REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/3
URBROJ: 2135-03-01/19-01
Tuhelj, 09.04.2019.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 12/18) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati
U PONEDJELJAK, 15. TRAVNJA 2019. GODINE U 20:00 SATI,
u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED:
Prezentacija projekta uređenja trga u Tuhlju;
Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tuhelj;
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2018.
Godinu;
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2018. godine;
6. Izvješća o izvršenju:
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2018.
godinu,
b. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za
2018. godinu,
c. Programa javnih potreba u kulturi Općine Tuhelj za 2018. godinu,
d. Programa javnih potreba u sportu Općine Tuhelj za 2018. godinu,
e. Programa socijalne skrbi Općine Tuhelj za 2018. godinu,
7. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine;
8. Izvješće Savjeta mladih Općine Tuhelj o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za
mlade u 2018. godini;
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u sportu za
2019.godinu;
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj;
12. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja;
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke komunalnim djelatnostima na području općine
Tuhelj;
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona;
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj;
16. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
1.
2.
3.
4.

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: 021-05/19-01/1
URBROJ: 2135-03-01/19-02
Tuhelj, 30.01.2019.

ZAPISNIK
17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 30. siječnja 2019. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Katarina Marić, Nikola
Matečić, Mladen Mustač (prisutan od 19,10 sati), Robert Romić, Armando Slaviček, Nikolina
Švigir Hohnjec i Martin Turčin.
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO (prisutan od 19,10 sati)
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Nije bio prisutan: vijećnik Valentin Kovačićek
U 19,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i
predložio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj;
3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj;
4. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti;
5. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Tuhelj;
6. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i
projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj;
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za
2018. godinu;
8. Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa;
9. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2018.
godinu;
10. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red 17. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 19 sati i 1 minutu.
Točka 1.
Verifikacija Zapisnika 16. sjednice

Vijećnik Slaviček predložio je da se na stranici 6. pod točkom Pitanja i prijedlozi doda
naziv odvojka u kojem je dodana javna rasvjeta.
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o verifikaciji zapisnika
prema prijedlogu, sa sljedećom izmjenom na stranici 6. „Vijećnik Slaviček zahvalio je na
postavljenoj javnoj rasvjeti u odvojku Slaviček - Horvat, na što je predsjednik Općinskog vijeća
dodao kako se svake godine radi na proširenju javne rasvjete te da se postavljaju rasvjetna tijela
koja udovoljavaju Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.“
Zapisnik 16. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 7 glasova ZA i 2 glasa
SUZDRŽANA u 19 sati i 03 minute.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
Vijećnik Mustač stigao je na sjednicu u 19,10 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike da je provedeno javno
savjetovanje o prijedlogu odluke te da nije pristigla nijedna primjedba. Ukoliko lokalna
samouprava ne donese odluku o visini paušalnog poreza do 31.01.2019. godine, primjenjivati
će se paušal od 750,00 kuna po smještajnoj jedinici. Dosadašnji iznos je bio 300,00 kuna za
smještajne jedinice u A kategoriji.
Načelnik Hercigonja je dodao kako donošenjem ove odluke ne gubimo velika
financijska sredstva jer porez se plaća prema mjestu prebivališta obveznika, a velik broj naših
iznajmljivača je iz Zagreba ili okolnih mjesta.
Vijećnik Turčin se složio i dodao kako treba poticati otvaranje novih apartmana.
Načelnik Hercigonja pojasnio je da trebamo razgraničiti paušalni porez kojim se
oporezuje djelatnost koju iznajmljivači obavljaju od boravišne pristojbe koja se plaća po
kategorijama. Izmjene Zakona o porezu na dohodak stupile su na snagu 1.1.2019. godine te je
uvedena izmjena kojom o visini paušalnog poreza više ne odlučuje ministarstvo nego lokalne
jedinice.
Vijećnik Slaviček se složio i dodao kako moramo priznati da se lijepi broj ljudi bavi
iznajmljivanjem smještaja. Pojasnio je da je u prošlosti također postojao velik broj
iznajmljivača, no za vrijeme rata je to nestalo, a razvitkom novog kompleksa Termi Tuhelj
ponovno se krenulo u otvaranje privatnih smještaja.
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj donesena je JEDNOGLASANO sa 10 glasova ZA
u 19 sati i 10 minuta.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je provedeno javno savjetovanje
na koje nije pristigla nijedna primjedba.
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je odluku potrebno donijeti radi usklađenja
s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji nam je definirao stroge rokove za
donošenje odluka.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o vremenskom razdoblju na koje se mogu sklapati
ugovori.

Načelnik Hercigonja odgovorio je da se radi o razdoblju do 4 godine, a posebnom se
odlukom prilikom sklapanja svakog ugovora odlučuje o duljini razdoblja na koje se sklapa.
Trenutno za održavanje nerazvrstanih cesta imamo ugovor sklopljen na 2 godine, tako da ćemo
krajem 2019. morati ponovno raspisati natječaj.
Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA u 19 sati i 13 minuta.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je ovu odluku potrebno donijeti
radi usklađenja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti donesena je
JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA u 19 sati i 14 minuta.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Tuhelj
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike da je na javnom savjetovanju
pristigla primjedba OŠ Lijepa naša iz Tuhlja u kojoj se navodi „Navedena odluka u postupanju
dimnjačara propisuje razlike između poslovnih zgrada i prostorija i svih ostalih zgrada i
prostorija.
Predlažemo da se iz članka 16. stavak 4. izbaci rečenica „Iznimno od stavka 1. i 4. ovog
članka, za dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji snage veće od 50 kW u poslovnim
zgradama i prostorijama, obavezno je čišćenje i kontrola jednom u dva mjeseca u razdoblju
korištenja uređaja za loženje.“
Navedenom izmjenom Odluke svi subjekti korištenja usluge dimnjačara stavili bi se u
ravnopravniji položaj.“
Također, u obrascu OŠ Lijepa naša navedeno je da se ista dinamika čišćenja
dimovodnih objekata kakva se predlaže primjenjuje u gradovima Zagrebu, Krapini i Osijeku.
Načelnik Hercigonja dodao je da smo se u pripremanju odluke vodili primjerima prakse
iz okolnih jedinica. Smatra da bismo mogli uvažiti primjedbu i izjednačiti stambene i poslovne
objekte jer time bi se smanjili troškovi čišćenja osnovnoj školi, Termama Tuhelj i drugim
poslovnih objektima.
Vijećnica Marić postavila upitala je što nalažu pravila struke u ovom slučaju.
Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da smo uvidjeli da manje sredine rade razliku
između poslovnih i stambenih objekata, dok su u većim lokalnim jedinicama izjednačene, a
Zakon o zaštiti od požara ne predviđa ograničenja u pogledu odlučivanja jedinica lokalnih
samouprava o učestalosti čišćenja dimovodnih objekata.
Vijećnik Mustač izrazio je mišljenje da su poslovni i stambeni objekti drugačiji jer se
poslovni koriste za širu javnost te je izrazio bojazan da ne dođe do problema u provedbi.
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Tuhelj donesena je s 9
glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM u 19 sati i 21 minutu.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i
projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj

Pročelnik JUO Tramišak pojasnio je da je provedeno javno savjetovanje o prijedlogu
odluke na koje nije pristigla nijedna primjedba. Namjera izmjena je da se iz Pravilnika izbaci
obrazac za ocjenjivanje koji je prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sastavni dio
natječaja. Također, u natječaj za udruge ugrađene su aktivnosti koje će se provoditi u sklopu
Lokalnog programa za mlade.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o tome jesu li već neke udruge uključene u Lokalni
program za mlade.
Pročelnik JUO Tramišak je odgovorio da su udruge bile uključene u donošenje programa, no prema natječaju koji će se uskoro objaviti će se sve udruge moći ravnopravno prijaviti i dobiti dodatne bodove na temelju provođenja aktivnosti Lokalnog programa za mlade.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o provođenju fitness programa.
Zamjenica načelnika Kolman pojasnila je da je proveden projekt „Tuhelj ZA mlade!“ u
sklopu kojeg je donesen Lokalni program za mlade koji je definirao po točkama koje će se
aktivnosti provoditi. Jedna od tih točaka je sport u sklopu koje će se provoditi program fitnessa. U sklopu programa, odlučeno je koje će aktivnosti provoditi sama Općina Tuhelj, a jedna
od njih je npr. tribina o proračunu. Sve udruge se mogu uključiti u provođenje aktivnosti, a
Lokalnim programom za mlade točno su definirani vremenski periodi kada bi se trebale provoditi.
Vijećnik Slaviček izjavio je da ga je pogodilo to što se fitness provodi besplatno, a udruge koje već godinama koriste prostor, moraju plaćati najam školske dvorane.
Načelnik Hercigonja odgovorio je da se u siječnju provodio eksperimentalni dio programa kako bi se vidio hoće li program zaživjeti. Do sada su održana 4 besplatna termina, a od
danas će Športsko društvo uvesti članarinu i plaćati će se najam. Za 4.2.2019. godine planiran
je sastanak s udrugama gdje će im se pojasniti kako u svoje projekte unijeti opciju financiranja
najma školske dvorane. Želja nam je da se izbjegne diskriminacija te da svi budu u jednakom
položaju.
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je održan Školski odbor na kojem je donesena odluka da se za potrebe provođenja programa fitnessa oslobodi Općina Tuhelj plaćanja
najma dvorane u mjesecu siječnju.
Pročelnik JUO Tramišak kao predsjednik Savjeta mladih pozvao se na članak 5. stavak
2. Zakona o savjetima mladih koji Savjetu mladih daje mogućnost komentiranja na sjednici
općinskog vijeća, navodeći kako se ne slaže s vijećnikom Slavičekom oko besplatnog korištenja dvorane. Prema Pravilniku o korištenju školske dvorane Općina Tuhelj može prostor besplatno koristiti za potrebe manifestacija, Općina je sufinancirala izgradnju dvorane te smo
smatrali da imamo pravo na ta 4 treninga besplatno. Od sada će Športsko društvo Tuhelj provoditi taj projekt. Cijena će za polaznike biti 80 kuna mjesečno, na temelju primljenih uplata
će Športsko društvo plaćati voditeljicu programa.
Vijećnik Slaviček rekao je da nije bilo tako jer Općina nije tražila od OŠ Lijepa naša
samo mjesec dana nego su se članovi Školskog odbora tome protivili. Ne slaže se s time da se
u program za mlade uključuju ljudi srednje dobi jer oni većinom rade i mogu si priuštiti plaćanje članarine.
Zamjenica načelnika Kolman dodala je da se provodilo prikupljanje informacija i mladi
su se izjasnili da žele fitness. Zašto se ne bi i drugi uključivali? Troškovi su nam isti, bez obzira na broj članova.
Vijećnik Slaviček se složio i naveo da je nakon objašnjenja načelnika rasprava krenula
u drugom smjeru.
Načelnik Hercigonja je dodao da ne možemo zabranjivati sudjelovanje, ali kada se uvidio broj starijih, dogovorilo se sa Športskim društvom da preuzme organizaciju.

Predsjednik Općinskog vijeća je pojasnio da je DVD Tuhelj jedna od rijetkih udruga čiji su svi članovi s našeg područja i zaključio da ako ne radimo diskriminaciju pri uključivanju
članova u udruge, onda ne bi trebali ni sada. Dodao je kako mu je uvijek drago kada naša događanja budu posjećena. Uvođenje mogućnosti da se najam prostora prikaže u projektu i financira od strane Općine je napredak u smanjenju administracije i olakšavanju rada udruga.
Vijećnik Mustač izjasnio se da podržava Lokalni program za mlade, ali mu se čini da je
u program fitnessa uključeno više starijih gdje možda i ne bi trebali biti.
Vijećnik Slaviček pojasnio je da u sklopu KUD-a Naša lipa prijavljuje projekt održivosti rada KUD-a kojim se pokrivaju članarine, najam dvorane i slični troškovi. Smatra da je
dvojbeno plaćanje najma dvorane za udruge koje rade, između ostalog, i s djecom.
Vijećnik Turčin nedavno je saznao da naše udruge plaćaju najam športske dvorane,
smatra to nepotrebnim. Zbunjuje ga odredba da djeca do 15 godina mogu koristiti dvoranu
besplatno, a ostali ne. Dodao je da moramo naći rješenje da udruge mogu nesmetano raditi.
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je korištenje dvorane propisano odlukom
škole koja je vlasnik prostora, a njen osnivač je Krapinsko – zagorska županija.
Načelnik Hercigonja je objasnio da imamo među okolnim lokalnim jedinicama, najveća
izdavanja za udruge. Za neke loše napisane projekte mogli smo prošle godine dodijeliti nula
bodova i ne vršiti financiranje. Ove godine će se na edukaciji pozvati sve udruge koje koriste
prostor škole, da uvrste stavku najma u svoje programe.
Vijećnik Slaviček objasnio je da moramo naći modalitet da se plati školi najam, ili preko udruga ili direktno školi.
Na prijedlog vijećnika Turčina o usporedbi financiranja i uspjeha okolnih lokalnih jedinica i udruga, predsjednik Općinskog vijeća iznio je primjer uspjeha Puhačkog orkestra „Mrzlo
Polje“.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje
provode udruge na području Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA
u 19 sati i 57 minuta.
Točka 7.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za
2018. godinu
Načelnik Hercigonja zadovoljan je radom ovog saziva Savjeta mladih.
Vijećnik Slaviček upitao je o ishodovanju popusta za naše stanovnike u Termama
Tuhelj, na što mu je predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak odgovorio da je uloga
Savjeta mladih davanje prijedloga općinskom načelniku, a na načelniku je da stupi u kontakt s
Termama Tuhelj. Prošle godine nismo uspjeli dogovoriti popust, zato je Savjet mladih na svojoj sjednici u siječnju ove godine ponovno usvojio zaključak da se mora pokušati dogovoriti
popust.
Načelnik Hercigonja dodao je kako je načelno dogovoreno da se odobri popust, no
Terme moraju interno dogovoriti modalitet kako će se to provoditi.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2018. godinu
donesen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA u 20 sati i 2 minute.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
Vijećnik Turčin, čiji otac je podnio zahtjev za oslobođenjem plaćanja dijela
komunalnog doprinosa, osvrnuo se na obrazloženje i prijedlog odluke. Objasnio je da žalba na

rješenje nije podnijeta jer nije bilo razloga da se ona izjavi. Zamolba za oslobođenje je predana
u kalendarskoj godini u kojoj je doneseno rješenje, u samoj Odluci o komunalnom doprinosu
nije navedeno da se zamolba mora podnijeti u nekom roku. U prošlom mandatu su takve
zamolbe prolazile, pa ne vidi razloga da se sada odbija. Smatra da je razlog naveden samo da
bi se nešto napisalo.
Vijećnik Slaviček je pojasnio da se pravno gledano zamolba razlikuje od žalbe.
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je sporno vrijeme podnošenja zamolbe. Da
Općina nije pokrenula postupak naplate dugova, ne bi ni došlo do zamolbe.
Vijećnik Mustač izjasnio se da ne treba strogo gledati rok žalbe jer to nije bitan pravni
dokument. Apelirao je na načelnika da se usvoji zamolba.
Vijećnik Turčin je dodao da se radi o velikim iznosima, a da u vrijeme izdavanja
rješenja nisu bili u mogućnosti da se ide u realizaciju otplate. Nije upoznat s postupkom
naplate, a na kraju godine se željelo podmiriti sve dugove.
Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa donesena je sa 6 glasova ZA i 4
glasa PROTIV u 20 sati i 9 minuta.
Točka 9.
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2018. godinu
Vijećnik Slaviček postavio je upit o nabavci vozila DVD-a Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća koji je ujedno i predsjednik DVD-a Tuhelj obavijestio je
vijećnike da se radi o 17 godina starom vozilu za koje je obavljen tehnički pregled prije samog
nabavljanja. Vozilo je transportirano zajedno s drugim vozilom koje je dobilo DVD iz Velikog
Trgovišća, tako da smo mogli podijeliti troškove prijevoza. Vozilo zadovoljava sve naše potrebe, te ćemo za sljedećih 15-ak godina biti mirni s nabavom takvog vozila. Kupili smo gume,
novi akumulator, ugradili rasvjetu te smo do sada ukupno uložili oko 100.000,00 kuna u vozilo
za što je DVD imao namijenjene novce. Vozilo je registrirano i prošlo je tehnički pregled. Ima
spremište za vodu zapremnine 2000 litara. Nabavkom ovog vozila zaokružili smo svu opremu
koja nam je potreba za vatrogasno društvo A kategorije. Posebno nas veseli da imamo nekoliko
kandidatkinja koje će polagati za zvanje vatrogaskinje. U budućnosti planiramo financirati
mladim članovima polaganje vozačkog ispita za vozila C kategorije, a ove godine planiramo
riješiti problem nedostatka garaže u kojoj bi trebalo biti konstantno 5-8 stupnjeva kako voda u
vozilu ne bi smrzavala.
Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2018. godinu donesena je
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA u 20 sati i 17 minuta.
Točka 10.
Pitanja i prijedlozi
Načelnik Hercigonja obavijestio je vijećnike da je u projektu izgradnje dječjeg vrtića u
postupku priprema javne nabave koju će provoditi odabrana komisija. Angažirana je
konzultantska tvrtka za pripremu natječaja te se nadamo da ćemo do proljeća imati odabranog
izvođača radova. Troškovi konzultantske tvrtke su 9.000,00 kuna. U projekt je uključena i
Zagorska razvojna agencija koja će pružati potporu u zadovoljavanju svih dužnosti koje su
pred nama u provedbi projekta. Dodao je kako izgradnju vrtića treba depolitizirati i treba se
zahvaliti svim našim ljudima na strpljenju. Nije potrebno da si stranke pripisuju zasluge, iako
je ova administracija provela taj projekt, smatra da bi svi tako napravili.
Vijećnik Slaviček rekao je da se svi radujemo pokretanju projekta vrtića, težnja je to
dugi niz godina. Mala smo općina i ne bismo to mogli sami ostvariti, a u ovom trenutku je

