
1 

 

                    
 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 
1. Verifikacija zapisnika 1.sjednice Općinskog vijeća; 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tuhelj; 
3. Razmatranje te donošenje Odluke o socijalnoj skrbi; 
4. Razmatranje te donošenje Odluke o rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj; 
5. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji imovine naslijeđene od Štefice i Damira Labaša; 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji dijela k.č.br.2241/1 k.o. Tuhelj; 
7. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja; 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok za kreditno 

zaduživanje; 
9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za uređenje novog dijela Novog groblja; 
10. Razmatranje te donošenje prijedloga za javna priznanja povodom Dana Općine; 
11. Razmatranje te donošenje suglasnosti DVD Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srndać“ Tuhelj 

za organiziranje prigodne zabave; 
12. Razmatranje te donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD Tuhelj za  

2013.godinu te Plana rada za 2014.godinu; 
13. 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; 

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

15. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanje stožera zaštite i spašavanja; 
16. Pitanja i prijedlozi 
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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; 
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.  
 

Točka 2 
 

Posjet predsjednika REPUBLIKE HRVATSKE, dr. Ive Josipovića  Općini Tuhelj; 
Informacija je primljena jednoglasno.   
Načelnik ističe da će se po dostavi protokola telefonski obavijestiti sve vijećnike. 

Točka 3 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tuhelj; 
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. 
 

Točka 4 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o socijalnoj skrbi; 
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. 

Točka 5 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj; 
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. 
   
 

Točka 6 
 

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

Točka   7 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji dijela k.č.br.2241/1 k.o. Tuhelj; 
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. 
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Točka 8 
 
Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja; 
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. 
 

Točka 9 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok za kreditno 
zaduživanje; 
Nakon rasprave Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu  
donijeta je jednoglasno.      
 

Točka 10 
 
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za uređenje novog dijela Novog groblja; 
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. 

 
 

Točka 11 
 

Razmatranje te donošenje prijedloga za javna priznanja povodom Dana Općine; 
Po završenoj raspravi Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno Odluku o dostavi prijedloga za  
javna priznanja Općine Tuhelj sa pismenim obrazloženjem.  

 
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. 

 
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. 

 
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; 
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. 

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


