
  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

OPĆINA TUHELJ, 49215 Tuhelj, Tuhelj 36, Tel./fax: 049/556-105 

 

KLASA: 021-05/14-01/1 
URBROJ: 2135-3/14-01/1 
Tuhelj, 31.07.2014. 
 
 
 
 Na temelju članka 40. Statuta Općine Tuhelj sazivam 3. sjednicu Općinskog 
vijeća Tuhelj dana 08. kolovoza 2014. godine (petak) u vijećnici Općine Tuhelj s početkom 
u 20,00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći: 
 
 
 
    DNEVNI RED: 
 
1. Verifikacija zapisnika 2.sjednice Općinskog vijeća; 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o socijalnoj skrbi; 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 
 OPĆINSKO VIJEĆE 
 TUHELJ 
KLASA: 021-05/14-01/11 

URBROJ: 2135-3/14-01/18 

Tuhelj, 17.07.2014. 

 

ZAPISNIK 
 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 14.07.2014. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 
 
Prisutni: 
Vijećnici:  
Rudolf Bišćan, Ivan Burić, Dubravko Fekeža, Veronika Kolman, Darko Medvedec, Mladen 
Mustač,  Robert Romić, Snježana Romić, Armando Slaviček, Milivoj Škvorc, Zlatko Turčin 
Načelnik Općine Tuhelj: 
Renato Ilić 
Zamjenik načelnika Općine Tuhelj: 
Mladen Hercigonja 
Djelatnice JUO-a :  
Lidija Šurina - pročelnica,  
Katarina Marić- stručni suradnik za administrativno računovodstvene  poslove 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Darko Medvedec otvorio je sjednicu, pozdravio sve 
prisutne i predložio slijedeći 
                              
                                     DNEVNI RED 
5. Verifikacija zapisnika 1.sjednice Općinskog vijeća; 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području 

Općine Tuhelj; 
7. Razmatranje te donošenje Odluke o socijalnoj skrbi; 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj; 
9. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji imovine naslijeđene od Štefice i Damira 

Labaša; 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji dijela k.č.br.2241/1 k.o. Tuhelj; 
11. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja; 
12. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. 

Zabok za kreditno zaduživanje; 
13. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za uređenje novog dijela Novog groblja; 
14. Razmatranje te donošenje prijedloga za javna priznanja povodom Dana Općine; 
15. Razmatranje te donošenje suglasnosti DVD Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači 

„Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave; 
16. Razmatranje te donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD Tuhelj za  

2013.godinu te Plana rada za 2014.godinu; 

17. Razmatranje te donošenje Odluke o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj i Plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj; 

18. Razmatranje te donošenje Analiza razvoja zaštite i spašavanja na području Općine 
Tuhelj za 2013.godinu; 



19. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanje stožera zaštite i spašavanja; 
20. Pitanja i prijedlozi 
 
 
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Medvedec otvorio je raspravu po dnevnom redu. 
Vijećnik Slaviček traži da se u dnevni red uvrsti rasprava oko posjete predsjednika RH dr. 
Ive Josipovića Općini Tuhelj. 
Predsjednik Općinskog vijeća Medvedec prihvaća prijedlog te će se rasprava oko posjete 
predsjednika RH dr. Ive Josipovića uvrstiti pod točkom 2, a sve ostale točke pomiču se za 
jedan te točka „Pitanja i prijedlozi“ postaju točka 17.  
Dnevni red  sa dodatkom točke  2 usvojen je jednoglasno. 
 

Točka 1 
 

Verifikacija zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća; 

Predsjednik Vijeća Medvedec otvorio je raspravu po Zapisniku 1. sjednice Općinskog vijeća 
te komentira da je  u Točki 2 potrebno ispraviti navode o glasovanju jer je u glasovanju 5 
vijećnika bilo suzdržanih, a ne protiv kako stoji u zapisniku. Također da se u točki 3 
formulira prijedlog vijećnika Slavičeka vezano za naknadu načelnika i njegova zamjenika . 
Vijećnik Škvorc u raspravi ističe kako je pismenim putem zatražio snimku sjednice 1. 

sjednice Općinskog vijeća zbog naslova u Zagorskom listu. Odgovor načelnika bio je da će 

se o tome raspravljati na slijedećem vijeću i ukoliko se utvrdi potreba da će se snimka 

dostaviti. Ističe kako nema potrebe obzirom da u zapisniku stoji kao i u raspravi oko 

naknada načelniku i zamjeniku načelnika  jer je prijedlog vijećnika Slavičeka bio za 100,00 

kn manji od prijedloga u materijalima. 

Načelnik Ilić se ispričao svim Vijećnicima  za natpis u novinama jer on nije smio biti takav 

niti je takvu izjavu dao novinaru iako je tekst bio korektan. 

Vijećnik Škvorc prihvatio je ispriku  u vidu daljnje zajedničke  suradnje. 

Vijećnik Romić komentirao je kako naslovi u niovinama  često nemaju veze sa tekstom koji 

slijedi. 

Vijećnik Romić ističe kako je potrebno u Točki 3 formulirati prijedlog vijećnika Slavičeka te je 

u Točki 9 bilo rečeno da u zapisniku u primopredaji nije navedeno da je predan zahtjev 

MRR za vrtić i da je na prošloj sjednici  rečeno ukoliko  se odobre sredstva MRR da se 

kreće u projekt, a  ukoliko sredstva ne budu odobrena da će se razmisliti o drugačijem 

načinu rješenja vrtića, jer smatra da je prostor predviđena za uređenje vrtića neadekvatan i 

nije trajno rješenje. 

Načelnik Ilić iznosi kako su iz Ministarstva regionalnog razvoja posjetili  Općinu  i što se tiče 

financiranja prijavljenih projekata moramo pričekati jer nismo ispunili obaveze po 

prošlogodišnjem ugovoru. 

Viijećnik Škvorc navodi kako se sredstva mogu dobiti iz zadnje preraspodjele  jer mnogi 

kojima  su ranije odobrena sredstva svoje projekte ne realiziraju. 