došlo do spleta okolnosti da je država povećala iznos sredstava za dodjelu. No, treba se naći u
pravom mjestu u pravo vrijeme i iskoristiti priliku.
Vijećnik Turčin se složio da ne treba politizirati. Vlada je povećanjem omotnice
omogućila da i Tuhelj krene u izgradnju vrtića. Osvrnuo se na donošenje odluke o odbijanju
zamolbe za oslobođenje komunalnog doprinosa navodeći kako smatra da je to ispod svakog
nivoa te da se osjeća diskriminiranim. Smatra da se morao pronaći neki razlog za odbijanje, jer
da njegov otac podupire političku opciju načelnika, ne bi se našao takav razlog. Općina se
ponekad pretvara u servis koji služi samo nekima. Smatra da je odluka donesena na sramotan
način.
Predsjednik Općinskog vijeća dodao je kako su se u prijašnjim slučajevima odobravala
oslobođenja komunalnog doprinosa ljudima koji isto tako nisu pripadnici načelnikove političke
opcije. Smatra kako se vijećnik Turčin trebao izuzeti kod glasanja o odluci koja se direktno
tiče njegove obitelji. Svatko glasa za sebe i svatko glasa kako hoće. Na poticaj vijećnika
Turčina se izmijenila odluka o subvenciji poljoprivrednicima, a njegov otac to jedini koristi.
Vijećnik Fekeža objasnio je da je u svom osobnom slučaju za plaćanje komunalnog
doprinosa dignuo kredit i otplatio dug prema Općini te da je tada bio u situaciji kada nije
mogao računati na pomoć oca ni nikoga drugoga. Glasao je za odluku radi izjave vijećnika
Turčina da nisu u tom trenutku imali novaca, pa radi toga nisu platili.
Vijećnik Turčin objasnio je da je ugibanje stoke povezano s time što njegova obitelj
ima najveći broj stoke na području općine. Nitko si sam ne bi želio da mu nastane šteta.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da vijećnici Kluba zastupnika HDZ-a
preuzmu priznanje gospodinu Ivanu Mužeku s obzirom da gospodin nije bio prisutan dodjeli
priznanja, niti je naknadno došao po njega.
Načelnik Hercigonja je dodao kako je želio kontaktirati gospodina Mužeka i raspitao se
o njemu, no nema njegov kontakt. Bilo bi mu zadovoljstvo da se upozna s gospodinom
Mužekom.
Vijećnik Turčin je predložio, kad načelnik ima želju da upozna gospodina Mužeka, da
ga pozove na preuzimanje priznanja. Smatra da je ovakav nastup načelnika veoma drzak.
Predsjednik Općinskog vijeća je objasnio da je gospodin Mužek bio uredno pozvan na
svečanu sjednicu, nitko ga od vijećnika ne poznaje, a mogao se javiti i ispričati za nedolazak.
Osobno su načelnik i on posjetili obitelj Davorina Cimperšaka i odnijeli priznanje s obzirom
da su se članovi obitelji ispričali za nedolazak na sjednicu. Nije nam cilj da gospodin Mužek
ne dobije priznanje, no ovo je omalovažavanje onih koji su donijeli tu odluku.
Vijećnik Slaviček upoznao je vijećnike da je KUD Naša lipa dobio sredstva
Ministarstva kulture u iznosu od 25.000,00 kuna za organizaciju manifestacije Zlatna lipa
Tuhlja, čime su se približili Tjednu kajkavske kulture po iznosu dodijeljenih sredstava.
Zamolio je da se uredi web stranica Turističke zajednice područja „Biser Zagorja“ kako bi
mogli sudionici pravovremeno kontaktirati iznajmljivače i organizirati smještaj.
Načelnik Hercigonja je objasnio da je web stranica turističke zajednice u izradi, nema
problema oko dobivanja podataka o iznajmljivačima, potrebno je kontaktirati direktoricu
turističke zajednice.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o nabavci vozila, na što je načelnik Hercigonja
objasnio da je za 55.000,00 kuna nabavljeno teretno vozilo iz 2011.godine koje će se koristiti
za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela. Bilo je predviđeno u Proračunu za 2018. godinu i
Planu nabave.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 20 sati i 44 minuta.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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Obrazloženje:
Poslovnik Općinskog vijeća temeljni je dokument koji uređuje rad Općinskog vijeća
Općine Tuhelj. Trenutno je u Općini Tuhelj na snazi Poslovnik iz 2009. godine koji od tada
nije mijenjan.
Vezano uz izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2017.
godine i donošenje novog Statuta Općine Tuhelj u veljači 2018. godine pristupilo se izradi
novog Poslovnika koji će biti usklađen sa zakonskim i statutarnim odredbama te prilagođen
radu Općinskog vijeća.
S tom svrhom sastala se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost koja je
izradila i usuglasila nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tuhelj.
Slijedom gore navedenog, Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost predlaže donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tuhelj kao u prilogu.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO V I J E Ć E
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj, _______ godine
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 30. i 40. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” broj ________), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na ___ sjednici
održanoj _____ godine, donijelo je
POSLOVNIK
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i
dužnosti te izbor i imenovanje i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, prava i
dužnosti vijećnika, sastav i način rada radnih tijela Općinskog vijeća, odnos Općinskog vijeća i načelnika, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Tuhelj.
Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuću sjednicu saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na sjednici iz prethodnog stavka ovog članka, ovlašteni sazivač,
sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala
biti održana, a ako se predstavničko tijelo ne konstituira niti na toj sjednici, ovlašteni sazivač, sazvat će
novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća na prvoj sjednici, na kojoj je
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
konstituirajućoj sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu predsjedatelj) ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja ovlašten je predlagati
donošenje akata.

Članak 3.
Prije početka konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske.
Nakon što je čelnik iz stavka 1. članka 2. ovog Poslovnika dostavio dnevni red za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća, isti se utvrđuje na početku sjednice te se u tijeku sjednice može mijenjati na
prijedlog predsjedavajućeg, predsjednika Općinskog vijeća ili najmanje jedne trećine općinskih vijećnika.
Dnevni red konstituirajuce sjednice Općinskog vijeća obavezno sadrži slijedeće točke:
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije,
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Članak 4.
Prava i dužnosti izabranih članova Općinskog vijeća započinju s danom konstituiranja Općinskog vijeća.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora a koji se održavaju svake četvrte
godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima, a koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.
Stupanjem na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske iz st. 2. i 3. ovog članka članovima Općinskog
vijeća prestaje članstvo u radnim tijelima Općinskog vijeća i tijelima i organizacijama izvan Općinskog
vijeća na koje ih je imenovalo Općinsko vijeće iz redova članova Općinskog vijeća ako je imenovanje
uvjetovano obnašanjem dužnosti općinskih vijećnika.
Članak 5.
Na konstituirajuću sjednicu umjesto općinskih vijećnika koji su dali ostavku ili stavili svoj mandat u
mirovanje pozivaju se njihovi zamjenici određeni sukladno zakonu.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne,
zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.
Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s
liste.
Članak 6.
Na konstituirajucoj sjednici Općinsko vijeće bira Mandatnu komisiju koja podnosi izvješće sukladno
Statutu Općine Tuhelj.
Mandatna komisija bira se na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine općinskih vijećnika.
Izabrani općinski vijećnik koji obnaša neku od nespojivih dužnosti, dužan je do dana konstituirajuće
sjednice o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća, obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj. Ukoliko ne dostavi obavijest, mandat mu miruje po sili
zakona.
Općinskom vijećniku mandat miruje u slučajevima utvrđenim Zakonom o lokalnim izborima.

Političke stranke dužne su odrediti zamjenike članova u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima i o istome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj.
Ukoliko ne dostave obavijest, općinskog vijećnika zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.
O izvješću Mandatne komisije Općinsko vijeće ne glasuje, već zaključkom izvješće prima na znanje.
Članak 7.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima i verifikacije mandata općinskih vijećnika,
općinski vijećnici polažu prisegu.
Predsjedavatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
"Prisežem, svojom čašću, da ću dužnost Općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tuhelj obavljati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Tuhelj, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Tuhelj."
Po čitanju prisege svaki općinski vijećnik pojedinačno na prozivku predsjedatelja imenom i prezimenom ustaje i izgovara riječ: "PRISEŽEM", potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedatelju.
Općinski vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici i zamjenik Općinskog vijećnika,
kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polažu prisegu na prvoj sjednici Općinskog vijeća kojoj je nazočan.
Članak 8.
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća bira se i Komisija za izbor i imenovanja, te predsjednik i
potpredsjednici Općinskog vijeća, a mogu se birati i članovi drugih radnih tijela Općinskog vijeća.
Nakon dane prisege općinskih vijećnika, izbora članova Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, te predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje jedna trećina općinskih vijećnika mogu predložiti dnevni red radnog dijela konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća.
III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA, IZBORI, IMENOVANJA
I RAZRJEŠENJA
Izbor predsjednika i potpredsjednika
Članak 9.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira na konstituirajućoj sjednici iz redova
općinskih vijećnika na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine općinskih
vijećnika, većinom glasova svih općinskih vijećnika javnim glasovanjem, posebno za svakog kandidata.
U pravilu jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda
predstavničke manjine na njihov prijedlog.
Prijedlog kandidata od strane 1/3 općinskih vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen
potpisom općinskih vijećnika.
Općinski vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 10.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Članak 11.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Tuhelj i ovim Poslovnikom.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 12.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz
njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Između izabranih potpredsjednika Općinskog vijeća predsjednik Općinskog vijeća određuje potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća potpredsjednik ima sva prava i dužnosti
predsjednika.
Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova općinskih vijećnika.
Razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Članak 14.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine općinskih vijećnika može se
pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije
u roku od 8 dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 60 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće odbije zahtjev za razrješenje, općinski vijećnici koji su podnijeli zahtjev, odnosno
Komisija za izbor i imenovanja, ne mogu ponovno podnijeti isti zahtjev prije isteka roka od šest mjeseci od njegova odbijanja.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog
vijeća.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, sva
prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik ima potpredsjednik Općinskog vijeća
koji prema odluci predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti.
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati
novog predsjednika.
Članak 15.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku, a jednom podnijeta ostavka ne može se opozvati.

Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 16.
Prava i dužnosti općinskih vijećnika propisana su Zakonom, Statutom Općine Tuhelj, ovim Poslovnikom i drugim aktima Općinskog vijeća.
Članak 17.
Općinskim vijećnicima dostavljaju se prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće, odnosno materijali
o kojima će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća ili radnog tijela kojeg je član.
Općinski vijećnik ima pravo tražiti od predlagatelja obavijesti i uvid u materijale o temama koje su na
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća.
Općinski vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Odgovori na vijećnička pitanja iz st. 2. i 3. ovog članka daju se odmah usmeno ili pismeno u roku od 15
dana od primitka upita.
Članak 18.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela pruža pomoć općinskom vijećniku u obavljanju njegove funkcije, te u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća.
Općinski vijećnik može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja
problema na koje nailazi u obavljanju funkcije općinskog vijećnika.
Pročelnik u obavljanju dužnosti iz st. 1. i 2. ovog članka obvezan je odgovoriti odmah usmeno ili pismeno u roku od 15 dana od primitka upita.
Članak 19.
O nazočnosti općinskog vijećnika sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela vodi se evidencija.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje način vođenja evidencije.
O svojoj spriječenosti da bude nazočan sjednici Općinskog vijeća ili radnog tijela Općinskog vijeća
općinski vijećnik izvješćuje predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 20.
Općinski vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub općinskih vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih općinskih vijećnika.
Klub općinskih vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi općinskih vijećnika, odnosno Klubovi nezavisnih općinskih vijećnika obavezni su o svom
osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela te
predati Pravila o svom radu i podatke o članovima.
Klub općinskih vijećnika ima predsjednika koji predstavlja Klub i glasnogovornik je na sjednici Općinskog vijeća kada se traži ili daje mišljenje ili stav Kluba.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se Klubovima općinskih vijećnika, odnosno Klubovima nezavisnih općinskih vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dr.).
Članak 21.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Općinski vijećnik se za obnašanje privatnih poslova ili poduzetništva, za sebe ili svog poslodavca, ne
smije koristiti položajem općinskog vijećnika.
Općinsko vijeće može donijeti kodeks o etičkom ponašanju općinskog vijećnika

V. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 22.
Općinsko vijeće osniva radna tijela sukladno zakonu i Statutu Općine Tuhelj.
Ovim Poslovnikom definiraju se nadležnost, broj članova i način rada radnih tijela, osim onih za koje je
to definirano Statutom Općine Tuhelj.
Općinsko vijeće može osnivati i druga stalna i povremena radna tijela, posebnom odlukom kojom određuje sastav, broj članova, nadležnost te način rada.
U radnim tijelima razmatraju se prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće, te druga pitanja koja su
na dnevnom redu sjednice, a odnose se na djelokrug rada radnog tijela.
U radnim tijelima mogu se razmatrati i prijedlozi, primjedbe i mišljenja koja se odnose na donošenje
drugih općih akata od interesa za građane.
Članak 23.
Mandatna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana, bira se na konstituirajućoj sjednici iz redova
vijećnika, na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje jedne trećine vijećnika, javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih općinskih vijećnika.
Članak 24.
Komisija za izbor i imenovanja sastoji se od predsjednika i dva člana, bira se na konstituirajućoj sjednici iz redova vijećnika, na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje jedne trećine vijećnika, javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih općinskih vijećnika.
Članak 25.
Druga radna tijela Općinskog vijeća, izuzev tijela iz članaka 24. i 25. ovog Poslovnika, sastoje se od
predsjednika i dva člana, biraju se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća ili na prvoj sljedećoj
sjednici.
Predsjednici radnih tijela iz stavka 1. ovog članka biraju se između općinskih vijećnika, a članovi se
mogu birati i iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih općinskih vijećnika.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 1. ovog članka glasuje se u
cjelini, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju Općinske vijećnike da dostave prijedloge.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Članak 26.
Komisija za financije i proračun:
1. raspravlja prijedlog proračuna, prijedlog odluke o izvršavanju proračuna i prijedlog godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
2. raspravlja prijedlog odluke o zaduživanju Općine,
3. raspravlja prijedlog odluke o privremenom financiranju, kada nije predlagatelj,
4. raspravlja sva druga pitanja o financiranju odnosno financijskom poslovanju Općine,
5. predlaže Općinskom vijeću provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja u
svom području rada,
6. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.
Članak 27.
Komisija za popis općinske imovine:
1. usklađuje stanje sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom) na kraju godine u Općini,

2. predlaže Općinskom vijeću provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja
u tom području,
3. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.
Članak 28.
Komisija za dodjelu subvencija u poljoprivredi:
1. razmatra i donosi smjernice za razvoj poljoprivrede na području Općine Tuhelj,
2. predlaže Općinskom vijeću provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja
u području poljoprivredne djelatnosti,
3. razmatra pristigle zahtjeve za dodjelu subvencija u poljoprivredi,
4. razmatra predstavke i pritužbe fizičkih i pravnih osoba u području poljoprivredne djelatnosti,
5. surađuje s nadležnim tijelima i organizacijama glede zaštite prava poljoprivrednika,
6. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.
Članak 29.
Komisija za praćenje izvršenja radova na tekućem i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta:
1. vrši nadzor i pregled nerazvrstanih cesta i objekata te o izvršenom nadzoru sastavlja
zapisnik,
2. predlaže Općinskom vijeću provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja
u tom području,
3. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.
Članak 30.
Odbor za socijalnu skrb:
1. Donosi ocjenu za odobravanje jednokratne novčane pomoći,
2. Određuje obvezu rada za opće dobro radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim
odraslim korisnicima koji ostvaruju prava iz socijalne skrbi,
3. obavlja druge poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi,
4. predlaže Općinskom vijeću provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja
u svom području rada,
5. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.
Članak 31.
Komisija za procjenu šteta uslijed elementarnih nepogoda:
1. utvrđuje štetu za područje općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu,
2. surađuje sa Županijskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna Općine,
4. Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predlaže odobrenje žurne
pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
6. Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda prijavljuje štetu prema redovitu postupku,
7. za Općinsko vijeće i Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izrađuje
izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Članak 32.
Radna tijela biraju se za mandatno razdoblje, a odlukom o osnivanju može biti određen i kraći rok.
Predsjednik i član radnog tijela mogu podnijeti ostavku na dužnost u radnom tijelu. Jednom podnijeta
ostavka ne može se opozvati.
Općinsko vijeće može razriješiti predsjednika ili člana radnog tijela, odnosno radno tijelo u cjelini na
obrazloženi prijedlog Komisije za izbor i imenovanja.
Ako je predsjednik ili član radnog tijela izabran iz reda općinskih vijećnika, mandat u radnom tijelu će
mu prestati ako je kao općinski vijećnik svoj mandat u Općinskom vijeću stavio u mirovanje, odnosno
ako je dao ostavku na dužnost općinskog vijećnika.
U slučajevim iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka, Općinsko vijeće će razriješiti predsjednika ili člana radnog tijela, te izabrati novog na jednoj od predstojećih sjednica Općinskog vijeća.
Članak 33.
Radno tijelo radi na sjednicama.
O radu tijela vodi se zapisnik.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednice, predlaže dnevni red, rukovodi radom sjednice, potpisuje
zaključke i preporuke radnog tijela, te iznosi zaključke i preporuke radnog tijela na sjednici Općinskog
vijeća.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je na istoj nazočna većina članova, a odlučuje javnim glasovanjem većinom nazočnih članova osim ako posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela nije drugačije
propisano. Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga član kojeg odredi radno
tijelo.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu po svojoj ocjeni, a dužan ju je sazvati kad to zatraži Općinsko
vijeće ili dva člana radnog tijela, u roku od 8 dana.
Ukoliko ne sazove sjednicu radnog tijela, sazvat će je predsjednik Općinskog vijeća.
Na rad radnih tijela na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika, ako radna tijela ne
donesu poslovnike o radu.
Službenik Jedinstvenog upravnog odjela vodi evidenciju o nazočnosti članova radnog tijela sjednicama,
čuva i pohranjuje zapisnike sa sjednica radnih tijela.
Članak 34.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima i preporukama obavijestiti Općinsko vijeće, načelnika i
predlagatelja akta.
Zaključke i preporuke podnose predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća ili član radnog tijela kojeg
ovlasti predsjednik radnog tijela.
Članak 35.
Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Tuhelj kao savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Savjet mladih Općine Tuhelj putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Tuhelj davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od
interesa za mlade.
Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za
rad Savjeta mladih Općine Tuhelj uređuju se Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA
Članak 36.
Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine
Tuhelj te za zakonitost odluka i drugih akata koje donosi.

Nadležnosti načelnika propisane su Zakonom i Statutom Općine Tuhelj.
Članak 37.
Načelnik i zamjenik načelnika prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Načelnik i zamjenik načelnika mogu prisustvovati sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 38.
Načelnik na sjednicama Općinskog vijeća sudjeluje u raspravama o prijedlozima koje podnosi, iznosi i
obrazlaže svoj prijedlog i stajališta, te se izjašnjava o podnijetim amandmanima.
Kad načelnik nije predlagatelj, daje svoje mišljenje o prijedlogu predlagatelja.
Načelnik ima pravo na sjednici Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća iznositi svoje mišljenje o svakom prijedlogu koji je na dnevnom redu.
U raspravi o prijedlogu općeg akta načelnik ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ kada to zatraži radi
rasprave o pitanjima ustavnosti i zakonitosti predloženog akta.
Načelnik može odrediti izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u
dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 39.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Tuhelj.
Članak 40.
Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih općinskih vijećnika koji predlažu
donošenje zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 41.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice
Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od
dana primitka.
Članak 42.
Predstavnik općinskih vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Načelnik se ima pravo na sjednici usmeno očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 43.
Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je
zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
Članak 44.
Općinski vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci od dana kada je Općinsko
vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od načelnika.

