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Na temelju članka 40. Statuta Općine Tuhelj sazivam 1. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj 
dana 24.05.2014. (subota) u vijećnici Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati. Za sjednicu 
predlažem slijedeći 
 
    DNEVNI RED: 
 
1. Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća; 
2. Razmatranje i donošenje odluka o imenovanju članova: 

a) komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
b) komisije za financije i proračun 
c) komisije za popis općinske imovine 
d) komisije za dodjelu subvencija u poljoprivredi 
e) komisije za praćenja izvršenja i ovjere radova na tekućem i pojačanom 

održavanju nerazvrstanih cesta 
f) komisije za procjenu štete uslijed elementarnih nepogoda 
g) odbora za socijalnu skrb 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika 
načelnika, te donošenje iste; 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi vijećnicima; 
5. Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnicima 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj (materijali će se dati na sjednici); 
6. Razmatranje i donošenje: 

- Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2014, 
- Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2014, 
- Programa financiranja  potreba socijalne skrbi za 2014, 
- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu, 
- Financijskog plana razvojnih programa za 2014.godinu; 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencije poljoprivrednicima u 2014. godini; 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih škola za 

školsku godinu 2013/2014 u 2014. godini; 
9. Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2014. godinu; 
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2014.godinu; 
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja proračuna za 2013. godinu 
12. Informacija o izvršenoj primopredaji dužnosti načelnika općine 
13. Razmatranje i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju 
14. Razmatranje i donošenje Odluke o uređenju okoliša veterinarske stanice u Tuhlju; 
15. Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje 

na području općine Tuhelj u 2014. godini (materijali će se dati na sjednici) 



16. Pitanja i prijedlozi 
 
  
                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća:         
 
                                                                                         Darko Medvedec, dipl.ing. 
 
O tome obavijest:        
1. Članovi Općinskog vijeća 1-11;      
2. Općinski načelnik;          
3. Zamjenik općinskog načelnika;     
4. Pismohran - ovdje.    
 