Vijećnik Slaviček istaknuo je kako bi trebalo  apelirati na novinare da  pišu poticajne 

naslove. Što se tiče snimke sjednica Oćinskog vijeća smatra da je potrebno donijeti Odluku 

o korištenju i načinu čuvanja snimke sjednice, tj.  kako se arhivira, tko ima pravo preslušati 

snimku, možda formirati  komisiju. Vijećnik Slaviček smatra da bi svaki vijećnik  trebao imati 

mogućnost uvida  u dokumentaciju.  



Predsjednik Vijeća Medvedec  je predložio da se pripremi za jednu od idućih sjednica 

Odluka o korištenju snimke. Isto tako  i odluka o korištenju općinskih prostora. 

Vijećnik Mustač komentirao je da  je problem napisati zapisnik od riječi do riječi, ali potrebno 

je sve navesti.  Glavna primjedba odnosi se na točku 17. Pitanja i prijedlozi gdje je uz 

navedeno postavio pitanje uređenje cvjetnjaka na raskršću Gajeve i Bolničke, u nastavku 

diskusije pitao je za žadinjere - cvijeće na kružnom toku, odvoz zemlje u Bolničkoj na 

klizištu i mogućnost iznalaženja rješenja za uređenje  spoja nerazvrstane ceste  Bolnička- 

Huškov Jarek – Bolnička – Črešnjevec   prema Horvateku te traži da se navedeno uvrsti u 

zapisnik.Smatra da bi trebalo definirati na koji način se može doći do snimke sjednice 

Općinskog vijeća.  

Vijećnik Škvorc predlaže da snimanje bude baza da se zapisnik sjednice  što kvalitetnije 

napiše te sugerira da prije slanja materijala Predsjednik vjeća i  Načelnik pročitaju zapisnik 

da se izbjegne diskusija. 

Vijećnik Mustač moli da se materijali dostavljaju elektroničkim putem obzirom da je o tome 

bilo riječi i na prethodnoj sjednici 

Načelnik je odgovorio kako su svi materijali za sjednicu objavljeni na internet stranici 

općine,  ali dostavljat će se elektronički. 

Načelnik predlaže da se prije svakog slijedećeg vijeća sastane komisija da pregleda da li 

zapisnik ima sve što je potrebno.  

Vijećnik Romić ističe da je potrebno zapisnik sastaviti u roku 3 dana. Preslušavanje nije 

regulirano  jer do sada nije bilo potrebe, prvi puta je zatražena kopija snimke te će se  

donijeti Odluka koja će regulirati korištenje i način čuvanja snimke. 

Vijećnik Slaviček pohvaljuje objavu materijala na webu i predlaže da Zapisnik ubuduće ima  

Zaglavlje i redni broj stranica. 

Nakon opširnije rasprave  vezano na vođenje zapisnika u kojoj su sudjelovali   svi 

vijećnici donesen je zaključak da će se na jednoj od slijedećih sjednica u dnevni red  

uvrstiiti donošenje Odluke o načinu čuvanja i korištenju snimke sjednice Općinskog 

vijeća. Zapisnik sjednice Vijeća sastavit će se u roku od 3 radna dana i dostaviti 

predsjedniku OV da ga pregleda.  Zapisniku je potrebno dodati Zaglavlje i redni broj 

stranica. 

Slijedom navedenog uz dogovorene izmjene Zapisnik 1. Sjednice Općinskog vijeća 

usvojen je jednoglasno.  

Završeno 20,32 

 

Točka 2 

 

Posjet predsjednika REPUBLIKE HRVATSKE, dr. Ive Josipovića  Općini Tuhelj; 

Vijećnik Slaviček postavio je pitanje da li je to službeni posjet predsjednika RH, hoće li biti 
pozvane sve udruge i vijećnici.  
Načelnik  Ilić je ukratko obrazložio kako je prilikom službenog podjeta Gradu Zaboku u 
razgovoru s predsjednikom RH, dr. Ivom Josipovićem  dogovoreno da će posjetiti Općinu 
Tuhelj. Načelno je dogovoreno da će posjet biti Tuheljskim Toplicama no na inzistiranje 
načelnika predsjednik će posjetiti općinsko središte. Iz Ureda župana   dostavljena je 
obavijest da će prema dogovoru Predsjednik posjetiti Općinu Tuhelj 17.07.2014. godine u 



vremenu od 17,00 -18,15 sati. Protokol bi obuhvatio kratki sastanak sa općinskim vodstvom 
te posjet Crkvi Uznesenja BDM . Točka nije stavljena na dnevni red jer iz Ureda 
predsjednika  nije dostavljen protokol. Čim iz Ureda predsjednika dostave Protokol 
Općinska uprava obavijestiti će sve vijećnike, udruge,  građane i javnost o navedenom 
događaju.    
Informacija je primljena jednoglasno.   Načelnik ističe da će se po dostavi protokola 
telefonski obavijestiti sve vijećnike. 
Završeno 20,39 

Točka 3 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području 

Općine Tuhelj; 