VII.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 45.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, Statutom Općine Tuhelj i ovim Poslovnikom donosi Statut, Poslovnik, Proračun, Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,
Odluke, Programe, Pravilnike, Planove i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte.
Članak 46.
Odlukom, Programom, Pravilnikom, Planom ili drugim općim aktom uređuju se odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine Tuhelj koji su od općeg značaja za fizičke i pravne osobe, propisuju njihova
prava i obveze ili uređuju pitanja od interesa za Općinu Tuhelj.
Zaključkom se prihvaćaju izvješća, zauzimaju stavovi, izražava mišljenje, utvrđuju obveze i rješavaju
druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća za koja nije predviđeno donošenje drugog pojedinačnog
akta.
Općinsko vijeće donosi rješenje kod izbora, imenovanja, razrješenja dužnosnika i ostalih osoba te kada
rješava o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.
Članak 47.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu:
- svaki član općinskog vijeća,
- klubovi vijećnika,
- načelnik,
- radna tijela Općinskog vijeća,
osim ako je zakonom, drugim propisom, Statutom Općine Tuhelj ili ovim Poslovnikom propisano da
pojedini prijedlog može podnijeti samo određeno tijelo ili određeni broj općinskih vijećnika.
Pravo podnošenja prijedloga akta od neposrednog interesa za mlade i značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Tuhelj ima i Savjet mladih Općine Tuhelj.
Na prijedlog Savjeta mladih, općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na
prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je prijedlog podnesen
najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice općinskog vijeća.
Prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade, predsjednik
općinskog vijeća upućuje prijedlog akta Savjetu mladih općine Tuhelj radi davanja mišljenja o prijedlogu.
Mišljenje iz stavka 4. ovog članka dostavlja se predsjedniku općinskog vijeća u pisanom obliku, najmanje dva dana prije održavanja sjednice Vijeća.
Ako savjet mladih ne dostavi svoje mišljenje u roku iz stavka 6. ovoga članka, smatra se da se slaže s
prijedlogom akta.
Pravo podnošenja prijedloga akata imaju i drugi predlagatelji u skladu s općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 48.
Načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj podnosi prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće
dvije proračunske godine i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se većinom glasova svih vijećnika.
Članak 49.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži tekst prijedloga akta, odnosno tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje, te obrazloženje.

Obrazloženje sadrži:
- pravni temelj za donošenje,
- ocjenu stanja, temeljna pitanja koja se trebaju urediti i svrha koja se želi postići uređivanjem odnosa
na predloženi način,
- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta i način na koji će se osigurati.
Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Članak 50.
Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Tuhelj.
Predlagatelj akta obvezan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća tko će na radnim tijelima davati objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja, te tko će biti izvjestitelj predlagatelja na sjednici Općinskog vijeća.
Članak 51.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je bez odgađanja prijedlog akta uputiti predsjedniku nadležnog
radnog tijela i načelniku ako on nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.
Radno tijelo dostavlja Općinskom vijeću svoje zaključke i preporuke u elektroničkom obliku ili ga
iznosi predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća odnosno osoba koju on ovlasti, usmeno na samoj
sjednici.
Radna tijela raspravljaju o prijedlogu akata kad je to u njihovoj nadležnosti, odnosno kad to zatraži
Općinsko vijeće.
Radno tijelo može dati zaključke i preporuke na tekst prijedloga, kao i amandman na sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog akta staviti na dnevni red sjednice Općinskog vijeća
najkasnije u roku tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga.
Članak 52.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog
akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne
teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom
vijeću.
Ukoliko je prijedlog akta skinut s dnevnog reda ili akt nije donesen na Općinskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca od dana razmatranja prijedloga akta, osim ako
Općinsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 53.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge akata kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge akata u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge akata u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
Članak 54.
Predlagatelj akta odnosno izvjestitelj predlagatelja može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 10 minuta.
Rasprava o prijedlogu akta na sjednici obuhvaća izlaganje predlagatelja i/li izvjestitelja predlagatelja i
izvjestitelja radnog tijela, raspravu o prijedlogu i podnijetim amandmanima, odlučivanje o amandmanima, te donošenje akta.

Predlagatelj akta ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj, te Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Članak 55.
Na postupak savjetovanja s javnošću upućuju se prijedlozi akata kada je to utvrđeno zakonom, drugim
propisom ili sukladno odluci Općinskog vijeća, ako ono ocijeni da se aktom uređuju odnosi koji su od
vitalnog interesa za građane.
Prijedlog akta na postupak savjetovanja s javnošću upućuje načelnik, ako zakonom nije drugačije određeno.
Postupak savjetovanja s javnošću provodi se putem web stranice Općine Tuhelj, sukladno Zakonu o
pravu na pristup informacijama.
Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj zadužen je za praćenje i provođenje postupka savjetovanja s
javnošću.
Građani mogu neposredno sudjelovati svojim mišljenjem u odlučivanju prilikom donošenja općeg akta
putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Tuhelj.
Kada to ocijeni potrebnim, načelnik može sazvati i javnu tribinu građana.
Članak 56.
Na izvornike akata Općinskog vijeća (tekst akta koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća) stavlja se
pečat Općinskog vijeća, potpisuje ih predsjednik Općinskog vijeća, a izvornici se čuvaju u pismohrani
Općine Tuhelj.
Članak 57.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela opće akte Općinskog vijeća objavljuje u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama Općine Tuhelj.
Opći akti Općinskog vijeća stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od
dana njegove objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Ispravak pogrešaka u objavljenom aktu, utvrđenih na osnovi uspoređivanja s izvornikom, daje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela te ih objavljuje u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Članak 58.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman
uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog akta mijenja ili dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene
predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 47. ovog Poslovnika.
Članak 59.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga
akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi do sljedeće sjednice kako bi se vijećnicima
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži
načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Članak 60.
Iznimno, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog općeg akta i kada nije
predlagatelj.
Članak 61.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i načelnik, neovisno je li on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno
prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Nakon očitovanja predlagatelja o pojedinom amandmanu, na očitovanje predlagatelja može se osvrnuti
samo podnositelj amandmana, a njegov govor ne može trajati dulje od 2 minute.
Podnositelj amandmana može isti povući sve do početka glasovanja o amandmanu.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Članak 62.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijela Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se suglasio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio općinski vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.
Članak 63.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je objasniti za koji amandman se glasuje i prije glasovanja utvrditi
točnu formulaciju amandmana.
Amandman se smatra prihvaćenim ako se s njim suglasi većina prisutnih odnosno većina ukupnog broja općinskih vijećnika, ovisno o tome da li je amandman podnijet na prijedlog akta koji se donosi većinom glasova prisutnih općinskih vijećnika ili većinom glasova ukupnog broja općinskih vijećnika.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Kad se radi o amandmanima koji se međusobno isključuju, ukoliko je jedan od njih prihvaćen, o drugom nije potrebno glasovati.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio
načelnik se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o
kojoj se odlučuje.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, u postupku donošenja proračuna primjenjuje se i odredba
članka 69. st. 3. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi.
VIII. PROMJENA STATUTA I POSLOVNIKA
Članak 64.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom.
Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti jedna trećina općinskih vijećnika, načelnik i Komisija za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Prijedlog se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik ga upućuje Komisiji za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, ako Komisija nije predlagatelj, koja ga razmatra i uz mišljenje upućuje
Općinskom vijeću.
Prijedlog mora biti obrazložen. U obrazloženju se navode razlozi za promjenu Statuta, promjene koje se
predlažu, te predlaže li se donošenje novog Statuta ili izmjena i dopuna Statuta.
Uz prijedlog za promjenu Statuta može se podnijeti Nacrt prijedloga Statuta, ako se predlaže donošenje
novoga Statuta, odnosno Nacrt prijedloga Statutarne odluke ako se predlaže izmjena i dopuna Statuta.
O prijedlogu za promjenu Statuta Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih općinskih vijećnika.
Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za donošenje odnosno promjenu Statuta upućuje ga Komisiji za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja priprema i utvrđuje Prijedlog statuta odnosno Prijedlog
statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog da će se pristupiti donošenju odnosno promjeni Statuta, isti
prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci
od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 65.
Kada je pojedine odredbe Statuta potrebno uskladiti sa zakonom, Općinsko vijeće može odlučiti da se
izmjene i dopune Statuta izvrše Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta po postupku za
donošenje akata utvrđenim ovim Poslovnikom.
Članak 66.
Postupak za promjenu Poslovnika pokreće se prijedlogom.
Prijedlog za promjenu Poslovnika mogu podnijeti jedna trećina općinskih vijećnika, Klub općinskih
vijećnika ili radno tijelo Općinskog vijeća.
Na postupak promjene Poslovnika primjenjuju se odredbe članka 64. stavaka 3., 4.,5.,6.,7. i 8. i članka
65. ovoga Poslovnika.
Članak 67.
Statut, Statutarna odluka, Poslovnik i Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika donose se većinom
glasova ukupnog broja općinskih vijećnika.
Na pitanja koja nisu uređena u svezi s postupkom donošenja Statuta i Poslovnika i njihovih izmjena i
dopuna, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika kojim je uređen postupak donošenja akata.
IX.

DONOŠENJE AKATA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 68.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili
ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 76. ovog
Poslovnika.
U hitnom postupku rokovi iz ovog Poslovnika za pojedine radnje mogu se skratiti, odnosno pojedine
radnje redovnog postupka, mogu se izostaviti.
Prijedlog za donošenje akata po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se tekst prijedloga akta i obrazloženje hitnosti postupka, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima te načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 69.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 70.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
X.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 71.
Općinski vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja vezano uz djelokrug Općine Tuhelj, načelnika,
zamjenika, Jedinstvenog upravnog odjela, ustanova i pravnih osoba kojima je osnivač Općina Tuhelj.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća pod točkom „Pitanja i prijedlozi“ na kraju dnevnog
reda, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a općinski vijećnik je
dužan navesti kome ga upućuje.
Općinski vijećnik ima pravo postavljati vijećnička pitanja u trajanju od pet minuta.
Pravo postavljanja vijećničkih pitanja imaju i klubovi općinskih vijećnika, u trajanju od pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici.
Davanje odgovora može trajati najviše pet minuta za svako postavljeno pitanje.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja klasificirani podatak odredenog stupnja tajnosti
ili osobni podatak, s odgovorom se postupa sukladno posebnim propisima.
Nakon primljenog odgovora općinski vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća dati mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje, u kojem slučaju izlaganje može trajati dvije minute.
Ako je općinski vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pismenim putem.
Članak 72.
Ukoliko na postavljeno pitanje nije moguće dati odgovor na samoj sjednici, kao i u slučaju ako je općinski vijećnik nezadovoljan odgovorom, daje se pisani odgovor najkasnije u roku od 30 dana općinskom vijećniku koji je pitanje postavio i isti se dostavlja uz materijal za sljedeću sjednicu Općinskog
vijeća svim općinskim vijećnicima.
Pisani odgovor na pitanje općinskog vijećnika daje načelnik, odnosno zamjenik načelnika ili pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela kada ih načelnik ovlasti, te isti dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća.
Brigu o dostavi odgovora na pitanja općinskih vijećnika vode službenici Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Tuhelj.
Članak 73.
Pitanja koja općinski vijećnici postavljaju načelniku, zamjeniku načelnika odnosno pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i pravnim i fizičkim osobama, kao i odgovori na ta pitanja moraju biti jasni,
precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će uputiti općinskog vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako općinski vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti općinskog
vijećnika.

Članak 74.
Općinski vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.
XI. RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 75.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi a najmanje jednom u tri
mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine općinskih vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od općinskih vijećnika, odnosno načelnika.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će
sazvati načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz prethodnih stavaka ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može, na zahtjev
jedne trećine općinskih vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 3., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana
od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 3. - 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni
akti ništavima.
Članak 76.
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se elektroničkim i pisanim putem, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Materijali za sjednicu dostavljaju se u elektroničkom i pismenom obliku.
Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se općinskim vijećnicima najmanje 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se
može skratiti.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća te isto obrazlaže na početku sazvane sjednice.
Poziv s prijedlozima akata koje donosi Općinsko vijeće, odnosno s materijalima o kojima će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjeniku načelnika, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, predsjednicima radnih tijela Općine Tuhelj, političkim strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću, predsjedniku Savjeta mladih Općine Tuhelj i predsjedniku Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
2. Dnevni red
Članak 77.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene
prije pismenog poziva za sjednicu Općinskog vijeća uvrštava u dnevni red sjednice ovisno o tematici i
aktualnosti prijedloga, a najkasnije 90 dana od dana primitka prijedloga.
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u prijedlog dnevnog reda unio materijal kojeg je predložio ovlašteni predlagatelj u roku i na način predviđen ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostane kod svog prijedloga, o uvrštavanju u dnevni red prijedloga odlučuje se na sjednici bez rasprave. Isto se postupa i s prijedlogom akta po hitnom postupku kojeg ovlašteni predlagatelj podnese poslije sazivanja sjednice Op-

ćinskog vijeća, pod uvjetom da je isti zaprimljen u Jedinstveni upravni odjel najkasnije jedan radni dan
prije održavanja sjednice Općinskog vijeća do 10,00 sati.
Članak 78.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv poslan općinskim vijećnicima, predložiti na sjednici dopunu dnevnog reda ili predložiti da se pojedina točka dnevnog reda izostavi.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, općinskim vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni dnevnog reda.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda predlagatelj ima pravo obrazložiti prijedlog.
O izmjeni dnevnog reda odlučuje se bez rasprave.
Članak 79.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka
dnevnog reda izostavi, zatim da se dnevni red pojedinom točkom dopuni, a nakon toga predsjednik
Općinskog vijeća daje na prihvaćanje dnevni red u cjelini.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 80.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik kojeg odredi predsjednik Općinskog vijeća.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Članak 81.
U radu i odlučivanju na sjednici Općinskog vijeća ima pravo sudjelovati svaki općinski vijećnik.
U radu Općinskog vijeća mogu sudjelovati bez prava odlučivanja načelnik i zamjenik načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj, predstavnici radnih tijela Općine Tuhelj, predstavnik Savjeta mladih Općine Tuhelj, predstavnik Dječjeg vijeća i predstavnik Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Na poziv predsjednika Općinskog vijeća, sjednici imaju, kao gosti, pravo prisustvovati i druge fizičke
osobe te predstavnici pravnih osoba.
Ostale pozvane osobe iz stavka 3. ovog članka koje su nazočne sjednici Općinskog vijeća, mogu na
sjednici iznositi svoje mišljenje i davati prijedloge odnosno davati objašnjenja i odgovore samo kada im
to dozvoli odnosno kad ih na to pozove predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 82.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se kad se otvori rasprava, te u tijeku rasprave sve do njezina zaključenja.
Izuzetno, općinski vijećnik može sudjelovati u raspravi izvan redoslijeda prijava da bi odgovorio na
navod iz izlaganja prethodnog govornika (replika). Replika može trajati najdulje 2 minute.
O pojedinoj točki dnevnog reda raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijavljenih govornika.
Članak 83.
Općinski vijećnik u raspravi može govoriti u pravilu najdulje pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini općinski vijećnik može govoriti i dulje.

Nakon što završe svoj govor svi općinski vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu sa člankom 86.
ovog Poslovnika mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o
tome jesu li ranije govorili o toj temi.
Predstavnik kluba vijećnika, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnik i predlagatelj imaju pravo govoriti 10 minuta.
Članak 84.
Predsjednik Općinskog vijeća daje općinskim vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik
Općinskog vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od dvije minute.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se
odlučuje na sjednici bez rasprave.
Ako općinski vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio
povod nesporazuma, ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao.
Općinski vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor
ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 85.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća ili treće osobe odnosno institucije, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
4. Tijek sjednice
Članak 86.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost općinskih vijećnika. Općinski vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o
tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Tuhelj.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj općinskih vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu i utvrđuje njezin nastavak za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti
većine općinskih vijećnika.
O odlaganju odnosno nastavku sjednice pismenim putem, a iznimno zbog kratkoće roka telefonskim i
elektroničkim putem, se obavještavaju samo odsutni općinski vijećnici.
Članak 87.
Nazočnost općinskih vijećnika utvrđuje se prozivanjem, brojanjem ili na drugi način na početku sjednice i u tijeku sjednice ako predsjednik Općinskog vijeća ocijeni da nije nazočan dovoljan broj općinskih
vijećnika za valjanost održavanja sjednice i odlučivanja, ili na zahtjev najmanje tri općinska vijećnika.
Administrativno-tehničke poslove glede utvrđivanja nazočnosti općinskih vijećnika na sjednici organizira službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj.
Članak 88.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.
Prva točka dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća je usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
U tijeku sjednice predsjednik Općinskog vijeća može izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih točaka
dnevnog reda.
Na početku rasprave o svakoj točki predlagatelj i/li izvjestitelj predlagatelja, u pravilu, daje usmeno
obrazloženje prijedloga.
Kada predlagatelj i/li izvjestitelj predlagatelja obrazloži prijedlog, izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.
U tijeku sjednice, klubovi općinskih vijećnika mogu zatražiti stanku ukoliko ocijene da je o prijedlogu
o kojem se raspravlja potrebno obaviti dodatne konzultacije. Predsjednik općinskog vijeća može odobriti stanku u trajanju do 15 minuta.
Predsjednik Općinskog vijeća neće odobriti stanku za sastanak kluba općinskih vijećnika ukoliko se
zahtjev podnosi prije utvrđenog dnevnog reda i prijelaza na rad po dnevnom redu ili u vezi s istupom ili
izjavom općinskog vijećnika koja se odnosi na pitanje izvan dnevnog reda Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća može za vrijeme trajanja sjednice odrediti stanku u trajanju do 30 minuta,
u slučaju opsežnog dnevnog reda ili iscrpne rasprave po pojedinoj točki dnevnoga reda.
Članak 89.
Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o istom još nije odlučeno.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti na istoj sjednici.
Članak 90.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka Općinsko vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i
zakaže nastavak za odredeni dan i sat, o čemu se pismenim putem, a iznimno zbog kratkoće roka telefonskim i elektroničkim putem, obavješćuju samo odsutni općinski vijećnici.
O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez rasprave.
5. Odlučivanje i glasovanje
Članak 91.
Općinsko vijeće donosi akte sukladno Statutu i ovom Poslovniku.
Općinsko vijeće odlučuje nakon rasprave ukoliko nije određeno da odlučuje bez rasprave.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća potrebna je nazočnost većine općinskih vijećnika,
osim u slučajevima kada se akti donose većinom glasova svih vijećnika sukladno zakonu, Statutu i
ovom Poslovniku.
Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:

Statut Općine Tuhelj,
- Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća,
- Proračun i izmjene i dopune proračuna,
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- Odluka o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- Odluka o raspisivanju referenduma sukladno Statutu Općine Tuhelj,
- Odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta, odnosno Poslovnika Općine Tuhelj,
- druge akte za koje je to određeno zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 92.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno, izuzev pitanja u kojima je Poslovnikom izričito propisano javno glasovanje.
Odluka o tajnom glasovanju donosi se javnim glasovanjem, većinom glasova ukoliko je na sjednici
nazočna većina općinskih vijećnika.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva općinske
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno je li se tko suzdržao od glasovanja. Glasovi općinskih vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za»
niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.
Glasove prebrojava službenik Jedinstvenog upravnog odjela.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja. Provjera glasovanja mora se zatražiti prije nego što predsjednik
Općinskog vijeća utvrdi da je donijet određeni akt.
Članak 93.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.
Ukoliko se glasuje o kandidatima, na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim
redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a
glasuje se “za”, “protiv” i “suzdržan”, odnosno prema uputi na glasačkom listiću.
Glasačke listiće priprema službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća određuje jednog vijećnika iz redova većine, te jednog vijećnika iz redova
manjine koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.
Službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj i općinski vijećnici predaju glasačke listiće
općinskim vijećnicima.
Članak 94.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se kratko prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

Članak 95.
Općinski vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena ili prijedlozi, odnosno glasački
listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je općinski vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.
Članak 96.
Nakon što su svi nazočni općinski vijećnici predali glasačke listiće u glasačku kutiju, i nakon što je
predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata
glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika Jedinstvenog upravnog odjela i dva općinska vijećnika koji su pomagali u provođenju tajnog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.
XII.

