
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/12 

URBROJ: 2135-03-01/18-02 

Tuhelj, 10.08.2018. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 10. kolovoza 2018. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Robert Romić, Armando 

Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec, Marija Tkalec i Martin Turčin. 

 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnica JUO-a:  Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

 

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

 

     U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i predložio da se u dnevni red 

doda točka 9. Prijedlog Zaključka da se neće donositi Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Tuhelj,  a da dosadašnja točka 

9. Pitanja i prijedlozi postane točka 10:  

   Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća; 

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2018. godine;  

4. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tuhelj;  

5. Prijedlog Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'';  

6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola;  

7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja; 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 

2018. godini; 

9. Prijedlog Zaključka da se neće donositi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Tuhelj, 

10. Pitanja i prijedlozi 
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Dnevni red 12. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA 

 

Točka 1. 

Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća 

 

Nakon kraće rasprave uz prijedlog vijećnice Švigir Hohnjec za izmjenu na stranici 9. Zapisnika, 

vijećnici su pristupili glasanju. 

 

Zapisnik 10. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 

sati i 25 minuta. 

 

Točka 2. 

Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća 

 

Nakon kraće rasprave, vijećnici su pristupili glasanju. 

 

Zapisnik 11. Sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2018. godine 

 

Vijećnici su raspravljali o stavkama izvješća s naglaskom na tekuće pomoći, naknade za rad 

predstavničkih i izvršnih tijela, usluge promidžbe te tekuće donacije udrugama. 

 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 

godine usvojeno je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 20 sati i 42 minute. 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tuhelj 

 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da su se u prijedlog odluke unijeli svi pristigli prijedlozi za 

priznanja Općine Tuhelj. 

 

Odluka o dodjeli priznanja Općine Tuhelj donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA 

u 21 sat i 3 minute. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'' 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je predmetna suglasnost potrebna udrugama za 

organiziranje prigodnih zabava povodom blagdana Velike Gospe. 

 

Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'' donesena je 

JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 21 sat i 04 minute. 

 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola 
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Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da će se na temelju broja pristiglih zahtjeva odlučiti o 

visini sufinanciranja. 

 

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola donesena je 

JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 21 sat i 06 minuta. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se radi o dodavanju dječjeg vrtića na popis 

sufinanciranih ustanova u okviru sredstava koje su za to predviđene. 

 

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

predškolskog odgoja donesena je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 21 sat i 06 minuta. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 

2018. godini 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su postigli dogovor da se ukine nemogućnost ostvarivanja 

subvencije za uginuće stoke krupnog zuba za komercijalne uzgajivače, a da se broj uginuća 

ograniči na 5 godišnje. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018. 

godini donesena je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 21 sat i 25 minuta. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Zaključka da se neće donositi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Tuhelj 

 

Vijećnicima je obrazloženo da se na području općine Tuhelj nalaze poljoprivredna zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske koja nije moguće dati u zakup niti na jedan drugi način 

upotrebljavati s obzirom da su ta zemljišta u drugim namjenama ili nisu pogodna za zakup. 

 

Zaključak da se neće donositi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Tuhelj donesen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 

21 sat i 28 minuta. 

 

Točka 10. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Vijećnici su raspravljali o prijedlogu stanovnika Ulice I. Bolničko naselje koja je preimenovana 

u I. Bolnički ogranak.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 40 minuta. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća  

Katarina Špetić          Robert Romić 

 