Po otvorenoj raspravi zamjenik načelnika Hercigonja obrazložio je ukratko zakonske 
propise  te je otvorena rasprava. 
Vijećnica Kolman  daje prijedlog da se naknada odredi na razini mjeseca jer prema 
dostupnim informacijama na području općine vozi jedna pokretna trgovina. Predlaže da ta 
naknada bude 20,00 kn dnevno odnosno 400,00 kn mjesečno. 
Zamjenik Hercigonja pojašnjava da obzirom da je dosta staračkih domaćinstava potrebo 
omogućiti takvu prodaju, a i obzirom zahtjeva trgovine KLASEK. 
Vijećnik Škvorc komentira da nije protivnik, ali minimalni tehnički uvjeti trgovine i kombija ne 
mogu biti izjednačeni. Velika je razlika trgovine i pokretne trgovine. Boji se da će u malim 
sredinama preuzeti kompletnu opskrbljenost i preuzeti promet malim dućanima. 
Načelnik Ilić se slaže da su to evidentni  problemi, ali zbog staračkih domaćinstava trebalo 
bi dozvoliti prodaju uz naplatu  određene naknade. 
Predsjednik Medvedec  predlaže da se Odluka donese, a da se nakon nekog vremena 
ponovno razmotri. 
Vijećnik Slaviček želi zaštititi udruge. Predlaže da se za udruge s područja Općine može 
donijeti odluka o oslobođenju u Članku 10.  ili članku 7. 
Vijećnik Burić komentira konkretno na primjeru  pokretne trgovine – sadnice, potrebno je 
predvidjeti mogućnost oslobođenja. 
Načelnik  Ilić ističe kako je u planu pokrenuti prodaju na javnim površinama i podržava da 
se za udruge s područja Općine Tuhelj može donijeti odluka o oslobođenju plaćanja 
naknade na javnim površinama Općine Tuhelj. 
Vijećnik Romić komentira da udruge s područja Općine Tuhelj koje prodaju vlastite 
proizvode ili obavljaju usluge, trebaju podnijeti zahtjev za oslobođenje  plaćanja naknade te 
da treba u Članku 10. dodati  
 „ može se  osloboditi“.   
Vijećnik Slaviček predlaže da se u Čl. 7 doda „uz prethodno odobrenje načelnika“. 
Vijećnik Mustač istaknuo  je kako treba zaštitit male dućane, a pokretna prodaja treba biti 
opterećena nekim nametom. Treba osloboditi poljoprivrednike i ostale, ali obratiti pažnju da 
su te osobe podmirile obaveze prema Općini. 
Načelnik predlaže da se cijena korištenja i smanji, ali da mora biti određena u nekom 
iznosu. 
Vijećnik Romić dodaje kako u članku 2. treba dodati „Odobrenje se neće izdati ako 
podnositelj ima dugovanja prema općini Tuhelj po bilo kojoj osnovi.“ 
Načelnik predlaže da se mjesečna naknada smanji za 100,00 kn , ali da mora poštivati 
minimalne tehničke uvjete radi bilo kakvih kontrola te izdavanje ove suglasnosti  ne 
umanjuje obaveze prodavatelja svih zakonskih regulativa. 
Nakon rasprave načelnik R. Ilić  je povukao svoj prijedlog te je prijedlog vijećnice 
Kolman da ta naknada bude 20,00 kn dnevno odnosno 400,00 kn mjesečno  usvojen 
je  jednoglasno.  
Odluka o prodaji robe izvan prodavaonice donesena je jednoglasno. 
Završeno 21,08 

Točka 4 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o socijalnoj skrbi; 

Po otvorenoj raspravi zamjenik načelnika Hercigonja obrazložio je da je prijedlog Odluke o 
socijalnoj skrbi  usklađen sa zakonom koji je stupio na snagu 01.01.2014. godine. 



Vijećnik Slaviček  iznosi kako prijedlog Odluke nije usklađen sa zakonskim regulativama u 
odnosu na oblike naknada iz socijalne skrbi koji su utvrđeni u većem opsegu od Zakonom 
utvrđenog. Konkretno misli na sufinanciranje školskih udžbenika učenicima osnovnih škola 
te je isto potrebno dodati u članku  13. prijedloga Odluke. 
U raspravi su sudjelovali svi vijećnici te  je zaključak  da se članak 7. prijedloga 
Odluke o socijalnoj skrbi  proširi člankom 117., stavak 5. Zakon o socijalnoj skrbi 
kako bi se Odlukom regulirali svi kriteriji dodijele pomoći u većem opsegu od 
Zakonom predviđenog. 
Odluka o socijalnoj skrbi skinuta je s dnevnog reda te će se dopuna pripremiti za 
slijedeću sjednicu Općinskog vijeća. 
Završeno 21,27 

Točka 5 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj; 
Po otvorenoj raspravi Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Lidija Šurina obrazložila je 

pojedinačno  
svaku stavku otpisa.  
Kontejneri koji su predmet rashodovanja je kupila  Općina, s njima raspolaže komunalno 

poduzeće  
Zelenjak  te je prijedlog da se predaju komunalnom poduzeću Zelenjak, da ih uknjiže u 

svoju imovinu  te  
da se koriste isključivo na području Općine Tuhelj. 
Slijedom navedenog  Odluka o rashodovanju i otpisu općinske imovine donijeta je 

jednoglasno uz  
dodatak u točki 3, a vezano za rashodovanje kontejnera. 
Završeno 21,36    
 

Točka 6 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji imovine naslijeđene od Štefice i Damira 

Labaša; 

Po otvorenoj raspravi zamjenik načelnika  Hercigonja  obrazložio je kako općina Tuhelj 
raspolaže imovinom pokojnih Štefice i Damira Labaša  koju je naslijedila kao ošasnu 
imovinu te zbog stanja nekretnina i potrebnih većih ulaganja da se nekretnina privede svrsi 
prijedlog je da se imovina proda. Općina Tuhelj zatražila je sudsku procjenu vozila marke 
OPEL Vectra, 1996 god.,vozilo je procijenjeno na 5.750.,00 kn dok procjena vrijednosti za 
nekretninu i zemljište još nije dostavljena. Obzirom da postoje saznanja i da se javljaju 
vjerovnici za dugovanja  zamjenik načelnika Hercigonja također je obrazložio kako Općina 
Tuhelj odgovara za dugovanja u visini naslijeđene imovine, a ostali dug  snose sami 
vjerovnici.  
U prodaju nisu stavljena dva obiteljska grobna mjesta jer su članovi obitelji zamolili da se 
grobna mjesta  
na groblju kod  Sveta Tri Kralja ne prodaju. 
Vijećnik Mustač iznosi kako se nitko nije osvrnuo da je ispred ZDS-a poslan dopis Općini u 
kojoj traži da se nekretnina zadrži, da se uredi i da se preda Općini ili Turističkoj zajednici 
na korištenje, a prostor garaže koji je pored može se dati na korištenje nekoj udruzi. 
Načelnik Ilić i vijećnik Romić na dopis su odgovorili  na sjednici.  
Vijećnik Škvorc diskutirao je da sastavni dio odluke o prodaji nekretnina treba biti procjena 
sudskog vještaka te predlaže da se pričeka s prodajom dok ne dođe procjena sudskog 
vještaka. 
Načelnik Ilić složio se s time da se pričeka procjena te se Odluka o prodaji povlači se 
s dnevnog reda. 
Završeno 21,59 

Točka   7 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji dijela k.č.br.2241/1 k.o. Tuhelj; 