ZAPISNICI

Članak 97.
O radu sjednice vodi se skraćeni zapisnik.
U skraćenom zapisniku se navode: redni broj sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
imena i prezimena nazočnih i nenazočnih članova Općinskog vijeća (s napomenom opravdanosti nenazočnosti), imena i prezimena i svojstvo ostalih nazočnih osoba na sjednici, utvrđeni dnevni red sjednice, imena sudionika u raspravi, naziv akta koji je donesen s rezultatima glasovanja, te vrijeme završetka
sjednice.
Sastavni dio zapisnika su i doneseni tekstovi odluka i drugih akata.
O izradi zapisnika brine službenik Jedinstvenog upravnog odjela kod kojeg se ujedno čuvaju i zapisi s
audiouređaja i izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća.
Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari i kada je s rasprave isključena javnost, o
tome se vodi poseban zapisnik.
Članak 98.
Rad sjednice Općinskog vijeća snima se audiouređajem.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obvezan je vijećnicima, na njihov zahtjev, omogućiti preslušavanje tonskog snimka sjednice.
Službeni tonski zapis ne smije biti korišten za promidžbene, medijske i slične svrhe.
Članak 99.
Općinski vijećnik ima pravo na početku sjednice, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuva Jedinstveni upravni odjel.
Članak 100.
Zapisnici se objavljuju na web stranici Općine Tuhelj.

XIII. JAVNOST RADA
Članak 101.
Sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne
smiju remetiti red i tijek sjednice, nemaju pravo javljati se za riječ i govoriti.
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Općinskog vijeća najkasnije do početka sjednice
Općinskog vijeća pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela koji o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća.
Broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje
se redoslijedom prijave građana.
Članak 102.
O radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, javnih glasila i objavom na web stranicama Općine Tuhelj.
Najava održavanja sjednice i materijali za sjednicu objavljuju se na službenoj web stranici Općine Tuhelj.
Članak 103.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.
Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne dostavlja se u
pisanom obliku.
O održavanju rasprave bez nazočnosti javnosti odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Prije prelaska na raspravu o pitanju iz prethodnog stavka predsjednik Općinskog vijeća pozvat će osobe
čija nazočnost nije potrebna da napuste dvoranu u kojoj se održava sjednica Općinskog vijeća, a zatim
će vijećnike izvijestiti o razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti javnosti.
Članak 104.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 105.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije _______. )
Članak 106.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
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URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 09.04.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUHELJ
Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i
15/15)
Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15) i
članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj
24/2013,102/17) propisano je kako Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna i dostavlja ga načelniku najkasnije do 01. svibnja, a načelnik ga podnosi
predstavničkom tijelu na donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Sukladno članku 108. Zakona, odnosno članku 4. Pravilnika, Godišnje izvješće sadrži:
1. opći dio koji čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka
ekonomske klasifikacije
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Sukladno članku 46. Zakona, načelnik u polugodišnjem i godišnjem izvještaju izvještava
predstavničko tijelo o preraspodjelama sredstava.
Financiranje općinskih potreba Općine Tuhelj za 2018. godinu obavljeno je na osnovi sljedećih dokumenata:
1. Odluka o Proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu od 22.12.2017. godine,

2. Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu od
11.04.2018. godine,
3. Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu od
28.11.2018. godine.
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu od 22.12.2017. go-

dine,
5. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za
2018. godinu od 11.04.2018. godine.
Izvršenje proračuna:
Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:
1. Višak prihoda i primitaka preneseni
320.884,78
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine

5.816.095,29

3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine

5.598.797,95

4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja

217.297,34

5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

538.182,12

Na osnovi iznijetih podataka u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj
za 2018. godinu proizlazi:
- da se financiranje općinskih potreba obavljalo na osnovi Proračuna Općine Tuhelj za
2018. godinu, te njegovih I. i II. izmjena i dopuna,
-

da su ukupni prihodi i primici proračuna naplaćeni u okviru iznosa koji su planirani,

-

da su rashodi i izdaci tijekom 2018. godine isplaćivani u skladu s Proračunom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu,

-

da je ostvaren višak tekućeg razdoblja u iznosu od 217.297,34 kn,

-

da višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 538.182,12 kn,

-

da su godišnja izvješća pravovremeno sastavljena i dostavljena nadležnim tijelima.

Slijedom gore navedenog predlaže se Općinskom vijeću Općine Tuhelj da donese Odluku
o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2018. godine.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Tuhelj za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-02
Tuhelj, 09.04.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
Općine Tuhelj iz 2018. godine
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članci 81.-84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu (Narodne novine 124/2014)
Obrazloženje:
Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Općine Tuhelj sa
stanjem na dan 31.12.2018. godine vrši se raspodjela rezultata i način utroška proračunskog
viška za 2018. godinu.
Predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja kao
u prijedlogu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članaka 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu („Narodne novine“ br. 124/14.,115/15., 87/16. i 3/18.) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj
na __ sjednici održanoj dana ________ 2019. godine donijelo je
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OPĆINE TUHELJ ZA
2018. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Općine
Tuhelj sa stanjem na dan 31.12.2018. godine vrši se raspodjela rezultata i način utroška proračunskog viška za 2018. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da je Općina Tuhelj u 2018. godini i ranijim godinama ostvarila financijski rezultat, kako slijedi:
- Višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 878.110,66 kn,
- Manjak prihoda i primitaka od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od
1.470.362,10 kn,
- Višak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu od 1.130.433,56 kn.
Od ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu od 878.110,66 kn i ostvarenog viška
primitaka financijske imovine u iznosu od 1.130.433,56 kn pokriva se manjak prihoda i primitaka od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.470.362,10 kn
Preostali raspoloživ višak prihoda poslovanja iznosi 538.182,12 kn.
Višak prihoda u iznosu od 538.182,12 kn iskoristit će se za financiranje kapitalnih projekata i
rashoda poslovanja u 2019. godini.
Članak 3.
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: 022-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj, 09.04.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Izvješće o izvršenju Programa vezanih uz
Proračun Općine Tuhelj za 2018.godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: Članci 71. i 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 68/18 i 110/18), članci 1. I 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09), članak 74. Stavak 2. I članka 76. Zakona o sportu
(„Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članak
117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17)i članak 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 12/18), člana
Obrazloženje
Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da je općinski načelnik dužan podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i
programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu istodobno
s izvješćem o izvršenju proračuna općine.
Izvješće je napravljeno prema ostvarenim rashodima te je vidljivo da su sredstva trošena namjenski i prema izvorima sredstava za realizaciju Programa.
Financiranje javnih potreba u sportu, kulturi te osiguranje sredstava za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi definirano je zakonskim propisima te se po isteku godine u kojoj su sredstva utrošena podnosi izvješće Općinskom vijeću.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Zaključaka kao u prilogu.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
-

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu;

-

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Tuhelj za 2018. godinu;

-

Izvješće Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2018. godinu

-

Izvješće Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

-

Izvješće Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu

-

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vezanih uz Proračun Općine Tuhelj za
2018. godinu

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), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ____
2019. godine donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvaja sljedeća Izvješća o izvršenju:
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj
za 2018. godinu,
b. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2018. godinu,
c. Programa javnih potreba u kulturi Općine Tuhelj za 2018. godinu,
d. Programa javnih potreba u sportu Općine Tuhelj za 2018. godinu,
e. Programa socijalne skrbi Općine Tuhelj za 2018. godinu.
II.
Izvješća iz članka I. nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
68/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije' broj12/18), načelnik Općine Tuhelj dana 5. travnja 2019. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2018.
GODINU
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2018.
godinu izvršen je kako slijedi:
Građenje javnih površina odnosi se na:
R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Ostali građevinski objekti - izgradnja nadstrešnice na autobusnoj stanici u Svetom Križu (k.č.br.
105, k.o. Križ)
2.
Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama
3.

Vodovod - Izgradnja glavnog voda vodovodne
mreže – visoka zona Tuheljske Toplice
SVEUKUPNO:

PLANIRANO

OSTVARENO

29.493,75 kn

29.493,75 kn

37.662,50 kn

37.662,50 kn

105.165,66 kn

105.165,66 kn

172.321,91 kn

172.321,91 kn

Financiranje je ostvareno iz sljedećih izvora:
Komunalnog doprinosa - 29.493,75 kn
Komunalne naknade – 73.025,16 kn
Naknade na koncesiju - 3.300,00 kn
Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (Krapinsko-zagorska županija) - 66.503,00 kn
Građenje nerazvrstanih cesta odnosi se na:
R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Izgradnja makadamske nerazvrstane ceste, Sveti
Križ – odvojak Pavunc – Unger u dužini od 130 m
2.
Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Glogovec Zagorski – odvojak Kunštek – Lončarić u dužini od 120
m
3.
Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Lipnica Zagorska
– odvojak Orajić u dužini od 165 m
4.
Asfaltiranje Desinićke ulice u Črešnjevcu u dužini
od 80 m
5.
8.

Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak
Hercigonja u dužini od 360 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak
Herceg u dužini od 190 m

PLANIRANO

OSTVARENO

37.026,00 kn

38.106,78

60.000,00 kn

56.588,90

80.000,00 kn

76.824,43

37.000,00 kn

35.834,66

182.599,00 kn

147.360,94

70.000,00 kn

80.952,23

9.
10.
11.

Rekonstrukcija asfalta na nerazvrstanoj cesti –
Sveti Križ – odvojak Vignjević u dužini (40 m²)
Izvedbeni projekt nerazvrstane ceste u Lenišću –
odvojak Krizmanić-Kraševac
Troškovnik nerazvrstane ceste u Pristavi (sanacija
klizišta)–odvojak Pleško
SVEUKUPNO:

10.625,00 kn

10.625,00

33.750,00 kn

33.750,00

5.000,00
516.000,00 kn

5.000,00
485.042,94

Financiranje je ostvareno iz sljedećeg izvora:
- Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina – 320.884,78 kn
-

Komunalne naknade – 164.158,16 kn

Izgradnja javne rasvjete odnosi se na:
R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Javna rasvjeta - proširenje javne rasvjete na
području Tuheljskih Toplica
(12 plan/16 ostvareno)
2.
Javna rasvjeta - proširenje javne rasvjete u Tuhlju,
odvojak Horvat – Slaviček (4 plan/4 ostvareno)
3.

Javna rasvjeta - proširenje javne rasvjete u
Lenišću, odvojak Rumiha (2 plan/2 ostvareno)
SVEUKUPNO:

PLANIRANO

OSTVARENO

70.000,00 kn

30.637,46 kn

8.397,75 kn

22.822,49 kn

1.602,25 kn

1.602,25 kn

80.000,00 kn

55.062,20 kn

PLANIRANO

OSTVARENO

908.680,13 kn

760.259,46 kn

26.850,00 kn

26.850,00 kn

935.530,13 kn

787.109,46 kn

Financiranje je ostvareno iz sljedećih izvora:
- Komunalnog doprinosa – 14.711,61 kn
-

Komunalne naknade – 40.350,59 kn

Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na:
R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa)
2.

Uređenje groblja – Lenišće (izgradnja nadstrešnice
ispred kapelice)
SVEUKUPNO:

Financiranje je ostvareno iz sljedećih izvora:
- Grobljanske naknade – 26.850,00 kn
-

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – 760.259,46 kn.

Članak 2.
Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 363-02/19-01/8
URBROJ: 2135-03-02/19-01
U Tuhlju, 05.04.2019.

NAČELNIK
Mladen Hercigonja

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
68/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije' broj12/18), načelnik Općine Tuhelj dana 5. travnja 2019. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini na
području Općine Tuhelj kroz opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po
pojedinim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s
naznakom izvora financiranja, a sve za komunalne djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. Održavanje javnih površina,
4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
5. Održavanje javne rasvjete i
6. Održavanje groblja.
1.

Odvodnja atmosferskih voda:

Redovno su čišćeni uređaji za odvodnju atmosferskih voda na području naselja Tuhelj i
Pristava – ukupno 87 slivnika (čišćenje svibanj – studeni).
2.

Redovito je održavana čistoća na javnim površinama i to:
- Čišćenje trga u Tuhlju - strojno četkom i ručno
- Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja nogostupa uz rinzol (nogostup u Tuh-

lju, Pristavi, Tuheljskim Toplicama i Svetom Križu) – strojno četkom i ručno
- Čišćenje zelenih otoka po potrebi i odvoženje otpada na odlagalište otpada Medvedov

jarek – po potrebi
- Čišćenje autobusnih stanica u Tuhlju i Tuheljskim Toplicama.
Planirana sredstva bila su 2.000,00 za trošak goriva komunalnog vozila koja su i utrošena.
3.

Redovito su čišćene i održavane javne površine i to:
- Proljetno čišćenje svih travnatih površina,
- Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim parcelama:
 Površina oko crkve Uznesenja BDM i župnog dvora – 6.200 m²

 Površina oko kapelice svete Margarete u Lenišću – 1.000 m²
 Parcela za izgradnju dječjeg vrtića – 2.000 m²
 Livada u Tuhlju iza Općine – 4.000 m²
 Livada u Pristavi kod zelenog otoka – 2.503 m²
 Livada u Tuhlju preko puta zelenog otoka – 4.000 m²
 Dvorišta i okućnice kuća u Tuheljskim Toplicama i Svetom Križu (nasljedstvo – ošasna

imovina naslijeđena od Štefice Labaš i Marijana Devčića), parcela oko Seljačkog doma
u Proseniku – 2.500 m²
 Parcela oko zelenog otoka u Svetom Križu – 2.000 m²
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka i travnjaka na rotoru u Tuheljskim Toplicama
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na ulazu u Bolničku ulicu u Tuheljskim Topli-

cama
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na prometnom trokutu na ulazu u Tuheljske To-

plice
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na trgu oko kipa Majke Božje u Tuhlju,
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na autobusnim stanicama u Tuhlju i Tuheljskim

Toplicama
- Sadnja cvijeća u tegle – žardinjere za cvijeće i postavljanje istih na zgradu Općine i
mostove u Tuheljskim Toplicama i Tuhlju
- Oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim i ručnim škarama uz nogos-

tup u Tuheljskim Toplicama
R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Sadni materijal za cvjetnjake, tegle i žardinjere
2.

Gorivo, ulje i p/m za kosilice i flakserice
SVEUKUPNO:

PLANIRANO
3.500,00 kn

OSTVARENO
2.476,02 kn

7.000,00 kn

4.517,32 kn

10.500,00 kn

6.993,34 kn

Provođenje programa mjera deratizacije:
Tijekom provedbe proljetne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Tuhelj u
2018. godini koja se provela u periodu od 17.05.2018. – 30.05.2018. obiđeno je ukupno 666
domaćinstava. Od 666 domaćinstava koja su obiđena u njih 67 vlasnik je odbio postavljanje
deratizacijskih meka, a 98 domaćinstava je vođeno i tretirano kao zapušteni objekat.

Također obavljena je deratizacija groblja i mrtvačnica, te društvenih domova i vatrogasnog
doma. Napravljena je i deratizacija vodotoka, postavljeno je 22 meka sa 200 g parafinskih blokova. Meke su postavljene kod mostova, izljeva kućnih priključaka otpadnih voda i ostala
mjesta dokazane prisutnosti glodavaca.
Ukupan trošak provođenja mjere deratizacije iznosio je 17.920,00 kn.
Održavane su nerazvrstane ceste na području Općine Tuhelj koje obuhvaćaju:
- Poslove nasipavanja kamenim materijalom udarnih jama na makadamskim cestama
- Poslove uređenja bankina ugradnjom kamenog materijalna na asfaltiranim uređenim
cestama
- Nasipavanje kamenim materijalom makadamskih putovima čitavom širinom puta
- Uređenje, čišćenje odvodnih jaraka i propust na nerazvrstanim cestama
- Uređenje bankina uklanjanjem viška zemljanog materijala s bankina
- Postavljanje cijevi u odvodne kanale na kritičnim mjestima pored javnih cesta
- Saniranje udarnih rupa asfaltom na asfaltiranim nerazvrstanim cestama
- Zamjena oštećenih cijevi na propustima ispod nerazvrstanih cesta
- Izrada i popravak betonskih uzdužnih zidova na propustima
- Košenje trave i raslinja na bankinama i pokosima uz nerazvrstane ceste
- Čišćenje cesta od snijega i posipavanje istih po programu zimskog održavanja nerazvrstanih cesta
- Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja cesta – strojno četkom i ručno
- Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama
- Postavljanje prometne signalizacije

4.

R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Nabava kamenog materijala za
posipavanje cesta i nabava soli
2.
Nabava betonskih cijevi

zimsko

PLANIRANO
20.000,00 kn

OSTVARENO
34.753,97 kn

4.251,43 kn

4.251,43 kn

3.

Troškovi goriva

48.000,00 kn

36.441,78 kn

4.

Prometna signalizacija

11.700,00 kn

7.050,00 kn

5.

Održavanje nerazvrstanih cesta

500.000,00 kn

499.575,51 kn

6.

Sanacije klizišta

253.000,00 kn

91.221,75 kn

836.951,43 kn

673.294,44 kn

SVEUKUPNO:

Vremensko razdoblje i opis izvršenih radova na pojedinim lokacijama nerazvrstanih cesta:

1.

Datum

Opis radova

Lokacija

09.02.2018.

NABAVA, PRIJEVOZ I UGRADNJA KAM.MATERIJALA

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Ilijaš, SivecLakovnik, Zanoški

2.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

3.

18.04.2018.

RAD STROJA

SVETI KRIŽ-odvojak Stipčić Zlatko

4.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

SVETI KRIŽ-odvojak Stipčić Zlatko

5.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

SVETI KRIŽ-odvojak Vignjević

6.

