisanima u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište/sjedište na području Općine i koji 

nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini, te koji uz zahtjev za sufinanciranje prilože 

potrebnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu. 

 Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a , trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak. 

 

 

II. POTPORE 

 

 

Članak 4.  

 

1. Potpora za nabava loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj  

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju loznih cjepova na području općine Tuhelj 

ostvaruje korisnik koji će nasade loznih cijepova zasaditi na području općine. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. račun,  

2. kopiju osobne iskaznice, 

3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave, 

4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi 

na području Općine Tuhelj, 

5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 



 

 

 

 

 

Intenzitet potpore: 

 

Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 

100 do najviše 1.000 sadnica za proizvodnju kvalitetnih vina (sa Zaštićenom oznakom 

izvornosti) i ostala vina (bez Zaštićene oznake izvornosti). 

Korisniku će se financirati najviše 5,00 kuna po sadnici. 

 

 

2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju višegodišnjih voćaka (jezgričavog, koštićavog, 

lupinastog, bobičastog i ostalog) na području općine Tuhelj ostvaruje korisnik koji će nasade 

zasaditi na području općine. Trošak nije prihvatljiv za agrume. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. račun,  

2. kopiju osobne iskaznice, 

3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave, 

4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi 

na području Općine Tuhelj, 

5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 

Intenzitet potpore: 

Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 

50 do najviše 500 voćki. 

Korisniku će se financirati najviše 50% vrijednosti sadnice što je maksimalno 20,00 kuna po 

sadnici. 

 

3. Potpora za izradu plastenika minimalne površine 100 m²-do 20% ukupne 

investicije, maksimalno 4.000,00 kuna. 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik može ostvariti potporu za izradu plastenika minimalne površine 100 m² koji će koristiti 

za potrebe poljoprivredne proizvodnje.  

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. račun, 

2. kopiju osobne iskaznice 

3. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor, 

4. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u, 

5. ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz plastenika na tržište, 

6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 



 

Intenzitet potpore: 

Korisnik potpore za izradu plastenika može ostvariti 20% ukupne investicije, zapravo 

maksimalno 4.000,00 kuna. 

 

 

4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice 

koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik može ostvariti potporu za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje 

zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica, 

2. kopiju osobne iskaznice i 

2.   potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 

Intenzitet potpore: 

Korisnik potpore može ostvariti 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici na području općine. 

 

5. Poticaj za kupnju mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

poljoprivrednim udrugama   

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik potpore može biti poljoprivredna udruga koja djeluje na području općine Tuhelj prema 

prijavljenom programu u tekućoj godini, a ostvariti može poticaj za kupnju mehanizacije i 

opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. program poljoprivredne udruge 

 

Intenzitet potpore: 

Korisnik/ici mogu ostvariti potporu u iznosu do najviše 20.000,00 kuna. 

 

 

6. Potpora za plaćanje premija osiguranja 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik može ostvariti potporu za premije police osiguranja stoke te od mogućih šteta u slučaju 

elementarne nepogode na poljoprivrednim usjevima, višegodišnjim nasadima voća i povrća. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu 

potpore; 

 
1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u 

2. policu premije osiguranja (original na uvid), 



 

3. kopiju osobne iskaznice 

4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

 

Intenzitet potpore: 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 50%  iznosa uplaćene premije za tekuću 

godinu, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.  

 

III. POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

 

Članak 5. 

 

 Općina Tuhelj je dužna  korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

 

 

Članak 6. 

 

Općina će objaviti Javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče 

i  na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja 

zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. 

 

 

Članak 7. 

 

 Zaključak o isplati troškova sufinanciranja potpora u poljoprivredi za 2020. 

godinu donosi Općinski načelnik na osnovi kojeg će Jedinstveni upravni odjel- računovodstvo 

Općine Tuhelj izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva. 

 

IV. STUPANJE NA SNAGU 

Članak 8. 

 

Donošenjem ovog Programa prestaje važiti Program potpora u poljoprivredi na području 

Općine Tuhelj za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 15/20) 

 

 

 

Članak 9. 

 

 Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a  

primjenjuje se od dana dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede.  

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                        Robert Romić 

 

 
 



 

       
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/34 

URBROJ: 2135-03-02/20-14 

Tuhelj, 09.09.2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća  

DVD-a Tuhelj za 2019. godinu te Financijskog plana i  

Programa rada za 2020.godinu 

 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: Zakon o vatrogastvu, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine broj 

125/19) 

Obrazloženje  

Temeljem članka 111. spomenutog Zakona, DVD Tuhelj dužan je dostaviti godišnje izvješće 

o utrošku financijskih sredstava Općini Tuhelj.  

DVD Tuhelj dostavio je Općini Tuhelj 17. lipnja 2020 godine Izvještaj o radu za 2019. 

godinu, Financijsko izvješće za 2019. godinu, Financijski plan i Program rada za 2019. godinu. 

 Predlažem Općinskom vijeću Općine Tuhelj da razmotri Izvještaj o radu za 2019. godinu, 

Financijsko izvješće za 2019. godinu, Financijski plan i Program rada za 2020. godinu te nakon 

rasprave donese potreban zaključak. 