Predsjednik Općinskog vijeća Medvedec otvorio je raspravu predao riječ načelniku Iliću. 
Načelnik je   



obrazložio kako se radi o prodaji dijela javnog puta na  k.č.br. 2242/2, k.o. Tuhelj. Vijećnik 
Škvorc pita da li  

je netko bio na terenu i razgovarao sa susjedima te ukazuje na sukob koji traje neko vrijeme 
i smatra da  ne  

treba općinu uvlačiti u  probleme. Općinska imovina trebala bi se prodavat temeljem 
katastarskog elaborata  

i smatra da slučaj treba dobro ispitati u katastru. Načelnik Ilić obrazlaže činjenicu da put u 
naravi ne postoji  

fizički. Vijećnik Mustač također upozorava da treba slučaj dobro ispitati. Vijećnik Slaviček 
pojašnjava da put  

ne postoji u naravi, ali on je ucrtan i postoji, može se iskolčiti. Sugerira da  se situacija 
provjeri na terenu i  

porazgovara sa susjedima i neka potpišu izjavu da ime taj put ne treba kako ne bi ušli u 
problem.   

Nakon rasprave načelnik R. Ilić povukao je točku s dnevnog reda, te će se obići teren, 
provjeriti  

povijesno stanje i parcelacija predmetne parcele u katastru i gruntovnici. 
Završeno 21,59 

Točka 8 
 
Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja; 
Po otvorenoj raspravi Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela pojasnila je kako se Odluka 

temelji na  
zakonskim odredbama, te  je predložena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja   tehničke 

naravi kako  
bi se moglo izvršiti računovodstvena  preraspodjela viška prihoda da se dobije stvarno 

stanje potrebno je  
donijeti ovu Odluku. Obično se ona donosila prilikom donošenja proračuna, u ovom obliku 

nije nikada  
donijeta već se uvijek konstatiralo da se viškom  prihoda pokriva tekući manjak kako bi se iz 

viška prihoda  
pokrio manjak.  
Vijećnik Romić  ističe kako odluka  o  tome koliko je preneseni minus iz protekle godine 

nikada nije  
stavljena na papir, a što je tražio da to u proračunu piše, i do sada je Vijeće nije donosilo. 

Pročelnica  
ističe kako je u ova odluka u ovom obliku prvi puta, ali se prilikom donošenja proračuna 

uvijek  
konstatiralo da će se preneseni gubitak pokriti iz viška prihoda. Vijećnik Romić pita gdje je 

ova odluka  
bila u prethodnim godinama. 
Pročelnica Lidija Šurina objasnila je da je nakon primopredaje utvrđena  dug prema 

vatrogascima sukladno  
ostvarenju prihoda 2013. godine po dolasku vatrogasnog inspektora  i Crvenom križu na 

osnovu zakonske  
obaveze  od 0,5 %. 
Vijećnik Slaviček traži da se utvrdi točno vrijeme kad je došlo do disbalasa u proračunu  

između prihoda i  
rashoda i iz kojeg razloga.. 
Nakon opširnije rasprave u kojem su sudjelovali svi vijećnici Općinsko vijeće 

donijelo je odluku o  
raspodjeli  rezultata poslovanja sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa. 
Završeno 22,16 
 

Točka 9 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. 

Zabok za kreditno zaduživanje; 

Po otvaranju rasprave  Vijećniku Buriću predsjednik Vijeća Medvedec izrekao je  opomenu 
temeljem  



čl.64. Poslovnika. Zamjenik načelnika Hercigonja obrazložio  je  ukratko razlog  donošenja 
predmetne  

odluke  za  dugoročno kredit no zaduženje Zagorskom vodovodu Zabok. Vijećnik Škvorc 
ističe kako je  

jedini problem što Tuhelj nije uključen u projekt Anglomeracije. 
Nakon rasprave Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Zagorskom 

vodovodu  
donijeta je jednoglasno.      
Završeno 22,21  
 

Točka 10 
 
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za uređenje novog dijela Novog groblja; 
Po otvorenoj raspravi i razmatranju prijedloga Odluke koji je bio dostavljen u materijale 

predsjednik  
Vijeća Medvedec predlažio je da se   za predstavnike Općine Tuhelj u postupku javne 

nabave imenuju  
Mladen Hercigonja, Armando Slaviček i Lidija Šurina. Vijećnik Slaviček ističe da ne bi uzeo 

obavezu    
člana Komisije obzirom da se radi o Novom groblju i budući da je projektantica bila gđa 

Nevenka  
Tramišak. Umjesto Vijećnika Slavičeka za člana Komisije predložen je Vijećnik Škvorc. 

Načelnik Ilić  
obrazložio je kako je za navedeni projekt zatražena ponuda za nadzor nad radovima  na  
uređenju Novog groblja od gđe Tramišak 
Po kraćoj raspravi  Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno odluku o pokretanju 

postupka uređenja  
novog dijela Novog groblja te se za predstavnike  Općine u postupku javne nabave 

imenuju: 
Mladen   Hercigonja, Milivoj Škvorc i  Lidija Šurina. 
Odluka je usvojena jednoglasno. 
Završeno 22,25 

 
 

Točka 11 
 

Razmatranje te donošenje prijedloga za javna priznanja povodom Dana Općine; 

Po otvorenoj raspravi načelnik Ilić  je istakao da će se održati sjednica Općinskog vijeća 
uoči dana  
Općine.  Potrebno je da sve udruge, pravne i fizičke osobe dostave prijedloge za priznanja 
te će se o tome konačna odluka donijeti na samoj sjednici.  
Vijećnica Romić ističe kako bi trebalo u prijedlogu  Odluke izmijeniti točku 4,  prema kojoj 
treba navesti da  da se pozivaju studenti s prebivalištem na području Općine Tuhelj da 
dostave dokaze  o prosjeku ocjena   radi dodjele priznanja najboljem studentu te da se 
uvrsti točka 5 a koja se odnosi na dodjelu priznanja svim studentima s prebivalištem na 
području Općine Tuhelj  koji su diplomirali u razdoblju od rujna 2013. godine do sada da 
dostave dokaze. Vijećnik Slaviček predlaže da se ispravi u članku 2. prijedloga Odluke da 
udruge dostave prijedloge jednog člana već da Vijeće donese o tome Odluku, a udrugama 
ostaviti prostor da predlože više osoba. Vijećnik Romić ističe kako je prvenstveni cilj dodjele 
priznanja da se stimuliraju ljudi u udrugama. Načelnik Ilić smatra da se otišlo previše u 
širinu, potrebno je konkretizirati prijedloge  (npr. djelovanje u kulturi, sportu…) Predsjednik 
Vijeća predlaže da se  za iduću godinu donese pravilnik o dodjeli priznanja . 
Vijećnik Romić sugerira da se dostave pismeni  prijedlozi za priznanja sa obrazloženjem.  
Po završenoj raspravi Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno Odluku o dostavi 
prijedloga za  
javna priznanja Općine Tuhelj sa pismenim obrazloženjem.  
Završeno 22,34 