18.04.2018.

RAD STROJA

SVETI KRIŽ-odvojak Vignjević

7.

18.04.2018.

8.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM
PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

9.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

SVETI KRIŽ-odvojak Pavlinić Marijan

10.

18.04.2018.

RAD STROJA

SVETI KRIŽ-odvojak Pavlinić Marijan

11.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

12.

18.04.2018.

RAD STROJA

TUHELJSKE TOPLICE-I.Bolnički odvojak
Horvat
TUHELJSKE TOPLICE-I.Bolnički odvojak
Horvat

13.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

TUHELJSKE TOPLICE-I.Bolnički odvojak
Horvat

14.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Ilijaš

15.

18.04.2018.

RAD STROJA

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Ilijaš

16.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Ilijaš

17.

18.04.2018.

NABAVA, PRIJEVOZ I UGRADNJA KAM.MATERIJALA IZ
KAMENOLOMA PREGRADA

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Vahtarić

18.

18.04.2018.

RAD STROJA

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Vahtarić

19.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Vahtarić

20.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

GLOGOVEC ZAGORSKI-odvojak Jug

21.

18.04.2018.

RAD STROJA

GLOGOVEC ZAGORSKI-odvojak Jug

22.

18.04.2018.

23.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM
PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

SVETI KRIŽ-odvojak Stipčić Zlatko

SVETI KRIŽ-odvojak Vignjević
SVETI KRIŽ-odvojak Pavlinić Marijan

GLOGOVEC ZAGORSKI-odvojak Jug
LENIŠĆE-Krizmanić-Kreševac-Kroflin

24.

18.04.2018.

RAD STROJA

LENIŠĆE-Krizmanić-Kreševac-Kroflin

25.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

LENIŠĆE-Krizmanić-Kreševac-Kroflin

26.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

BANSKA GORICA-odvojak Stanko Josip

27.

18.04.2018.

RAD STROJA

BANSKA GORICA-odvojak Stanko Josip

28.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

BANSKA GORICA-odvojak Stanko Josip

29.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

PRISTAVA-odvojak Gorup-Glogoški

30.

18.04.2018.

RAD STROJA

PRISTAVA-odvojak Gorup-Glogoški

31.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

PRISTAVA-odvojak Gorup-Glogoški

32.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

Pristava-odvojak Lončarić-Poljanec (Jamići)
Garland

33.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

Pristava-odvojak Lončarić-Poljanec (Jamići)
Garland

34.

18.04.2018.

RAD STROJA

Pristava-odvojak Lončarić-Poljanec (Jamići)
Garland

35.

18.04.2018.

RAD STROJA

LIPNICA ZAGORSKA-Bednjanec Ana

36.

18.04.2018.

RAD STROJA

LIPNICA ZAGORSKA-odvojak Orajić

37.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

PRISTAVA-spoj Medvedec-Prebeg-Fiket

38.

18.04.2018.

RAD STROJA

PRISTAVA-spoj Medvedec-Prebeg-Fiket

39.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

PRISTAVA-spoj Medvedec-Prebeg-Fiket

40.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

SVETI KRIŽ-klijet Pukljak

41.

18.04.2018.

RAD STROJA

SVETI KRIŽ-klijet Pukljak

18.04.2018.

STROJNO UKLANJANJE ODRONA (KLIZIŠTA) UZ NERAZV.CESTU S ODVOZOM

TUHELJSKE TOPLICE -Bolnička ulica; klizište

18.04.2018.

STROJNO UKLANJANJE ODRONA (KLIZIŠTA) UZ NERAZV.CESTU S ODVOZOM

PRISTAVA-odvojak Kranjčević-Kunšt

44.

18.04.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

TRSTENO-spoj Črešnjevec (od Turčina prema
spojnoj cesti s Krap.Topl.)

45.

18.04.2018.

RAD STROJA

TRSTENO-spoj Črešnjevec (od Turčina prema
spojnoj cesti s Krap.Topl.)

46.

18.04.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

TRSTENO-spoj Črešnjevec (od Turčina prema
spojnoj cesti s Krap.Topl.)

18.04.2018.

STROJNO UKLANJANJE ODRONA (KLIZIŠTA) UZ NERAZV.CESTU S ODVOZOM

GLOGOVEC ZAGORSKI-odvojak Cvrtila-Jagić

42.

43.

47.

48.

21.05.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

49.

21.05.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

PROSENIK-odvojak Balašković

50.

21.05.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

TRSTENO-odvojak Haramina Julije

51.

21.05.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

TRSTENO-odvojak Haramina Julije

52.

21.05.2018.

RAD STROJA-poravnavanje

SVETI KRIŽ-vodosprema

53.

21.05.2018.

STROJNO UKLANJANJE ODRONA (KLIZIŠTA) UZ NERAZV.CESTU S ODVOZOM

TRSTENO prema Haraminima

54.

21.05.2018.

RAD STROJA-poravnavanje

ČREŠNJEVEC-odvojak Repek

55.

21.05.2018.

VALJANJE KAMENOG MATERIJALA VALJKOM

Pristava-odvojak Hercigonja

PROSENIK-odvojak Balašković

56.

21.05.2.018.

57.

11.06.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT. IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ
PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MATERIJALA

58.

11.06.2018.

PRIJJEVOZ CIJEVI

ZACJEVLJENJE ODVODNOG JARKA PROSENIK, odvojak Hercigonja i Brezak

59.

11.06.2018.

RAD STROJA NA ISKOPU I UGRADNJI CIJEVI

ZACJEVLJENJE ODVODNOG JARKA PROSENIK, odvojak Hercigonja i Brezak

60.

11.06.2018.

IZRADA REVIZIONOG OKNA
(postava i betoniranje

ZACJEVLJENJE ODVODNOG JARKA PROSENIK, odvojak Hercigonja i Brezak

61.

11.06.2018.

62.

20.06.2018.

IZRADA BETONSKE GLAVE
PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MATERIJALA

63.

20.06.2018.

RAD STROJA

SVETI KRIŽ, Dragica Pavlinić Ciglenečki

64.

11.06.2018.

VALJANJE KAM.MATERIJALA

SVETI KRIŽ, Dragica Pavlinić Ciglenečki

65.

11.06.2018.

RAD STROJA NA PORAVNAVANJU NERZAV.CESTE

TUHELJ odvojak Kuzmanić

66.

28.06.2018.

Pristava-odvojak Hercigonja
ZACJEVLJENJE ODVODNOG JARKA PROSENIK, odvojak Hercigonja i Brezak

ZACJEVLJENJE ODVODNOG JARKA PROSENIK, odvojak Hercigonja i Brezak
SVETI KRIŽ, Dragica Pavlinić Ciglenečki

Žlenderov breg

01.08.2018.

Nasip kamenog materijala
PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT.IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

30.08.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG MATERIJALA

SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK

30.08.2018.

RAD STROJA

SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK

30.08.2018.

VALJANJE

SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK

31.08.2018.

RAD STROJA

SVETI KRIŽ, ODVOJAK VIGNJEVIĆ

31.08.2018.

VALJANJE

SVETI KRIŽ, ODVOJAK VIGNJEVIĆ

TUHELJ-ODVOJAK DOBRINA

67.

68.
69.
70.
71.
72.

31.08.2018.

RAD STROJA

LIPNICA ZAGORSKA, ODVOJAK BEDNJANEC

73.

74.

13.09.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG MATERIJALA IZ KAMENOLOMA SVETI KRIŽ
PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG MATERIJALA IZ KAMENOLOMA SVETI KRIŽKAMEN

13.09.2018.

RAD STROJA

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK LJUBICA

03.10.2018.

UGRADNJA BETONSKIH CIJEVI

NASELJE ČREŠNJEVEC-ZAGORSKA ULICA

13.09.2018.

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK LJUBICA

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK LJUBICA

75.
76.
77.

5.
Održavanje javne rasvjete – izmjene rasvjetnih tijela na području Općine Tuhelj
po potrebi odnosno pri prestanku rada istih:
R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Troškovi održavanja javne rasvjete – materijal i
usluge
2.
Troškovi energije za javnu rasvjetu
SVEUKUPNO:

PLANIRANO
47.000,00 kn

OSTVARENO
42.176,11 kn

170.000,00 kn

174.019,19 kn

217.000,00 kn

216.195,30 kn

-

Održavanje groblja obuhvaćalo je čišćenje i održavanje sljedećih groblja:
Staro groblje Tuhelj – površine 4.945,63 m²

-

Novo groblje Tuhelj – površine 12.000,00 m²

-

Groblje u Lenišću – površine 3.351,00 m².

6.

R.BR.
NAZIV PROGRAMA
1.
Troškovi vode na groblju

PLANIRANO
4.000,00 kn

OSTVARENO
3.120,00 kn

2.

Troškovi goriva

2.000,00 kn

750,00 kn

3.

5.000,00 kn

2.773,92

5.000,00 kn

0,00 kn

5.

Trošak električne energije za mrtvačnicu Novog
groblja
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje
mrtvačnica
Usluga tekućeg održavanja groblja

2.000,00 kn

1.500,00 kn

6.

Kontejnerski odvoz smeća s groblja

27.000,00 kn

24.198,61 kn

SVEUKUPNO:

45.000,00 kn

32.342,53 kn

4.

Članak 2.
Financiranje komunalnih djelatnosti ostvareno je iz sljedećih izvora:

-

Komunalne naknade – 353.187,11 kn

-

Grobljanske naknade – 145.273,84 kn

-

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 12.522,47

-

Boravišne pristojbe – 153.275,55

-

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina – 17.523,89

-

Porez na kuće za odmor – 220.568,52

-

Porez na promet nekretnina – 63.918,12

Članak 3.
Ovo izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 363-02/19-01/8
URBROJ: 2135-03-02/19-02
U Tuhlju, 05.04.2019.
NAČELNIK
Mladen Hercigonja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/2
URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 09.04.2019.
Na temelju članaka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“
broj 47/90, 27/93, 38/09) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“ broj 12/18), općinski načelnik donosi
IZVJEŠĆE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2018. GODINU
Članak 1.
I. izmjenama i dopunama programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu bilo je osigurano 100.000,00 kn te su ista sredstva utrošena na projekte i programe udruga
prijavljenih na Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Tuhelj:

UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

PODRUČJE

IZNOS
( u kn)

DND TUHELJ
DND TUHELJ
TRS TUHELJ
PO "LIPA TUHELJ"
PO "LIPA TUHELJ"
DND TUHELJ

Radostan prosinac
Na tragovima tradicije
Vincekovo
Obilježavanje Dana državnost
Samostalno preslušavanje
Mladi muziciraju

Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura

2.000
4.000
2.000
5.000
7.000
2.500

KUD "NAŠA LIPA"

Održivost KUD-a "Naša lipa" Tuhelj

Kultura

2.000

KUD "NAŠA LIPA"

IX. Međunarodno natjecanje pjevačkih
zborova "Zlatna lipa Tuhlja" 2018.

Kultura

3.000

PO "LIPA TUHELJ"

Koncert povodom Dana Općine Tuhelj

Kultura

2.000

KU GROMOVI ZAGORJA
KUD "NAŠA LIPA"
TRS TUHELJ

20 godina kuburaške udruge "Gromovi
zagorja"
Smotre i festivali zborova
Martinje

Kultura

10.000

Kultura
Kultura

6.500
2.000

PO "LIPA TUHELJ"

Smotra puhačkih orkestara u Hruševcu
Kupljenskom

Kultura

1.500

KU GROMOVI ZAGORJA

Dan pobjede - Dan domovinske zahvalnosti Knin 2018.

Kultura

3.000

KUD "NAŠA LIPA"

20 godišnjica KUD-a "Naša lipa" Tuhelj

Kultura

12.000

PO "LIPA TUHELJ"

Međunarodna smotra orkestara u Malom Lošinju

Kultura

10.000

KU GROMOVI ZAGORJA

Vinkovačke jeseni 2018.

Kultura

2.000

Kultura

2.200

Kultura

6.000

Kultura

2.000

KUD "NAŠA LIPA"
PO "LIPA TUHELJ"
PO "LIPA TUHELJ"

Program rada dramske družine KUD-a
"Naša lipa" Tuhelj
Nabava tube
Smotra puhačkih orkestara Krapinskozagorske županije

ETNO UDRUGA "KOLOVRAT"

Ivanjski krijes

Kultura

6.000

ETNO UDRUGA "KOLOVRAT"

Nikolinje; Sv. Nikola i krampus

Kultura

3.000

UDRUGA UMIROVLJENIKA

Kazalište - Advent

Kultura

4.300

Članak 2.
Iz proračuna je izravnom dodjelom čelnika isplaćeno i 26.365,00 kn raspodijeljeno na:
1) projekte iz 2017. godine:
1. KUD „Naša lipa“ – Festivali zborova i glazbe, advent – 1.600,00 kn,
2. „Trs Tuhelj“ – Zahvala vinogradarskoj godini – 880,00 kn,
3. „Trs Tuhelj“ – Vinarijada i degustacija vina – 2.260,00 kn.
2) Udruga Zipka – sufinanciranje prijevoza u Jarminu – 1.000,00 kn,
3) Zagorska udruga uzgajivača konja – konjičke igre povodom obilježavanja Dana
Općine – 5.000,00 kn.
3) Adam scena, GFUK – predstava u Općini Tuhelj „Idi pa vidi“ – 9.000,00 kn,
4) Izvanredni projekti:
1. KU „Gromovi zagorja“ – Nabava baruta i skladištenje – 2.625,00 kn,
2. „Trs Tuhelj“ – Obilježavanje 20. godišnjice postojanja udruge – 4.000,00 kn.
Članak 3.
Unutar programa 4000, Aktivnosti: 2-Financiranje kulture, konto: 38113 – Tekuće donacije udrugama u kulturi ukupno je utrošeno 126.365,00 kn.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/2
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj, 09.04.2019.
Na temelju članka 74. stavka 2. i članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18), općinski načelnik donosi
IZVJEŠĆE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2018. GODINU
Članak 1.
II. izmjenama i dopunama programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu, u proračunu je bilo osigurano 36.000,00 kn te su ista sredstva utrošena na projekte i programe udruga prijavljenih na Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Tuhelj:

UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

PODRUČJE

IZNOS
(u kn)

"TRS TUHELJ"

Ocjenjivanje kvalitete vina

Sport

3.000

KU GROMOVI ZAGORJA

Uskrsna pištola u Tuhlju

Sport

1.000

KU "MUNJA TUHELJ"

Tradicionalni malonogometni turnir
povodom Dana Općine Tuhelj - Trsteno

Sport

4.000

KU "MUNJA TUHELJ"

Sudjelovanje u proslavi Uskrsa, Dana
državnosti te ostalih manifestacija i
događanja prijateljskih kuburaških
društava i udruga u kojima je uključeno
pucanje kubura

Sport

2.000

ŠPORTSKO DRUŠTVO

Malonogometni noćni turnir

Sport

8.000

PO "LIPA TUHELJ"

Smotra mažori timova u ViškovomMatejna

Sport

5.000

ŠPORTSKO DRUŠTVO

Stolni tenis

Sport

3.000

ETNO UDRUGA "KOLOVRAT"

Uskrsno pucanje na karabit

Sport

1.000

UDRUGA UMIROVLJENIKA

Mali susreti umirovljenika u Klanjcu

Sport

1.000

ŠPORTSKO DRUŠTVO

Malonogometna natjecanja

Sport

4.000

ŠPORTSKO DRUŠTVO

Nabava opreme

Sport

4.000

Članak 2.
Iz proračuna je izravnom dodjelom čelnika isplaćeno i 14.950,00 kn raspodijeljeno na:
1) NK Klanjec - sufinanciranje održavanja nogometne škole - 7.700,00 kn,
2) Mažoretkinje Dubrovčan – sufinanciranje prijevoza na Kup mediterana Crikvenica –
1.000,00 kn,
3) Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije – nogometni kamp u SV. Martinu na
Muri, sudjelovanje Alena Javorića Ilića – 1.250,00 kn,
4) Delta sport – Ina rally – 5.000,00 kn.
Članak 3.
Unutar programa 4000, Aktivnosti: 1-Financiranje športa i rekreacije, konto: 38115 –
Tekuće donacije sportskim društvima ukupno je utrošeno 50.950,00 kn.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/2
URBROJ: 2135-03-02/19-02
Tuhelj, 09.04.2019.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 12/18), općinski načelnik donosi
IZVJEŠĆE PROGRAMA
FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI
ZA 2018. GODINU
Članak 1.
I. izmjenama i dopunama programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2018.
godinu i preraspodjelom načelnika bilo je osigurano 624.800,00 kn od čeka je utrošeno
605.958,33 kn.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Izvješća isplaćena su korisnicima do 31.12.2018. godine i to:
PRORAČUNSKE STAVKE
PLANIRANO OSTVARENO
Novčane pomoći srednjoškolcima i studen90.000,00
79.550,00
tima
25.124,19
Dotacija Gradskom crvenom križu Klanjec
25.200,00
70.525,00
Ostale naknade iz proračuna u novcu
70.600,00
7.309,00
Sufinanciranje školske kuhinje
7.500,00
93.680,89
Sufinanciranje cijene prijevoza
100.000,00
230.624,00
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima
231.000,00
799,64
Stanovanje
2.000,00
25.124,19
Ostale naknade iz proračuna u naravi
25.200,00
73.221,42
Sufinanciranje školskih udžbenika
73.300,00
605.958,33
UKUPNO
624.800,00
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-04
Tuhelj, 09.04.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 49. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18)
Obrazloženje
Obveza Općinskog načelnika da podnosi izvješće Općinskom vijeću dva puta godišnje
uređena je člankom 49. Statuta Općine Tuhelj. Izvješće se podnosi za razdoblje siječanj – lipanj do 15. rujna tekuće godine te za razdoblje srpanj - prosinac do 31. ožujka sljedeće godine.
Izvješće načelnika primili ste dostavom na kućnu adresu 15.03.2019. godine, stoga se
isto neće ponovno dostavljati.
Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati Izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2018. godine i donese Zaključak kao u prilogu.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:

-

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

-

Izvješće načelnika za razdoblje od

01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

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), povodom razmatranja Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za drugo
polugodište 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj
__________ 2019. godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2018. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE
01.07.-31.12.2018. GODINE

Ožujak, 2019. godine

SADRŽAJ:

UVOD ..................................................................................................................................................... 3
1. OPĆINSKI AKTI ................................................................................................................................ 4
2. AKTIVNOSTI NAČELNIKA ............................................................................................................ 7
3. RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA............................................................................... 9
3.1. Opći poslovi ................................................................................................................................. 9
3.2. Proračun i financije .................................................................................................................... 12
3.3. Socijalna skrb ............................................................................................................................. 13
3.4. Ostale naknade, pomoći, subvencije i donacije .......................................................................... 14
3.5. Financiranje udruga .................................................................................................................... 15
4. RASPOLAGANJE IMOVINOM ...................................................................................................... 17
4.1. Naslijeđena imovina ................................................................................................................... 17
5. PROJEKTI ........................................................................................................................................ 18
ZAKLJUČAK ....................................................................................................................................... 25

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK

KLASA: 022-05/19-01/14
URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 20.03.2019.
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) Načelnik Općine Tuhelj
podnosi Općinskom vijeću Općine Tuhelj
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD
01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. 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
Hercigonje, 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 održano je 6 sjednica 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:
Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (31.07.2019.):
1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje građevine javne i
društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. skupine“

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (10.08.2018.)
1. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.
godine;
2. Odluka o dodjeli priznanja Općine Tuhelj;
3. Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srndač“;
4. Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola;
5. Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za finanicranje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja;
6. Odluka o dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018. godini.
Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (15.09.2018.):
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.
godine;
2.