Općinski načelnik 

Mladen Hercigonja 

 

PRILOG:  

1. Izvješće o radu za 2019. godinu, Financijsko izvješće za 2019. godinu,  

Financijski plan i Program rada za 2020. godinu  

2. Prijedlog Zaključka.                  

 

  



 

                  
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 12/18) i povodom razmatranja Izvještaja o radu i Izvješća zapovjednika za 2019. 

godinu, Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2019. godinu, Financijskog plana i Programa 

rada DVD-a Tuhelj za 2020. godinu, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici 

održanoj _________ 2020. godine donijelo je slijedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Prihvaća se Izvještaj o radu za 2019. godinu, Financijsko izvješće DVD-a Tuhelj za 2019. 

godinu te Financijski plan i Program rada DVD-a Tuhelj za 2020. godinu. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Robert Romić 
             
 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

     

    REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 SAVJET MLADIH 

 

KLASA: 007-04/20-01/9 

URBROJ: 2135-03-02/20-04 

Tuhelj, 09.09.2020.       OPĆINSKO VIJEĆE 

     

Predmet: Izvješće o provedenim aktivnostima  

     Lokalnog programa za mlade za razdoblje od  

     1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

Predlagatelj: Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj  

Pravna osnova: Lokalni program za mlade Općine Tuhelj 

 

Obrazloženje: 

Savjet mladih obvezao se na temelju Lokalnog programa za mlade da je dužan, uz pomoć 

stručnih službi, prikupljati podatke na godišnjoj razini o provedbi programa u okviru godišnjeg 

izvješća kojim izvještava Općinsko vijeće Općine Tuhelj te ih javno objavljuje na službenim 

stranicama Općine Tuhelj. Tako je Savjet mladih 20. srpnja ove godine na svojoj 11. sjednici 

donio Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje 1-6 2020. 

Izvješćem u prilogu izvještava se Općinsko vijeće o provedenim aktivnostima u spomenutom 

razdoblju.  

 

 

Predsjednik Savjeta mladih 

       Tomislav Tramišak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog:  

- Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 
  



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA: 007-04/20-01/9 

URBROJ: 2135-03-01/20-3 

Tuhelj, 20.07.2020. 

 

Na temelju projekta „Tuhelj ZA mlade!“ i Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih 

Općine Tuhelj donosi  

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA LOKALNOG PROGRAMA ZA 

MLADE ZA RAZDOBLJE  

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE 

 

 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine provedene su slijedeće aktivnosti: 

 

AKTIVNOSTI PO 

GODINAMA 
PLANIRANO PLANIRANA 

SREDSTVA  

VRIJEME 

PROVEDBE 
UTROŠENO NAPOMENA 

2020.           

Edukacija za 

organizacije civilnog 

društva s područja 

općine Tuhelj o vrstama 

i terminima raspisivanja 

natječaja za 

sufinanciranje projekata 

za udruge na lokalnoj, 

državnoj i europskoj 

razini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siječanj-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 kn 28.01.2020. 0,00 

Održana 

edukacija 

Natječajem za udruge 

osigurati da mladi budu 

prioritetna ciljana grupa 

kroz dodatno 

vrednovanje/bodovanje 

aktivnosti onih udruga 

koje provode aktivnosti 

Lokalnog programa za 

mlade 

 

 

 

 

 

 

 

 

siječanj-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 kn 10.01.2020. 0,00 Otvoren natječaj  

Kupovanje i druga vrsta 

nabave suvremenih 

pomagala za provedbu 

nastavnog programa 

 

 

 

veljača-20 

 

 

 

9.000,00 kn 21.05.2020. 8.436,25 kn 

Nabavljena 

oprema za 

videokonferenci

ju 



 

Organiziranje 

informativnih aktivnosti 

za učenike završnih 

razreda osnovne škole o 

daljnjem školovanju, uz 

prezentaciju bivših 

učenika srednjih škola s 

područja općine o 

njihovim iskustvima u 

školovanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veljača-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 kn 03.02.2020. 0,00 

Okupljeno 8 

bivših učenika 

OŠ koji su 

prezentirali svoj 

put školovanja 

Organiziranje 

informativnih aktivnosti 

za učenike završnih 

razreda srednjih škola o 

daljnjem školovanju, uz 

prezentaciju bivših 

studenata s područja 

općine o njihovim 

iskustvima 

 

 

 

 

 

 

 

veljača-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 kn 
  

Prebačeno za 

iduću godinu 

Provođenje edukacije o 

financijskoj pismenosti 

mladih 

 

 

 

 

 

 

 

 

ožujak-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 kn     

Prebačeno za 

iduću godinu 

Organiziranje edukacije 

i osposobljavanja 

mladih za različite 

oblike poduzetništva 

(društveno 

poduzetništvo, 

obrtništvo, start up, 

samozapošljavanje 

putem mrežnih servisa i 

drugo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

travanj-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 kn 
    

Prebačeno za 

iduću godinu 

UKUPNI TROŠKOVI 

ZA 2020. GODINU 
  

21.600,00 kn   8.436,25 kn   

 

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

   Tomislav Tramišak 
 