 
Točka 12 

 



Razmatranje te donošenje suglasnosti DVD Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov 
divljači „Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave; 
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Tuhelj donijelo je jednoglasno Odluku o 
davanju suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači  Srndač 
Tuhelj da povodom Dana Općine i blagdana Velike Gospe održe prigodnu zabavu. 
Završeno 22,35 

 
Točka 13 

 
Razmatranje te donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD Tuhelj za 

2013.godinu te Plana rada za 2014.godinu; 

Po otvorenoj raspravi zamjenik načelnika Hercigonja obrazložio je kako Općinsko vijeće 
temeljem Zakona o vatrogastvu je dužno prihvatiti financijsko izvješće i Plan rada DVD-a. 
Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je jednoglasnu Odluku o prihvaćanju 
financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2013. godinu i Plana rada za 2014. godinu. 
Završeno 22,37 

 
Točka 14 

 
Razmatranje te donošenje Odluke o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj i Plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj; 
Po otvorenoj raspravi Vijećnik Slaviček predlaže da je potrebno ažurirati ažuriranu Procjenu 
ugroženosti i Plan zaštite od požara  za područje Općine Tuhelj  nadopunom  manifestacija 
i smještajnih kapaciteta Može se ažurirati i umetanjem stranica.  
Zamjenik načelnika Hercigonja  predložio je da se ažurirana Procjena ugroženosti od 
požara i  
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija  usvoji,  a nakon toga  
će se krenuti u detaljno ažuriranje. Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj i Plana 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Tuhelj donijeta je 
jednoglasno. 
Završeno 22,44 

 
Točka 15 

 
Razmatranje te donošenje Analiza razvoja zaštite i spašavanja na području Općine 
Tuhelj za 2013.godinu; 
Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Analizu razvoja zaštite i spašavanja na 
području  
općine Tuhelj za 2013. godinu. 
Završeno 22,48 

 
Točka 16 

 
Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanje stožera zaštite i spašavanja; 

Nakon kraće rasprave i obrazloženja zamjenika načelnika Hercigonje,  Općinsko 
vijeće donijelo je jednoglasno Odluku o imenovanju Stožera   zaštite i spašavanja 
Općine Tuhelj .  
Završeno 23,05 

 
 
 

Točka 17 
PITANJA I PRIJEDLOZI 

a) Vijećnik Škvorc iznosi zahtjeve mještana Banske Gorice i Trstena, nerazvrstana 
cesta prema piramidi. Mještani traže da se pokuša iznaći mogućnost za kopanje 
graba. Isto tako potrebno je pročistiti grabu Banska Gorica,odvojak Kuhari. 
Potrebno je sanirati asfalt na dionici ceste Trsteno, od mosta prema Tkalcima. 



Evidentan je problem klizišta iznad Sertića –granična cesta s Krapinskim 
Toplicama.  Načelnik Ilić  ističe kako je sklopljen Ugovor o nabavi kamenog 
materijala sa Krapinsko-zagorskom županijom, obići će se teren te će se 
sukladno tome pristupiti sanaciji nerazvrstanih cesta.  

b) Vijećnik Burić postavlja pitanje uređenja  šetnice „Klijesta“. Put je u lošem stanju, 
mještani su samostalno uređivali, ali apeliraju za pomoć od strane Općine. 
Navedeni put je i pješačka staza. Isto tako traži informaciju vezano na uređenje 
ceste u Svetom križu - odvojak Stipčić, ujedno i prečkog  puta  za Klanjec. 
Načelnik odgovara da je od KZŽ odobreno sufinanciranje asfaltiranja za 340 m 
navedene dionice  nerazvrstane ceste i plan je istu asfaltirati. Što se tiče šetnice 
Klijesta nismo bili na terenu, ali obići ćemo zajedno teren i pokušat urediti. 
Načelnik je iznio kako je Planu uređenje potoka Horvatske od strane Hrvatskih 
voda za 2015. godinu 

c) Vijećnik Mustač  postavlja pitanje neuređenih parcela sukladno predanom 
zahtjevu, te  moli informaciju u kojoj je  fazi rješavanje  jer ima novi zahtjev . 
Također skreće pažnju da se vodi briga o tome da se rotor u Tuheljskim 
Toplicama uredi pred vikend.  Predlaže da se kupe male zastavice EU da se 
mogu istaknuti uz općinske i državne zastavice na stupovima. Obzirom da je 
postavljanje rasvjetnog stupa i tijela bilo u završnoj fazi, ponavlja zahtjevi da se 
ispred kućnog brojan 10 u Gajevoj ulici postavi jedno rasvjetno tijelo. Ukazuje na 
problem Zagorskog vodovoda  koji nije sanirao cestu nakon prekopa u Bolničkoj 
ulici prilikom izrade novog priključka.    Također prekopana je cesta Gajeva ulica 
na zahtjev Termi Tuhelj te  potrebno je isto sanirati. I Vijećnik Mustač predaje 
dopis sa neuređenim parcelama. Ističe problem izlaska s parkirališta Termi 
Tuhelj. Potrebno je pomaknuti znak STOP .    
Načelnik Ilić ističe ako je problem što se čistila parcela oko veterinarske stanice, 
potrebno je istaknuti da općina radove nije  financirala, a sve  to zahvaljujući 
samo jednoj obitelji.  
Što se tiče održavanje poljoprivrednih parcela dogovoren je sastanak sa 
poljoprivrednicima kako bi se iznašlo neko rješenje. 
Komunalni redar ima pismeni nalog da se angažira na polju uređenja zapuštenih 
parcela i svaki utorak se bilježi o tome što je napravljeni.  Što se tiče rotora ne 
mogu reći da je bilo tako neuredno. O zastavicama EU raspravljalo se ovih dana 
i u općini nam nedostaje 1 jarbol koji moramo postaviti. Zahtjev za postavu 
lampe u Gajevoj nije došao od nikoga osima od vijećnika Mustača . 
Zahvaljujemo na upozorenju Za Zagorski vodovod i Terme Tuhelj vezano za 
prekop ceste. 