Zaključak o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini;

3.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj;

4.

Odluka o sufinanciranju rada pomoćnika/ice u nastavi OŠ Lijepa naša u školskoj godini
2018./19.:

5.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja
Općine Tuhelj;

6.

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za financije i
proračun.

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (16.10.2018.):
1. Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj za razdoblje od 2018.
do 2022. godine
Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (28.11.2018.):
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu i
projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu;
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje 2018.-2020.
godine,
II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj za 2018. godinu,
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Tuhelj za 2018. godinu,
II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2018.
godinu,
I. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018. godinu,
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018.
godini,
I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018. godinu.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj;
Odluke o komunalnoj naknadi;
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade;
Odluka o komunalnom doprinosu;
Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu
d.o.o.;
Odluka o odustajanju od projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom
javne rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight“;
Odluka o obročnoj otplati cijene kupnje prava korištenja novih grobnih mjesta na Novom
groblju u Tuhlju;
Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke;
Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini
2018./2019.;
Odluka o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša;
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih
škola s područja Općine Tuhelj;
Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne
mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2018.
godinu;
Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Tuhelj;
Odluka za podmirenje troškova fizikalne terapije;
Odluka o sufinanciranju troška priključka vode za obitelj Stanko iz Banske Gorice;

Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Tuhelj (14.12.2018.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu i projekciju proračuna za 2020. i
2021. godinu;
Plan razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od 2019. – 2021. godine,
Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu;
Program financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu,
Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu,

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu,
8. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu,
9. Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2019. godinu,
10. Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019.godini,
11. Plan upravljanja imovinom u 2019. godini,
12. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
7.

13. Program utroška boravišne pristojbe u 2019. godini,
14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
15. Program utroška spomeničke rente za 2019. godinu,

16. Plan davanja koncesija za 2019. godinu;
17. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu;
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2019. godinu;
19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2019. godinu.
U predmetnom razdoblju održano je 6 sjednica i doneseno je 57 akata.
U razdoblju od siječnja do lipnja održano je 5 sjednica i doneseno je 36 akata.
Sveukupno, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca održano je 11 sjednica i donesena su 93
akta.
2. AKTIVNOSTI NAČELNIKA

U obavljanju izvršne vlasti načelnik Općine Tuhelj:
1. donosi akte (odluke, zaključke i dr.),
2. kao zakonski zastupnik Općine sklapa ugovore u ime i za račun Općine, te
3. zastupa Općinu.
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.
Krajem izvještajnog razdoblja, u prosincu, pripremljen je i izdan općinski list -„Tuheljski list“.

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 imovinskopravnih odnosa.
Zamjenica načelnika, Veronika Kolman sudjelovala je 21. srpnja u kuhanju “Golaža treh
županov” u Dolenjskim Toplicama sa županom Jožetom Muhičem i predsednikom skupštine
Opštine Rekovac Goranom Đorđevićem iz Srbije povodom obilježavanja Dana Općine
Dolenjske Toplice s kojom Općina Tuhelj ima potpisanu Povelju o suradnji i prijateljstvu.

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 suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje dana 31. svibnja. sklopili smo radni
odnos s pet osoba na poslovima javnih radova na određeno vrijeme do 31. studenog. Radnici
su radili pod vodstvom zaposlenika Općine Tuhelj na afirmaciji turističke ponude i organizaciji
manifestacija koje su se održale povodom obilježavanja važnih događanja u Općini Tuhelj i u
suradnji s našim udrugama te na održavanju i revitalizaciji sakralnih objekata na području
općine Tuhelj (kapelica sv. Josipa u Tuhlju, Sv. Margareta u Lenišću, Sv. Križ u Svetom
Križu).
Dana 04.07.2018. godine objavljen je u Narodnim novinama, broj 59/2018, Javni
natječaj za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine
Tuhelj na radno mjesto – komunalni djelatnik – grobar – 1 izvršitelj/ica. Rok za prijavu na
natječaj bio je 8 dana od dana objave. Natječaj je bio objavljen na web stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, no, na natječaj nije pristigla nijedna prijava.

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.
KOMUNALNA NAKNADA
Općina Tuhelj je na dan 31.12.2018. godine imala neplaćenih komunalnih naknada u
iznosu od 233.043,33 kuna od kojih se 213.884,86 kn odnosi na stambene objekte, dok se
iznos od 19.158,47 kuna odnosi na poslovne objekte. U odnosu na prethodno polugodište,
ukupan iznos dugovanja smanjen je za 30%.
Tokom mjeseca studenog izdano je 38 rješenja o ovrsi obveznicima plaćanja
komunalne naknade za stambeni prostor. Za 9 rješenja primljena je uplata u zakonskom roku, a
29 rješenja proslijeđeno je Financijskoj agenciji na postupanje.
GROBNA NAKNADA
Općina Tuhelj je na dan 31.12.2018. godine imala neplaćenih grobnih naknada u iznosu
od 171.242,38 kuna, što je 17% manje u odnosu na prethodno polugodište.
U izvještajnom razdoblju bio je 20 ukopa i 13 novorođenih (zahtjeva za novorođenu
djecu).
U razdoblju od siječnja do lipnja bilo je 29 ukopa i 7 novorođenih (zahtjeva za novorođenu
djecu).
Sveukupno, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca izvršeno je 49 ukopa te je
zaprimljeno 20 zahtjeva za novorođenu djecu.

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Općina Tuhelj u skladu sa svojim zakonskim obvezama, a na temelju Programa i
planova radova za 2018. godinu, te u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, tijekom
drugog polugodišta 2018. 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 drugog polugodišta 2018. godine radili smo na saniranju nerazvrstanih cesta što
čini trošak od 146.363,94 kuna raspoređen na:
a) troškovi zimske službe (sol, kameni materijal): 6.275,50 kn
b) čišćenje propusta u Pristavi i Svetom Križu: 2.075,00 kn,
c) nabava kamenog materijala za sanaciju cesta: 14.993,75 kn,
d) ugradnja kamenog materijala/popravak udarnih rupa, rad stroja, valjanje i
zacjevljenje odvodnih jaraka na nerazvrstanim cestama: 123.019,69 kn* i to:

Datum

Opis radova

Lokacija

01.08.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA
KAM.MAT.IZ KAMENOLOMA SVETI
KRIŽ

TUHELJ-ODVOJAK DOBRINA

30.08.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG
MATERIJALA

SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK

30.08.2018.

RAD STROJA

30.08.2018.

VALJANJE

1.

2.
SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK
3.
SVETI KRIŽ, ODVOJAK PUKLJAK
4.

SVETI KRIŽ, ODVOJAK VIGNJEVIĆ

31.08.2018.

RAD STROJA

31.08.2018.

VALJANJE

31.08.2018.

RAD STROJA

LIPNICA ZAGORSKA, ODVOJAK
BEDNJANEC

13.09.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG
MATERIJALA IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK
LJUBICA

13.09.2018.

PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG
MATERIJALA IZ KAMENOLOMA
SVETI KRIŽ-KAMEN

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK
LJUBICA

13.09.2018.

RAD STROJA

PRISTAVA-ODVOJAK TRAMIŠAK
LJUBICA

03.10.2018.

UGRADNJA BETONSKIH CIJEVI

NASELJE ČREŠNJEVEC-ZAGORSKA
ULICA

5.
SVETI KRIŽ, ODVOJAK VIGNJEVIĆ
6.

7.

8.

9.

10.

11.

*Vrijednost izvedenih radova zacjevljenja u Črešnjevcu (Zagorska ulica) iznosila je 24.987,50
kn od čega su stanovnici te ulice sufinancirali 6.000,00 kn za predmetne radove.
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 o čijem radu postoji zasebno izvješće koje je sastavni dio izvješća načelnika i nalazi se
u prilogu ovog dokumenta.

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 godišnje izvješće o
izvršenju proračuna najkasnije do 05. rujna, a načelnik ga podnosi predstavničkom tijelu na
donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela podnio je načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.
godinu, dana 3. rujna 2018. godine.
Sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,
136/12, 15/15) izmjenama i dopunama proračuna pristupa se ukoliko se u tijeku proračunske
godine pojave nove obveze ili smanje, odnosno povećaju prihodi. Analizom izvršenja te
temeljem procjene do kraja godine donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća, 28. studenoga
2018. godine novi plan prihoda i rashoda. Drugom izmjenom proračuna za 2018. godinu
planirani su prihodi u iznosu od 4,8 milijuna kuna (smanjenje za 1.395.124,93 kn), planirani
primici kreditnog zaduženja od 937.280,13 kn (povećanje za 28.600,00 kn) od dugoročnog
kredita za završetak projekta Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) i kratkoročnog
zaduženja po žiro računu. Izmjenama planirani su rashodi od 6 milijuna kuna (smanjenje za
637.891,84 kn) i izdaci za otplatu zajmova 109.000,00 kn (smanjenje za 96.000,00 kn) iz
razloga što se pomaknuo plan otplate glavnice dugoročnog kredita za siječanj 2019. godine.
Planirani višak prihoda za kraj godine iznosio je 320.884,78 kn.

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od
najvažnijih dokumenata Općine, Općina Tuhelj dana 15. studenog pokrenula je proces
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog. Organizirana je i Javna
tribina o Proračunu Općine za 2019. godinu koja se održala 05. prosinca u prostorijama
vijećnice Općine Tuhelj.
Proračun Općine Tuhelj za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 16.
sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine. Proračunom za 2019. godinu i projekciju
proračuna za 2020. i 2021. godinu planirani su prihodi u iznosu od 5.625.636,91 kuna i rashodi
u iznosu od 6.004.270,00 kuna. Planirani su izdaci iznosa od 260.000,00 kn za otplatu glavnice
dugoročnog kredita za projekt Uređenja proširenja groblja (I. etapa) te otplatu glavnice za
komunalno vozilo za sakupljanje otpada i pronar prikolice. Preneseni planirani višak iz 2018.
iznosi 638.633,09 kn. Plan prenesenog viška gotovo se ostvario, jer je s 31.12.2018. godine
ostvaren u iznosu od 538.182,12 kn.
U Proračunu Općine Tuhelj i u drugom polugodištu 2018. godine tekuća proračunska
zaliha nije trošena.

ZADUŽENJE:
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 53.833,11 kn glavnice i 5.230,05 kn kamata za
pronar prikolicu i komunalno vozilo. Preostali dug za otplatu glavnice financijskog
leasinga iznosi 274.294,92 kn za kupnju komunalnog vozila za sakupljanje otpada i
40.002,01 kn za pronar prikolicu s priključkom.
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 utrošeno je 2.212,29 kn za interkalarnu kamatu i 2.726,04 kn
za troškove obrade zahtjeva po odobrenju produženja roka otplate. Prva rata glavnice i
kamate dospijeva 31.01.2019. godine.

3.3. Socijalna skrb
Posebna briga vodi se o socijalno ugroženom stanovništvu općine što čine troškovi:
OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU (68.525,00 kn):
 Marija Jelačić, Lipnica Zagorska 18, (pomoć zbog teških životnih prilika i
bolesti) – 1.000,00 kn,
 Marija Jelačić, Lipnica Zagorska 18, (pomoć za nabavu spremnika za vodu) –
1.000,00 kn,




Novčana nagrada najboljim učenicima i studentima povodom Dana Općine,
(Erik Hercigonja, Ana Marić, Antun Slaviček, Filip Stjepan Hanžek i Silvija
Ilić) – 3.500,00 kn,
Naknada korisnicima zajamčene minimalne naknade za troškove ogrjeva,
(Zdravko Matečić, Mirko Štih, Mladen Supina, Štefica Markotić, Božica



Glogolja, Radoslav Rumiha, Rudolf Haramina, Nevenka Loprat, Viktor Sivec,
Goran Fučak i Danijel Huško) – 10.450,00 kn,
Slavko Pleško, Pristava 102, (pomoć zbog teških životnih prilika i bolesti) –
1.000,00 kn,



Božo Herceg, Tuhelj 87, (pomoć zbog teških životnih prilika i bolesti) –
1.000,00 kn,



Ana Bubalović, Tuhelj 27, (pomoć zbog teških životnih prilika i bolesti) –
1.200,00 kn,




Zdravko Tomašić, isplata pomoći za fizikalne terapije – 375,00 kn,
Isplata za novorođene (Valentina Pavlinić, Tin Sporiš, Ivan Špoljar, Doris Ilić,
Iva Horvat, Vanessa Ovčarić, Josip Ilić, Jakov Kunštek, Ivan Kunštek, Tena
Penezić, Ema Zanoški, David Hercigonja, Mihael Katančić, Lovro Tramišak,
Franka Cvetko, Vanja Josip Mikuljan, Lucija Žitnik, Lena Kovačićek, Vita
Lončarek, Sanja Katančić) – 49.000,00 kn.
OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI (15.001,66):
 Josip Stanko, Banska Gorica 24, (troškovi dovoza vode – 4x) – 1.400,00 kn,
 Marija Lončarić, Trsteno 25, (troškovi dovoza vode – 5x) – 1.750,00 kn,


Štefica Stanko, Banska Gorica 24, (troškovi priključka vode) – 3.001,53 kn,



Goran Kukec, Trsteno 47, (troškovi dovoza vode – 1x) – 350,00 kn,



Nabava graha u Trgocentru d.o.o. za prigodnu okrjepu socijalno ugroženih
povodom blagdana Božića – 364,47 kn,
Božićni paketi (59 paketa za socijalno ugrožene stanovnike u Općini Tuhelj i 5
paketa za naše stanovnike smještene u Domu za odrasle osobe - Bidružica) –
7.785,66 kn.



OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI – ŠKOLSKE KNJIGE:
Općina Tuhelj sufinancirala je 50% vrijednost nabave udžbeničkog kompleta za sve
učenike s Općine Tuhelj i učenike Osnovne škole Lijepa naša prema podnesenim zahtjevima
roditelja u ukupnom iznosu od 73.221,42 kn.

3.4. Ostale naknade, pomoći, subvencije i donacije
SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA
U tijeku drugog polugodišta 2018. godine isplaćene su subvencije poljoprivrednicima u
iznosu od 37.141,93 kuna.
Subvencije su isplaćene za: zadržavanje teladi, uginuće stoke, sufinanciranje
registracije vina i stavljanja u promet, sufinanciranje poticaja za sadnju vinove loze,
sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu na pristupne fondove EU, sufinanciranje
pčelara, sufinanciranje polica osiguranja usjeva i umjetno osjemenjivanje goveda.
ŠKOLSKA KUHINJA

Općina Tuhelj financirala je školsku kuhinju u izvještajnom razdoblju u iznosu od
3.665,00 kuna za 10 učenika koji pohađaju OŠ Lijepa naša u Tuhlju.
NOVČANE POMOĆI SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA
U drugom polugodištu 2018. godine za studentsku i učeničku pomoć isplaćen je iznos
od 26.250,00 kuna.
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA
U drugom polugodištu 2018. godine podmireni su troškovi prijevoza učenika iznos od
36.968,00 kuna.
SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU
Općina Tuhelj sufinancira boravak djece u okolnim dječjim vrtićima u iznosu od 50%
ekonomske cijene boravka u dječjem vrtiću. U drugom polugodištu 2018. godine podmireni su
troškovi u iznosu od 132.954,00 kuna.
TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Općina Tuhelj je Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije donirala novčana sredstva u
iznosu od 4.463,05 kn.
Tim sredstvima potpomognut je rad župe i njezine aktivnosti i to: uređenje, odnosno
farbanje kapelice u Proseniku i sufinanciranje troška energenta za grijanje crkve.
OSTALE DONACIJE – OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA
U izvještajnom razdoblju donacije su činile iznos od 33.806,21 kuna koje se odnose na
podmirenje troškova obuke za 22 neplivača (6.050,00 kn), dijela plaće i regresa za pomoćnika
u nastavi (Filip Švigir – 1.134,45 kn), dijela plaće i regresa za pomoćnika u nastavi (Marija
Mihalić – 4.673,46 kn), troškova prijevoza za stručno osposobljavanje (Dorotheja Grgić –
305,30 kn), knjige za najbolje učenike (18,00 kn), sufinanciranje odlaska djece u Bašku – izlet
za nagrađene učenike (5.000,00 kn), plaćanje najma školske dvorane za provođenje Zagorske
lige - 2 susreta nogometaša (900,00 kn), financiranje darova djece od 1-8 razreda i 17
polaznika predškole povodom Nikolinja (1.000,00 kn) i prijenos sredstava iz državnog
proračuna od 2.200,00 kn za predškolski odgoj.
SUBVENCIJE OBRTNICIMA:
1. Danijel Haramina – obrt za usluge Melanika – 7.000,00 kn,
2. Subvencioniranje kanata na poduzetničke kredite (Rimat sistemi) – 137,76.
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 drugog polugodišta 2018. godine za rad udruga, a na temelju provedenog
Javnog natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na
području Općine Tuhelj isplaćeno je ukupno 113.200,00 kuna (kultura=66.000,00 kn,
sport=28.700,00 kn, ostale udruge=18.500,00), te donacije udrugama susjednih Općina ili
Grada:
1) NK Klanjec - sufinanciranje održavanja nogometne škole - 7.700,00 kn,
2) Mažoretkinje Dubrovčan – sufinanciranje prijevoza na Kup mediterana Crikvenica –
1.000,00 kn,
3) Udruga Zipka – sufinanciranje prijevoza u Jarminu – 1.000,00 kn,

4) Zagorska udruga uzgajivača konja – konjičke igre povodom obilježavanja Dana
Općine – 5.000,00 kn.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu u tijeku drugog polugodišta 2018. godine DVD-u
Tuhelj isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 92.843,49 kuna (dio od 27.843,49 kn odnosi
se na obvezu za 2017. godinu).
Sukladno Zakonu, GDCK Klanjec u tijeku drugog polugodišta 2018. godine isplaćena
su novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna.
Suradnja sa Savjetom mladih Općine Tuhelj:
U predmetnom razdoblju održana su 3 sastanka sa članovima Savjeta mladih i to: u
kolovozu su predstavljene mjere koje je donijela radna skupina za izradu Lokalnog programa
za mlade, u rujnu je predstavljan Nacrt Lokalnog programa za mlade kojeg je izradila radna
skupina za izradu Lokalnog programa za mlade te je početkom studenog odrađen sastanak na
kojem su razmatrani prijedlozi aktivnosti koje će ući u Program Savjeta mladih za iduću
godinu. U predmetnom razdoblju izvješća, Savjet je održao 3 sjednice na kojima je
prisustvovala i zamjenica načelnika, dok je načelnik prisustvovao prvoj (konstituirajućoj)
sjednici početkom srpnja. Od strane predstavničkog tijela jednoglasno je prihvaćen Program
rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. godinu
4. RASPOLAGANJE IMOVINOM
4.1. Naslijeđena imovina

Zakonom o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, dalje: Zakon)
određeno je da ostaviteljeve nekretnine i s njima izjednačena prava, te ostaviteljeve pokretnine

i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti
imao prebivalište na području Republike Hrvatske. Navedene odredbe Zakona primjenjuje u
slučaju smrti ostavitelja koji nema nasljednika, čime grad odnosno općina dobiva jednak
položaj kao da je ostaviteljev nasljednik, čega se ne može odreći, te u slučaju kada se
nasljednik odrekao nasljedstva sukladno Zakonu, te se tada smatra kao da nikad nije bio
nasljednik.
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). Na temelju članka 6. Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za
2018. godinu (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 2/18) i Odluke općinskog
vijeća (KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2135-03-01/18-6) od 31.01.2018., općinski
načelnik raspisao je 12.11.2018. godine javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tuhelj - 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. Po raspisanom javnom natječaju, zaprimljena jedna ponuda ponuditelja: Ivica
Štefanović, Ravnice 35, Veliko Trgovišće, OIB: 46927984553. Ponuda je prihvaćena te je u
studenom Općina Tuhelj prihodovala 180.000,00 kn prodajom predmetne nekretnine uz trošak
ovjere kupoprodajnog ugovora u iznosu od 177.50 kn.

5. PROJEKTI

CESTE
U predmetnom razdoblju izrađen je troškovnik za:
1. šodranu cestu u Svetom Križu (odvojak Pavunc)
U predmetnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi:
1. Izgradnja makadamske nerazvrstane ceste, Sveti Križ – odvojak Pavunc – Unger u
dužini od 130 m
2. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Glogovec Zagorski – odvojak Kunštek – Lončarić u
dužini od 120 m
3. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Lipnica Zagorska – odvojak Orajić u dužini od 165 m
4. Asfaltiranje Desinićke ulice u Črešnjevcu u dužini od 80 m
5. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak Hercigonja u dužini od 360 m
6. Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak Herceg u dužini od 190 m
7. Rekonstrukcija asfalta na nerazvrstanoj cesti – Sveti Križ – odvojak Vignjević u dužini
(40 m²).

SANACIJA KLIZIŠTA:
U predmetnom razdoblju izrađena je slijedeća dokumentacija:
1. građevinski projekt za potporni zid kod Lovačkog doma u Tuhlju i
2. troškovnik za klizište u Svetom Križu (odvojak Cvetko-Štrok).
Ukupna vrijednost usluga iznosi 5.000,00 kn.

te su izvedeni slijedeći radovi:
1. izgradnja betonske škarpe kod Lovačkog doma u Tuhlju vrijednosti 51.792,94 kn i
2. sanacija klizišta u Svetom Križu (odvojak Cvetko-Štrok) vrijednosti 31.917,50 kn.
Vrijednost nadzora za oba projekta iznosila je 2.511,31 kn.

JAVNA RASVJETA
U predmetnom razdoblju nabavljeno je 28 LED lampi sa kojima su izvršeni radovi proširenja
javne rasvjete i zamjena dotrajalih svjetiljki. Vrijednost nabave lampi sa popratnim priborom
iznosila je 23.913,75 kn.
Izvedeni radovi:
1. proširenje javne rasvjete na području Tuheljskih Toplica (Ulica A. Mihanovića i dio
Črešnjevca - 16 svjetiljki),
2. proširenje javne rasvjete u Tuhlju, odvojak Horvat – Slaviček (4 svjetiljke),
3. zamjena postojećih svjetiljki u Tuheljskim Toplicama, Bolnička ulica (3 svjetiljke),
Postava preostalih 5 svjetiljki planirana je za početak 2019. godine.
Trošak usluge održavanja postojeće mreže javne rasvjete u spomenutom razdoblju iznosio je
17.254,73 kn.
DJEČJI VRTIĆ
Izuzetno sam ponosan što sam 21. prosinca potpisao ugovor s Ministarstvom
poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 6.607.055,53 kn za izgradnju
dječjeg vrtića u Tuhlju temeljem prijave Općine Tuhelj na natječaj za mjeru 7.4.1. iz Programa
ruralnog razvoja RH. Od troškova predmetnog razdoblja je ispostavljena 3. situacija za projekt
izgradnje dječjeg vrtića u iznosu od 50.000,00 kn te je plaćen vodni doprinos zbog izmjene
projekta u iznosu od 29,16 kn.
AUTOBUSNA STANICA U SVETOM KRIŽU

Izgrađena je nadstrešnica na autobusnoj stanici u Svetom Križu (k.č.br. 105, k.o. Križ)
ukupnog troška od 26.993,75 kn.

UREĐENJE GROBLJA U LENIŠĆU
Izgrađena je nadstrešnica ispred kapelice u Lenišću ukupnog troška od 24.350,00 kn.

IZGRADNJA I
TOPLICAMA

OPREMANJE

PARKA

S

FONTANOM

Izrađena je projektna dokumentacija ukupnog troška od 36.662,50 kn.

U

TUHELJSKIM

UREĐENJE PROŠIRENJA GROBLJA U TUHLJU (I. ETAPA)
Početkom srpnja intenzivno su nastavljeni radovi na uređenju proširenja groblja u
Tuhlju (Novo groblje). Prvom etapom, površine 713,82 m² izgrađeno je zemljanih grobova:
jednostruki 16 kom, dvostruki 20 kom i grobnice: jednostruke 6 kom i dvostruke 15 kom. U
predmetnom razdoblju ispostavljene su 4 od 5 privremenih situacija i okončana situacija te 2
od 4 računa za nadzor groblja što ukupno čini 760.259,46 kn. Trošak je podmiren kreditom od
Hrvatske poštanske banke, dok je nadzor u iznosu od 20.000,00 kn financiran iz vlastitih
prihoda. Rok za završetak kompletnih radova planiran je za 1.02.2019. godine.

„Tuhelj ZA mlade!“
Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te
u suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova
Općine Tuhelj u terminu 1.11.2017.-31.10.2018. provodila je projekt ''Tuhelj ZA mlade!''.
Do kraja izvještajnog razdoblja izvršeno je 13 projektnih aktivnosti. Općina Tuhelj je
na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16.10.2018. godine donijela Lokalni program za
mlade. Ponosan sam što je Općina Tuhelj prva općina u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je
službeno donijela taj dokument. Na posljednji dan provođenja projekta “Tuhelj ZA mlade!”
(31.10.2018.) održana je i prezentacija mjera koje će se provoditi u narednih 5 godina. U
sklopu Lokalnog programa „Tuhelj za mlade“ planirano je 23 mjera za poboljšanje položaja
mladih, a sam program sadrži šest tematskih područja: obrazovanje, rad i zapošljavanje te
poduzetništvo, zdravlje i zdrave stilove života, socijalnu politiku, kulturu mladih i
demokratsko građanstvo. U sklopu projekta, početkom kolovoza, nabavljena je slijedeća
glazbena oprema vrijednosti 5.859,00 kn koja je Reversom predana Osnovnoj školi Lijepa naša

na korištenje, a koristit će ju i Općina Tuhelj za provođenje manifestacija i drugih događaja
kroz godinu.

NAZIV
1.
2.
3.
4.
5.

Monitori (podni zvučnici)
-MON-81-A-G2
Mikrofonski kabel
-BB106-15
Multi kabel – 30m
-AH104-30M
Naglavni bežićni sustav (2 bežićna mikrofona)
-UHF-450-DUO2
Audio kabel
-1611000044

KOLIČINA
(kom)
2
1
1
1
2

UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
Početkom kolovoza nabavljena je govornica koja će služiti za obilježavanje važnih događaja u
Općini Tuhelj, a ponajviše za obilježavanje Dana Općine u kolovozu čija je vrijednost nabave
3.366,25 kn.
Na inicijativu djelatnika JUO, u njihovom angažmanu, besplatno je izvršeno krećenje prostora
Jedinstvenog upravnog odjela, prostora načelnika, pred ulaza i hodnika zgrade. Kupljeni su
novi tepisi za prostor JUO-a i pred ulaza u vrijednosti od 2.296,91 kn te trakaste zavjese za
prostor JUO-a u vrijednosti od 628,50 kn.
ZASTAVE
Nabavljene su svečane zastave RH, KZŽ i EU (1x2 m) te 4 drvena štapa u vrijednosti od
4.200,00 kn i 39 manjih zastavica sa 10 drvenih štapova koje uobičajeno postavljamo uoči
blagdana po cijeloj općini u vrijednosti od 1.657,50 kn.

NABAVA VOZILA
Početkom prosinca nabavili smo teretno vozilo marke Nissan NV200 (1.5 DCI, 2011. godina.,
66 kw) za potrebe djelatnika JUO od najpovoljnijeg ponuđača koji se javio na Javni poziv
(Auto centar Bišćan d.o.o., Dubrovčan 17d, Veliko Trgovišće) u iznosu od 54.900,00 kn.

UČIMO ZELENO
U travnju, zajedno s gradom Klanjcem, općinama Desinić, Kraljevec na Sutli,
Kumrovec, Veliko Trgovišće i Zagorska Sela, prijavljen je Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost projekt „Učimo zeleno“. U projektu će se provoditi kampanja i
edukacija stanovništva o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada.
ŽENE ZA ZAGORJE
U projektu „Žene za Zagorje“, gdje smo partneri Gradskog društva Crvenog križa
Klanjec, zaposlene su dvije žene s našeg područja i imamo 13 korisnika kojima se pruža
pomoć u kući.

Pregled natječaja i projekata Općine Tuhelj u izvještajnom razdoblju:
NATJEČAJI I PROJEKTI OPĆINE TUHELJ

R.
br.

Natječaj

Mjera

1.

Fond za zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitost

Nabava spremnika za
odvojeno prikupljanje
otpada

2.

Fond za zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitost

Izgradnja
reciklažnog
dvorišta

3.

LAG Zagorje Sutla

4.

MRRFEU za
infrastrukture
širokopojasnog
pristupa

TO 3.1.1. "Ulaganja u
pokretanje,
poboljšanje ili
proširenje lokalnih
temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno
vrijeme i kulturne
aktivnosti te
povezanu
infrastrukturu"
„Razvoj
infrastrukture
širokopojasnog
pristupa u gradovima
Pregradi i Klanjcu, te
općinama Desinić,
Hum na Sutli,
Kraljevec na Sutli,
Krapinske Toplice,
Kumrovec, Tuhelj i
Zagorska Sela“

Podmjera

Datum
prijave

02.08.2018
.

19.2.
LEADER
LRS LAG-a
Zagorje Sutla

30.11.2018
.

Vrijednost
projekta
(u kn)

Status
zahtjeva

589.070,20

natječaj
odobren, čeka
se raspisivanje
natječaja
Fonda

1.999.395,75

7.5.2018.
potpisan
ugovor o
gradnji

451.677,37

prijavljen

247.815,79

čeka se
raspisivanje
natječaja

Iznos
dodjeljeni
h
sredstava
(u kn)

ZAKLJUČAK

Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti koje su izvršene na području općine u razdoblju od
1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. U navedenom razdoblju nastavljena je realizacija
brojnih projekata koji donose pozitivne promjene u svim područjima života naših mještana.
U izvještajnom periodu načelnik je provodio i izvršavao sve zadaće i obveze koje su
Statutom Općine Tuhelj utvrđene kao njegove ovlasti i nadležnosti.
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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1)

Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona za drugo polugodište 2018. godine.
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Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti u općini Tuhelj podnosim
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA I PROGRAMA RADA
VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI U OPĆINI TUHELJ
za razdoblje od 01.07.2017.-31.12.2017.
I.

DJELATNOSTI VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA

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
Sredstva za rad i obavljanje komunalnih djelatnosti koje obavlja vlastiti pogon osiguravaju se iz:
1. Cijene komunalne usluge
2. Komunalne naknade
3. Proračuna Općine Tuhelj
4. Donacije i drugih zakonom dopuštenih izvora

1.1. PRIHODI VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
PRIHODI
KOMUNALNE USLUGE

IZNOS (kn)
6.522,00

1.2. RASHODI VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
RASHODI
ODRŽAVANJE VOZILA I PRIKLJUČAKA
(redovni servisi, navigacijska oprema)
GORIVO
TROŠAK PLAĆE RUKOVATELJA
KOMUNALNIM VOZILOM (bruto iznos)
RADNA ODJEĆA I OBUĆA
MJESEČNA OBVEZA leasinga od 01.07.31.12.2017.
UKUPNO:
II.

IZNOS(kn)
15.953,88
18.041,64
55.963,88
600,00
50.108,02
140.667,42

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I CESTA
Na poslovima održavanja javnih površina i javnih cesta na području općine Tuhelj obuhvaćene su
košnje trave uz cestu, čišćenje živice i grmlja uz cestu te održavanje javnih površina –košnja u
naseljima kroz cijelu općinu Tuhelj.
1.4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u
smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstanu cestu, nasipanje

kamenog materijala( nerazvrstane ceste, makadamske ceste) te pročišćavanje kanala uz nerazvrstane
ceste na području cijele općine Tuhelj.
Po potrebi i zahtjevnosti radova na nerazvrstanim cestama radovi su temeljem Ugovora o obavljanju
komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj povjereni izvođaču
radova „ NISKOGRADNJA-AUTOPRIJEVOZ, ZAJEDNIČKI OBRT, vl. Vinko Iveković i Marko
Iveković.
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javno prometnih površina, javnih površina
(parkiralište ispred DVD-a, dječje igralište, parkiralište škole), trgova i nerazvrstanih cesta za vrijeme
zimskih uvjeta (zimska služba) i u vrijeme nakon zimske službe te kada se utvrdi potreba za čistoćom
(zemlja za vrijeme poljoprivednih radova, odron, klizište...).
1.6. ODRŽAVANJE GROBLJA
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora za obavljanje ispraćaja i sahrane
pokojnika, te ukopa pokojnika.
U općini Tuhelj održavanje groblja se obavlja na tri groblja (Staro groblje, Novo groblje i groblje
Lenišće).
III.
KOMUNALNO VOZILO ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA
Vlastiti komunalni pogon Općine Tuhelj posjeduje komunalno vozilo za obavljanje komunalnih
poslova. Komunalno vozilo marke DEUTZ-FAHR, tip 5120 C DT GS, snage 87 kW s priključcima.
Priključci vozila:
a) Prikolica T 671,
b) Stražnja kosilica, Spektra 6 000
c) Četka za kolnik, MKN 2000
d) Snježni plug, SPTT 3,0 EB2T8S
e) Rotacijski posipač TRP 1.0 E200, sa samoutovarivačem, radne širine 3 m
f) Kopačica s dva nastavka (korpe)
g) SPREMNIK za vodu( za mokro čišćenje kolnika), zapremnine 1000l
IV.

POSLOVI KOMUNALNOG VOZILA S PRIKLJUČCIMA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA
(obuhvaćeno razdoblje za izvješće 01.07.2017.-31.12.2017.)

4.1.
ZIMSKA SLUŽBA
U periodu od 01.07.-31.12.2017. za potrebe zimske službe komunalni pogon dopremio je prema
operativnom planu za održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području općine
Tuhelj 1000 kg soli. U obuhvaćenom razdoblju nije bilo potrebe za kamenim materijalom, s obzirom na
zalihe.
Za posipavanje cesta i ostalih javnih površina utrošeno je 750 kg soli i 6 m³ kamenog materijala.
Komunalni pogon je odradio 15 sati za potrebe čišćenja i posipavanja cesta u zimskim uvjetima.
4.2.
MALČIRANJE TRAVE
Od 01.07.-31.12. komunalno vozilo obavljalo je poslove održavanja javnih površina, nerazvrstanih i
javnih cesta na području Općine Tuhelj.

Košnja uz bankine cesta izvršena je na svim nerazvrstanim cestama u naseljima Tuhelj, Trsteno,
Banska Gorica, Sveti Križ, Tuheljske Toplice, Pristava, Prosenik, Lenišće, Glogovec Zagorski, Lipnica
Zagorska i uz županijske ceste Tuhelj-Tuheljske Toplice, Trsteno, Tuhelj-Pristava, Prosenik.
4.2.1.MALČIRANJE TRAVE NA TEMELJU CJENIKA
Komunalno vozilo obavljalo je usluge malčiranja trave fizičkim osobama. Za izvršenje usluga
sklopljeni su ugovori, a usluge su naplaćene temeljem cjenika komunalnih usluga koji je odobren od
strane Općinskog vijeća. KLASA: 022-05/15-01/118, URBROJ: 2135-03/15-01/1 od 02.11.2015.
OPIS RADOVA
Sati rada stroja
m²
Cijena (kn)
Malčiranje trave
19
700
240,00
4.3.

ISKOP KANALA
a) Komunalno vozilo obavljalo je poslove čišćenja i iskopa kanala uz nerazvrstane ceste.

Naselja u kojima je izvršeno čišćenje kanala uz nerazvrstane ceste:
1. Tuheljske Toplice-Bolnička ulica; 162 m´
2. Glogovec Zagorski - odvojak Jelačić; 195 m´
3. Pristava-odvojak Škreblin; 174 m´
4. Pristava odvojak - Šivak-Škreblin; 15 m´
5. Pristava – odvojak Kranjčević; 45 m´
6. Trsteno-odvojak Tkalec; 15 m´
7. Lenišće-odovjak Žnidarec; 144 m´
OPIS RADOVA
Iskop kanala ukupno na području
općine Tuhelj

m´
750

b) Komunalno vozilo je na temelju Ugovora izvršilo jedan iskop kanala duljine 6 ´ i ostvaren je
prihod u iznosu od 90,00 kuna.
4.4.
PRIJEVOZ KAMENOG MATERIJALA
a)Komunalno vozilo je obavljalo poslove dopreme kamenog materijala iz Kamenoloma Sveti Križ za
uređenje i sanaciju makadamskih cesta.

Naselja u kojima je izvršena doprema i ugradnja kamenog materijala za uređenje makadamske
ceste:
Pristava-Veternik-odvojak Dvoršak-Pintarić; 3 m³
Sveti Križ-odvojak Pavlinić; 9 m³
Sveti Križ-odvojak Vignjević; 2 m³
Sveti Križ-odvojak Pavlinić-Ciglenečki; 3 m³
Lipnica Zagorska-odvojak Božić; 6 m³
Lipnica Zagorska-odvojak Zanoški Branko; 6 m³
Lipnica Zagorska-odvojak Lakovnik; 3 m³
Pristava-odvojak Hercigonja; 3 m³
Pristava-Žlendrov breg; 3 m³
Lenišće-odvojak Krizmanić; 12 m³
Lenišće-odvojak Kroflin; 21 m³
Trsteno-Banska Gorica- odvojak Tkalec; 12 m³

OPIS RADOVA

m³

Doprema i ugradnja kamenog materijala

83

4.4.1. USLUGE PRIJEVOZA
Na temelju ugovora komunalno vozilo je izvršilo 4 usluge prijevoza.
OPIS RADOVA
km
Usluga prijevoza
32

4.5.