d) Vijećnik Romić ističe kako se zahtjevi za uređenje nerazvrstanih cesta 
sakupljaju, ali svi zahtjevi neće biti realizirati zbog nedostatka financijskih 
sredstava. 

e) Načelnik Ilić upoznao je vijećnike da  će se obići teren i odobreni  kameni 
materijal od strane KZŽ   ugraditi gdje postoji najveća potreba. 

f) Načelnik Ilić daje informaciju o čišćenju oko veterinarske ambulante. U 
razgovorima komunalnog redara, Općine i Veterinarske stanice je dogovoreno 
sa Veterinarskom stanicom da će to sanirati. Obzirom na nedostatak ljudstva i 
alata, direktor Poslek  dozvolio je  da to učini bilo tko drugi. Obitelj Bišćan je 
donirala radove na uređenju okoliša oko veterinarske što općinu nije koštalo 
ništa.  

g) Načelnik Ilić pohvaljuje akciju uređenja oko kapele Sv. Križa u kojoj se posebno 
ističu poduzeća RUDOMAR I AUTOPRIJEVOZ IVEKOVIĆ. Akciji se odazvalo 
50-tak ljudi i akcija je vrlo uspješno odrađena te se zahvalio svima koji su 
sudjelovali. 

h) Vijećnik Slaviček   ističe da se ne može reći da Općina nije sudjelovala u 
uređenju okoliša oko veterinarske zgrade, već bi trebalo reći da su  komunalni 
djelatnici općine ipak radili na uređenju okoliša  za vrijeme radnog vremena. 
Ukazuje na zapuštenu parcelu253/22, k.o.Tuhelj . Vijećnik Slaviček postavio je 
pitanje korištenja Općinskih prostorija te traženja dokumentacije. Načelnik je 
odgovorio da se temeljem pismenog zahtjeva  može tražiti korištenje općinskih 
prostorija i dokumentacije   temeljem čl. 45. Statuta.  U slučaju potrebe korištenja 
prostorija i korištenja dokumentacije potrebno se pismeno se najaviti.  



Vijećnik Slaviček iznosi informaciju kako je na Pastoralnom vijeću dobio  
informaciju da se prodaje župna parcela za vrtić ispod zgrade dvorane. Načelnik 
ističe da je to kriva informacija, zatraženo je mišljenje od Kaptola da li je Kaptol 
suglasan da se time.  
Vijećnik Slaviček postavlja upit vezano na  kriterije za odabir kandidata za 
stručno usavršavanje- konkretno Filip Šurina. Zamjenik je obrazložio da Filip 
Šurina nije mogao biti  primljen na stručno usavršavanje  jer mu mentor može biti 
samo osoba sa visokom stručnom spremom. Pročelnica Lidija Šurina  iznijela je 
da je osobno zvala Hrvatski zavod za zapošljavanje i dobila je   odgovor da mu 
ne može biti mentor  iako joj se po Zakonu o lokalnoj samoupravi priznaje visoka 
stručna sprema zbog godina radnog staža.  
Također moli informaciju za odabir prijavljenih projekata udruga. Vijećnica Romić 
odgovorila je da Komisija još nije formirana, a biti će objavljena na web-u. 
Vijećnik Slaviček predao je na urudžbiranje dopis temeljem čl. 45. Statuta u 
kojem traži određenu dokumentaciju . 

i) Vijećnik Romić smatra da se dio tražene dokumentacije treba obratiti Turističkoj 
zajednici, a Općina nije u obavezi sastavljati tablične prikaze. Ukoliko je potrebno 
može se sva dokumentacija pripremiti u  općini i može se pregledati. Vijećnik 
Slaviček traži ne cjelokupnu dokumentaciju, već prve stranice tih dokumenata jer 
to je potrebno zbog razgovora s ljudima i da se određene informacije mogu 
potkrijepiti dokumentima jer se o nekim  informacijama stalno raspravlja. 

j) Načelnik Ilić dao je informaciju o presvlačenju 720 m lokalne ceste u Proseniku 
od strane Županijske uprave za ceste. U pregovorima smo sa ŽC da neke stvari 
poboljšamo. 

k) Načelnik Ilić daje informaciju da se  Općina Tuhelj prijavila na natječaj KZŽ za 
sufinanciranje projektne dokumentacije za projekt koji će se kasnije aplicirati na 
fondove EU. Prijavljen je projekt sufinanciranja dokumentacije za uređenje 
nogostupa Tuhelj –Tuheljske Toplice 

l) Načelnik Ilić daje informaciju da je Općina u postupku prekategorizacije Ulice 
Ljudevita Gaja i Hotelske u Županijsku cestu kako bismo u suradnji sa ŽUC-om 
pokušali riješiti nogostup u Tuheljskim Toplicama. 

m) Načelnik Ilić daje informaciju što se tiče nogostupa uz D 205 u postupku je 
rješavanje imovinskih odnosa za gradnju nogostupa. U postupku je izrada 
projektne dokumentacije za rotor na ulazu u Tuheljske Toplice. Što se tiče 
sanacije klizišta kod Bišćana u Svetom Križu bili su na terenu predstavnici IGH, 
napravit će projekt sanacije i Ceste će to sanirati i nadoknaditi štetu 

n) Načelnik Ilić ističe, što se tiče vrtića, bilo je razgovora sa župnikom oko 
mogućnosti kupnje Župne parcele, ali najprije to Kaptol mora odobriti, a ako 
postoji mogućnost da netko financira projektnu dokumentaciju, a netko  drugi 
radove, bilo bi šteta to propustit. Vijećnik Slaviček podsjeća da ne treba 
zanemariti da Općina ima ishođenu Potvrdu glavnog projekta.   

o) Vijećnik Slaviček skreće pažnju da se prilikom kontaktiranja udruga, kontaktira 
predsjednik Udruge. 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 23,42. 
    
 
Zapisničarka        Predsjednik Općinskog 
vijeća 
 
 
Katarina Marić       Darko Medvedec, dipl.ing.
      
 
 

 

 



                    

 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 
 OPĆINSKO VIJEĆE 
 TUHELJ 

KLASA: 022-05/14-01/ 
URBROJ: 2135-3/14-01/1 
Tuhelj,__________.2014. 
 

 

 Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi  („Narodne novine“ broj 157/13) i članka 

38. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/09 i 11/13)   

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na _____ sjednici  održanoj  dana _______ 2014. godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom  o socijalnoj skrbi  (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava  iz socijalne 

skrbi koja osigurava Općina Tuhelj (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti 

ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak  za ostvarivanje tih prava.  

 

Članak 2. 

 Prava iz socijalne skrbi  utvrđena ovom Odlukom  ne mogu se ostvariti na teret Općine 

ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno  da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret 

Republike Hrvatske, te drugih  pravnih ili fizičkih osoba.  

 

Članak 3. 

 Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom  osiguravaju se u 

Proračunu Općine.  

Općinsko vijeće Općine Tuhelj za svaku kalendarsku godinu donosi Program financiranja 

potreba socijalne skrbi (u daljnjem  tekstu: Program), kojim se utvrđuje pravo na pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), te 

prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom. 

 



Članak 4. 

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavljaju: 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), Odbor za 

socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odbor) i načelnik Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: načelnik).  

 Odbor ima predsjednika i osam članova, a imenuje ga Općinsko vijeće Općine Tuhelj 

posebnom odlukom. Rad Odbora održava se na sjednicama.  

 

Članak  5. 

 Izrazi  koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose  se na 

muške i ženske osobe.  

 

Članak  6. 

 Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom  ne mogu se prenositi na drugu osobu ili 

nasljeđivati.  

 Korisnik socijalne skrbi može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika 

pomoći iz ove Odluke, ako njihovo istodobno  ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje 

namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije  određeno.  

 

 

 

 II. KORISNICI  SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak  7. 

 Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i 

kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 

mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi 

način.  

Za pojedine oblike socijalne skrbi, ukoliko je to programom financiranja potreba socijalne 

skrbi definirano, Općina može isplatiti naknadu  svojim stanovnicima koji nisu u kategoriji korisnika 

socijalne skrbi definiranih stavkom 1. ovog članka. 

 

Članak  8. 

 Samac je osoba koja živi sama. 

 Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove 

života bez obzira na srodstvo. 

 Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno 

žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete 

koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do 

navršene 29. godine života. 

 Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. 



 Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.  

 

Članak  9. 

 Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.  

Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog 

razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.  

Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom 

obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta. 

 

Članak 10. 

 Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva. 

Prihodima se smatraju  sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka 

od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) 

ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za 

iznos uplaćenog poreza i prireza. 

 Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i 

stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni 

papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u 

inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi 

statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog 

hrvatskog branitelja. 

  

Članak 11. 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani  koji imaju 

prebivalište ili boravište na području Općine Tuhelj, te stranci i osobe bez državljanstva  sa stalnim 

boravkom  na području  Općine Tuhelj.  

 

 

 III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA   

                   NA NAKNADE IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 12. 

 Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene 

ovom Odlukom. 

 

 

 IV.  OBLICI NAKNADA IZ  SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak  13. 



 Naknade po ovoj Odluci su:  

1. naknada za troškove stanovanja 
2. naknada za trošak ogrijeva  

 3.   jednokratna naknada 

4.   naknada za novorođeno dijete 

5.   naknada za troškove prijevoza učenika osnovne i srednje škole 

6.   naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole 

7.   naknada za odlazak na fakultet - stipendija 

8.   naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem 

      vrtiću i  jaslicama  

9.   naknada za besplatne udžbenike učenicima osnovne škole Lijepa naša Tuhelj i 

učenicima  

     osnovne škole koji imaju prebivalište na području općine Tuhelj ali pohađaju druge okolne  

     osnovne škole; 

12. naknada humanitarnim organizacijama i udrugama 

11. drugi oblici naknada.  

 Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu.  

Naknade i visina naknada iz stavka 1. točaka 2. do 12. ovog članka ostvarivati  će se  

sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

 

 1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Članak  14. 

 Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.  

 Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, 

grijanje, vodu, odvodnju i druge troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima. 

 Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne 

naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, utvrđene prema članku 30., stavak 1. Zakona.  

 Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne 

naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje 

djece od roditelja.  

 Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira  

se na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi 

koja je izvršila uslugu iz stavka 1. ovog članka ili isplati naknadu u novcu izravno korisniku. 

 

2. Naknada za trošak ogrijeva 

Članak 15. 



 Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na naknadu 

za troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za 

podmirenje troška ogrijeva u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo Krapinsko-

zagorske županije. 

 Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Krapinsko-zagorska županija u svom proračunu.  

 Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira se na način da Općina 

izvrši plaćanje korisniku troška ogrijeva u visini iz stavka 1.ovog članka. 

 Krapinsko –zagorska županija će Općini u cijelosti podmiriti naknadu iz stavka 3. ovog 

članka. 

 

 3. Jednokratna naknada 

Članak 16. 

 Jednokratna naknada može se odobriti  samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih 

materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili 

školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema ocjeni 

Odbora. 

 Jednokratna naknada iz stavka 1. ove Odluke, može se priznati zbog nabave osnovnih 

predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava 

nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na 

naknadu u naravi.  

 Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad Odbor utvrdi da 

je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost 

da tu pomoć neće koristiti namjenski.  

 Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti u iznosu od najviše pet 

osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona, za samca, odnosno sedam osnovica iz članka 27. stavka 2. 

Zakona, za kućanstvo. 

 Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko iznosa iz stavka 5. ovog članka na 

prijedlog Odbora. 

 Jednokratna naknada odobrava se rješenjem. 

 U iznimnim slučajevima načelnik može posebnim zaključkom odobriti jednokratnu naknadu.  

 Jednokratne naknade mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih Programom iz 

članka  3. stavka 2. ove Odluke.  

 

  

 

 

4. Naknada za  novorođeno dijete 

 

Članak 17. 



 Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja s  

prebivalištem na području Općine u iznosu od: 

- 1.000,00 kn za prvorođeno dijete u obitelji, 

- 2.000,00 kn za drugorođeno dijete u obitelji, 

- 5.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete u obitelji. 

 

 

 

5. Naknada za troškove prijevoza  

 

Članak 18. 

 Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti redovni učenici srednje škole koji 

imaju prebivalište na području Općine i redovni učenici osnovne škole koji to pravo ne ostvaruju 

temeljem Zakona, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s 

osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.  

  

 6. Naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole 

 

Članak 19. 

 Pravo na naknadu za besplatnu školsku kuhinju mogu ostvariti učenici osnovne škole koji 

imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom 

načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

   

7. Naknada za školovanje-stipendija 

 

Članak  20. 

 Pravo na naknadu za školovanje-stipendiju mogu ostvariti redovni učenici srednje škole i 

redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine, a sukladno Pravilniku o kriterijima i 

postupka za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima, te osiguranim sredstvima u 

Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

  

  

8. Naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem  

               vrtiću i jaslicama 

 

Članak 21. 

 Pravo na naknadu za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem 

vrtiću i jaslicama može ostvariti korisnik pod uvjetima i u visini utvrđenim Odlukom o mjerilima za 



osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 

Općinu Tuhelj, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

 

 

 9. Naknada za besplatne udžbenike učenicima osnovne škole Lijepa naša Tuhelj i  

    učenicima osnovne škole koji imaju prebivalište na području općine Tuhelj ali  

    pohađaju druge okolne osnovne škole 

 

Članak 22. 

Pravo na naknadu za besplatne udžbenike učenicima osnovne škole Lijepa naša Tuhelj i 

učenicima osnovne škole koji imaju prebivalište na području općine Tuhelj ali pohađaju druge okolne 

osnovne škole, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s 

osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

 

 

10. Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama 

 

Članak 23. 

 Iz sredstava Proračuna Općine Tuhelj može se odobriti naknada humanitarnim 

organizacijama i udrugama sa područja Krapinsko-zagorske županije koje se bave ostvarivanjem 

prava i zaštite socijalno ugroženog stanovništva, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite 

osoba s invaliditetom, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite hrvatskih branitelja i 

invalida Domovinskog rata, kao i  udruga proizašlih iz II. svjetskog rata, civilnih invalida rata i slično, 

udrugama koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite umirovljenika, te ostalim organizacijama, 

udrugama i društvima ako su njihovi programi i djelatnost od interesa za Općinu Tuhelj. 

 Visina naknade iz stavka 1. ovog članka ovisi o programu i rezultatima rada organizacija i 

udruga, te o mjeri u kojoj se program pojedine udruge ili organizacije sufinancira iz drugih izvora. 

 Uz zahtjev za dodjelu naknade udruge i organizacije iz stavka 1. ovog članka obvezne su 

dostaviti izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu godinu sa prikazom svih izvora prihoda i 

svih izdataka, te program rada i financijski plan za iduću godinu sa prikazom prihoda i izdataka po 

izvorima i po namjenama.  

 Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s 

osiguranim sredstvima u Programu iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

 

 

 11. Drugi oblici naknada 

Članak 23. 

 Na temelju posebnog zaključka načelnika mogu se odobriti i drugi oblici socijalnih naknada u 

skladu s osiguranim sredstvima u Programu  iz članka  3. stavka 2. ove Odluke.  

 



 

 V. RAD ZA OPĆE DOBRO   

 

Članak  24. 

 Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju prava iz ove 

Odluke, a za koje je Odbor odredilo obvezu obavljanja rada za opće dobro, obvezni su se  odazvati  

na rad za opće dobro.  

 U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati 

najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno. 

 Korisnici iz stavka 1. ovog članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne 

skrbi, obvezni  su  odraditi  osam sati rada za opće dobro.  

 Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu 

naknadu iz socijalne skrbi.  

 

Članak 25. 

 Centar je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili 

djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade. 

 Općina je dužna Centru jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene 

minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz članka 24. ove 

Odluke. 

  

 VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA  

        IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak  26. 

 Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih  ovom Odlukom pokreće se na 

zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.  

 Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog 

druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. 

 

Članak 27. 

 Zahtjev za ostvarivanje  prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se  Jedinstvenom 

upravnom odjelu  Općine.   

 Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi 

utvrđivanja  postojanja uvjeta potrebnih  za ostvarivanje prava  iz socijalne skrbi  (izjavu o  članovima 

zajedničkog domaćinstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o nezaposlenosti, 

rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).  

 Korisnik  je  obvezan dati  istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i 

drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom omogućiti 

njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi. 



 Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz 

socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno. 

 

Članak  28. 

 O zahtjevu  za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u prvom 

stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel .  

 Rješenje o pravu na naknadu Jedinstveni upravni odjel donosi  u roku od  30 dana od dana  

podnošenja zahtjeva, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.  

 O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo  

Krapinsko-zagorske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 

 

Članak  29. 

 Korisnik je obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje 

utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka  

promjene.  

 Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi 

Jedinstveni upravni odjel će donijeti  novo rješenje.  

 

Članak  30. 

 Jedinstveni upravni odjel, nadzire koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su 

namijenjena.  

 Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, korisnik je dužan dati pismeno izvješće o 

korištenju  odobrenih sredstava.  

 

Članak 31. 

 Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, obvezan je 

Općini  nadoknaditi  štetu, ako je:  

 - na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili  je morao 

znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne 

pripada,  

 - ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na 

gubitak ili opseg prava za koju  je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

 

 

 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 32. 

 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 

socijalnoj skrbi.  

Članak 33. 



 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik  

Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/12).  

 

Članak  34. 

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

zagorske  županije“ 

 

 

 

  

      Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                            

 

Darko Medvedec, dipl. ing. 

 

 

 