Prihod (kn)
224,00

MJESEČNI OBRAČUNI KOMUNALNOG VOZILA

Mjesečni obračuni za rad stroja iskazani su u putnom radnom nalogu u radnim satima stroja.
MJESEC

STANJE
RADNIH
SATI NA
ZAVRŠETKU
MJESECA

STANJE
RADNIH
SATI NA
POČETKU
MJESECA

ODRAĐENO
RADNIH
SATI U
MJESECU

UTROŠENO
GORIVA U
litrama

Utrošeno
maziva u
kg

PROSJEČNA
POTROŠNJA
(u L/RS)

SRPANJ
KOLOVOZ
RUJAN
LISTOPAD
STUDENI
PROSINAC

2039,50
2103,80
2152,90
2247.1
2282,50
2349,40

1929,7
2039,50
2103,90
2152.9
2247,1
2282,5

109,8
64,3
49
94,2
35,4
66,9

648,58
440,79
296,80
424,48
237
301,74

2
2
1,5
1,5
1
1

5,9
7,29
6,05
4,5
6,7
4,51

Prosječno u razdoblju od 01.07.-31.12.2017. komunalno vozilo ima potrošnju od 5,8 litara po radnom
satu.

Tuhelj, 07.03.2018.

Voditeljica vlastitog komunalnog pogona
Ivana Cvetko

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
SAVJET MLADIH
KLASA: 007-04/19-01/4
URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 09.04.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Izvješće o provedenim aktivnostima
Lokalnog programa za mlade u 2018. godini
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 5. ožujka ove godine na svojoj 5.
sjednici donio Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade u 2018. godini za razdoblje od donošenja Lokalnog programa za mlade (listopad 2018. godine) pa do
31.12.2018. godine. U spomenutom razdoblju, od planiranih 7, izvršeno je 5 aktivnosti, a dvije
su prebačene za siječanj 2019. godine. 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 u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ

KLASA: 007-04/18-01/3
URBROJ: 2135-03-01/19-05-01
Tuhelj, 05.03.2019.
Na temelju projekta „Tuhelj ZA mlade!“ i Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih
Općine Tuhelj donosi
IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA LOKALNOG PROGRAMA ZA
MLADE U 2018. GODINI
U razdoblju od studenog do prosinca 2018. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

AKTIVNOSTI PO GODINAMA

PLANIRANO

PLANIRANA
SREDSTVA

VRIJEME
PROVEDBE

UTROŠENO

NAPOMENA

27.11.2018.

0,00

Popis izradila OŠ
Tuhelj

27.11.2018.

0,00

Popis izradila OŠ
Tuhelj

16.11.2018.

12.525,00

05.12.2018.

0,00
2.500,00

2018.
Izrada i javna objava popisa
osnovne suvremene opreme
potrebne za obrazovne ustanove s područja općine Tuhelj
Razrada programa kontinuiranog opremanja informatičkih
učionica, implementacije novih
medija i strategija poučavanja
Kupovanje i druga vrsta nabave
suvremenih pomagala za provedbu nastavnog programa
Organiziranje javne tribine –
Predstavljanje proračuna Općine Tuhelj za narednu godinu
Organiziranje večeri mladih
glazbenih talenata
Uvođenje klimatizacije u prostorima sportske dvorane za stolni
tenis
Natječajem za udruge osigurati
da mladi budu prioritetna ciljana
grupa kroz dodatno vrednovanje/bodovanje aktivnosti onih
udruga koje provode aktivnosti
LPDM-a - izmjena natječaja

studeni-18

studeni-18

kontinuirano

15.000,00
kn

Interaktivna ploča

prosinac-18
Pročelnik JUO
Financiran projekt
udruge DND

studeni-18

2.500,00 kn

10.11.2018.

prosinac-18

7.500,00 kn

2019.

Prebačeno za siječanj

prosinac-18

0,00 kn

2019.

Prebačeno za siječanj

UKUPNI TROŠKOVI ZA 2018.
GODINU

17.500,00
kn

15.025,00

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj
Tomislav Tramišak

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 021-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-09
Tuhelj, 09.04.2019.
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE
TUHELJ ZA 2019. 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.
U nastavku je dano objašnjenje proračunskih stavaka koje se mijenjaju:
PRIHODI POSLOVANJA:
1. Konto 633 Pomoći iz proračuna (povećanje za 265.871,80 kn)
 Dodaje se novi konto 633111 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera iz razloga što je 25. siječnja prihodovano 265.871,80 kn (visina
razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivani tijekom 2017.
godine i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvario 2018. godine).
 Dodaje se novi konto 633215 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Dječji
vrtić u iznosu od 991.058,33 kn koji čini 15 % sufinanciranja iz državnog proračuna za izgradnju dječjeg vrtića.
 Postojećim kontom 638211 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem
prijenosa sredstava EU – Dječji vrtić planiranim sa 1.000,00 kn, povećava se iznos
na 5.615.997,20 kn što čini 85% sufinanciranja izgradnje dječjeg vrtića temeljem
prijenosa sredstava iz EU fondova.
2. Konto 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (smanjenje za
14.870,83)
 Krajem godine očekuje se manji prihod od planiranih 2.512.900,00 kn tako da se
smanjuje navedena stavka.

RASHODI POSLOVANJA:
1. U programu: Obrazovanje, kultura, šport i religija, Kapitalni projekt Dječji vrtić
izvršene su korekcije novog plana:
Planirani su troškovi građenja koji će se dijelom financirati prijenosom sredstava iz
fondova EU u iznosu od 5.076.247,35 kn i sredstvima iz proračuna RH 895.808,36 kn
te troškovi opremanja dječjeg vrtića i kuhinje dijelom financirani prijenosom sredstava

iz fondova EU u iznosu od 539.749,85 kn i sredstvima iz proračuna RH 95.249,97 kn.
Zbog nepredviđenih radova, a ne financiranih iz drugih izvora, Općina će financirati
svojim sredstvima izmještanje energetskih vodova na parceli gradnje dječjeg vrtića.
Procjenjuje se trošak od 120.000,00 kn.
2. Konto 313211 Doprinosi na plaće (povećanje za 7.470,00 kn i smanjenje za
10.700,00 kn)
Sukladno promjeni Zakona o doprinosima, krajem prošle godine ukinuo se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7 %) i doprinos za zaštitu na
radu (0,5%), a doprinos za zdravstveno osiguranje povećao se s 15% na 16,5%. Automatski se i brišu iznosi na kontima: doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (8.500,00 kn) i doprinos za zaštitu na radu (2.500,00 kn).
3. Konto 32411 Naknade troškova osobama izvan radnog mjesta – stručno osposob-

ljavanje (povećanje za 17.500,00 kn)
 Predan je zahtjev HZZ-u za stručno osposobljavanje te se očekuje odobravanje
zahtjeva zbog čega su neophodni troškovi koje snosi Općina, a to je plaćanje obveznih doprinosa i prijevoza.
 Predan je i zahtjev sa mjeru „Javni rad“ čije se odobravanje također očekuje (za
dva djelatnika) čije troškove prijevoza plaća Općina, ali će biti i prihodovana od
strane HZZ-a. Stvorena je nova stavka 3212110koja čini trošak od 2.500,00 kn.
4. Konto 323 Ostale komunalne usluge (smanjenje za 19.650,00 kn)
 U ovoj godini već su knjiženi planirani troškovi za priključak vode i plina za hrvatske branitelje koji su bili manji od planiranih te se iz tog razloga smanjuju stavke za iznos od 19.650,00 kn.
5. Konto 342 Kamate za primljene kredite (iznos ostaje isti)
 Ove godine započela je otplata dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske
banke za Uređenje groblja (I. etapa) pa se iz razloga bolje evidencije kamate
uvode dva „podkonta“ koja razdvajaju Raiffeisen leasing i HPB.
6. Konto 323493 Ostale komunalne usluge – priključak za vodu i konto 323494 Osta-

le komunalne usluge – priključak plina (smanjenje za 19.650,00 kn)
 Smanjuju se navedene stavke iz razloga što su već izvršeni radovi i knjiženi troškovi priključaka vode i plina za hrvatske branitelje.
7. Konto 42141 Vodovod (nova stavka planirana na 13.000,00 kn)
 Planira se proširenje vodovodne mreže u naselju Trsteno.
8. Konto 323495 Uređenje odvodnih jaraka (povećanje za 15.000,00 kn)
 Zbog većeg obujma radova na uređenju odvodnih jaraka predviđa se veći trošak
od planiranih 70.000,00 kn, stoga se spomenuta stavka povećava za 15.000,00
kn.
9. Konto 38115 Tekuće donacije sportskim društvima (smanjenje za 40.000,00 kn)
 Javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2019. godinu utvrđeno
je da su za predmetno područje pristigli programi/projekti udruga u manjem iznosu od planiranog, tako da se predlaže smanjivanje izdataka iz navedene stav-

ke za 40.000,00 kn te prenamjena djela sredstava u područje „ostalo“ za tekuće
donacije ostalim udrugama.
10. Konto 38114 Tekuće donacije ostalim udrugama (povećanje za 25.000,00 kn)
 Javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2019. godinu utvrđeno
je da su za predmetno područje pristigli programi/projekti udruga u većem iznosu od planiranog, tako da se predlaže povećanje navedene stavke za 25.000,00
kn.
11. Konto 372231 Stanovanje – korisnici zajamčene minimalne naknade (nova stavka
3.000,00 kn)
 Zakonom o socijalnoj skrbi uređeno je da pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu, stoga se uvodi nova
proračunska stavka za tu namjenu.
12. Konto 32344 Deratizacija i dezinsekcija (povećanje za 15.000,00 kn)
 Zbog provođenja deratizacije i dezinsekcije i u drugoj polovici godine (ukupno
2 puta godišnje), planira se povećanje troškova na toj stavci.
13. Konto 42229 Ostala komunikacijska oprema - razglas (povećanje za 7.000,00 kn)
 Prikupljanjem neformalnih ponuda utvrđeno je da je proračunom planiran premali iznos, stoga se povećava navedena stavka.
14. U programu informiranja, aktivnosti: Tuheljski list, Konto 32332 Tisak smanjuje

se za 3.000,00 kn, a povećava se konto 32391 Grafičke usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično za 1.500,00 kn.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 021-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-10
Tuhelj, 09.04.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih
potreba u sportu za 2019. 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)
Obrazloženje:
Općina Tuhelj je Programom za financiranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu
osigurala 58.750,00 kuna za financiranje javnih potreba u kulturi.
Javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Tuhelj za 2019. godinu utvrđeno je da su za predmetno
područje pristigli programi/projekti udruga u manjem iznosu od planiranog, tako da se predlaže smanjivanje izdataka iz ovog Programa za 40.000,00 kn te prenamjena djela sredstava u
područje „ostalo“ za tekuće donacije ostalim udrugama.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih
potreba u sportu za 2019. 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) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj __
sjednici održanoj ________ godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Mijenja se članak 3. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu tako da sada glasi:
''Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od
18.750,00 kn (osamnaesttisućasedamstopedeset kuna).''
Članak 2.
Ove izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-05
Tuhelj, 09.04.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno
kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17), članci 86. i 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine“ 87/08, 136/12 i
15/15)
Obrazloženje:
Općina Tuhelj se kratkoročno kreditno zadužila kod Hrvatske poštanske banke 2018.
godine u svrhu premošćivanja financijskog jaza u skladu s člankom 86.a stavak 2. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) nastalog uslijed različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u realizaciji projekata Općine Tuhelj.
Spomenuto zaduženje (400.000,00 kuna odobrenog minusa) koristilo se od 01.05.2018.
godine, a rok isteka kratkoročnog zaduženja je 30.04.2019. godine.
Predlaže se davanje suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje na rok od godine
dana u iznosu od 400.000,00 kuna.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

Prilog:
- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za
kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17), članka 86. i 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 86. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18)
Općinsko vijeće Tuhelj na __ sjednici održanoj _______ 2019. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Članak 1.
Daje se suglasnost za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215
Tuhelj, OIB:7394184503 u iznosu od 400.000,00 (slovima: četiristotisuća) kuna kod Hrvatske
poštanske banke d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, OIB: 87939104217 na rok otplate do 12
mjeseci.
Članak 2.
Kratkoročno kreditno zaduženje Općina Tuhelj će koristiti u svrhu premošćivanja jaza
nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i podmirenja dospjelih obaveza.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje svih akata u svezi provedbe aktivnosti iz
članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-06
Tuhelj, 09.04.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za
financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne
novine'' broj 10/97, 107/7, 94/13)
Obrazloženje:
Općina Tuhelj sufinancira boravak djece u vrtićima u iznosu od 50% utvrđene ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića kojeg dijete pohađa.
S obzirom na veliku popunjenost i dugačke liste čekanja za upis u vrtiće u kojima Općina Tuhelj sufinancira boravak djece, a vezano uz zamolbu roditelja, predlaže se da se dječji
vrtić „Čarobna šuma“, Trg sv. Florijana 14, Križevci, područni objekt Buzin, Buzinski prilaz
13, 10010 Zagreb uvrsti u popis dječjih vrtića u kojima Općina Tuhelj sufinancira boravak
djece.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o
mjerilima za financiranje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine''
broj 10/97, 107/7, 94/13), 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) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici
održanoj _________________ godine donosi
Odluku o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja
Članak 1.
Dopunjuje se popis predškolskih ustanova u kojima će se izvoditi program javnih potreba u predškolskom odgoju za djecu s prebivalištem na području općine Tuhelj iz članka 3.
stavka 5 Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
(KLASA: 026-02/11-01/8, URBROJ: 2135-03/11-01/9) koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 29/11, tako da sada glasi:
''Općinsko vijeće donosi odluku o predškolskim ustanovama koje će izvoditi program
javnih potreba u predškolskom odgoju za djecu s prebivalištem na području općine Tuhelj, a to
su:
1) Dječji vrtić „Jaglac“, Ulica Antuna Mihanovića 8, 49295 KUMROVEC
2) Dječji vrtić „Kesten“, A. Šenoe bb, 49290 KLANJEC
3) Dječji vrtić „Tratinčica“, Ratkajeva 6, 49216 DESINIĆ
4) Dječji vrtić „Rožica“, A. Šenoe 3, 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
5) Dječji vrtić „Zipkica“, Ul. Stjepana Radića 19, 49210 ZABOK
6) Dječji vrtić „Šlapica“, Stubička cesta 43, 49243 OROSLAVJE
7) Dječji vrtić „Smokvica“, Matije Gupca 92, 10290 DONJA PUŠĆA, POJATNO (i područni vrtić Luka, Trg sv. Roka 4; LUKA)
8) Dječji vrtić „Naša radost“, Ul. Stjepana Škreblina, 49218 PREGRADA
9) Dječji vrtić „Palčić“, Saliha Alića 4, Malešnica, 10090 ZAGREB
10) Dječji vrtić „Maslačak“, Toplička ulica 34, 49217 KRAPINSKE TOPLICE
11) Dječji vrtić „Potočnica“, Ulica grada Vukovara 18, 10000 ZAGREB
12) Dječji vrtić „Čarobna šuma“, Trg sv. Florijana 14, Križevci, područni objekt Buzin,
Buzinski prilaz 13, 10010 Zagreb

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (KLASA: 021-05/1801/12, URBROJ: 2135-01/18-07) od 10.08.2018.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko
– zagorske županije.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-07
Tuhelj, 09.04.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o izmjenama Odluke komunalnim djelatnostima
na području općine Tuhelj i Odluka o izmjenama
Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 133. Zakona o komunalnom gospodarstvu „Narodne novine“ broj
68/18)
Obrazloženje:
Dana 04.08.2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 68/18) koji propisuje obvezu predstavničkih tijela lokalnih jedinica da
u roku 6 mjeseci usklade svoje opće akte.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisane su komunalne djelatnosti i uslužne
komunalne djelatnosti, a člankom 26. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima.
U pripremi predmetnih odluka koje su donesene na 17. sjednici Općinskog vijeća
30.01.2019. godine vodili smo se dosadašnjim načelima i praksom poslovanja Vlastitog komunalnog pogona. S obzirom da u suradnji s Uredom državne uprave Krapinsko – zagorske
županije i Upravnim odjelom gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu
nismo uspjeli dobiti ujednačeno mišljenje o obavljanju komunalnih djelatnosti, postavili smo
dana 23.01.2019. godine službeni upit u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Navedenim upitom željeli smo dobiti odgovor na pitanje mogu li se djelatnosti usluga rada stroja,
usluga iskopa kanala i usluga čišćenja zelenih površina obavljati kao komunalne djelatnosti
prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
S obzirom da je predmetne odluke bilo potrebno donijeti do 03.02.2019. godine, pristupilo se njihovom donošenju prema dosadašnjim saznanjima, a nakon slanja požurnice
05.03.2019. godine i primitka odgovora ministarstva 26.03.2019. godine, u kojem je utvrđeno
da se te djelatnosti ne mogu obavljati kao komunalne djelatnosti, pristupa se izmjeni odluka
radi usklađenja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području općine Tuhelj
- Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18.) te članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18.), Općinsko vijeće Općine Tuhelj
na svojoj ____ sjednici, održanoj dana _____________ godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Mijenja se članak 3. odluke tako da sada glasi:
„Uslužne komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge
nužne za svakodnevni život i rad (uslužne komunalne djelatnosti) na području općine Tuhelj
su:
1. usluge ukopa pokojnika unutar groblja,
2. obavljanja dimnjačarskih poslova,
Pod uslugama ukopa pokojnika unutar groblja podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.“
Članak 2.
Mijenja se članak 5. Odluke tako da sada glasi:
„Komunalne djelatnosti koje obavlja vlastiti komunalni pogon Općine Tuhelj su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima;
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
održavanje javnih zelenih površina,
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
održavanje groblja,
održavanje čistoće javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,

8.

usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se odlukom o osnivanju vlastitog pogona te
se pobliže uređuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona, koje donosi Općinsko vijeće
Općine Tuhelj.“
Članak 3.
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
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 40, stavka 2, članka 41, članka 42. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18.) te članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18.), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj
____ sjednici, održanoj dana ____________ godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
Članak 1.
Mijenja se članak 4. stavak 2. tako da sada glasi:
„Vlastiti pogon će obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj;
održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima;
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda;
održavanje javnih zelenih površina;
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
održavanje groblja,
održavanje čistoće javnih površina,
usluge ukopa pokojnika unutar groblja.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/19
URBROJ: 2135-03-02/19-08
Tuhelj, 09.04.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
Obrazloženje:
Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika,
odnosno općinskog načelnika.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00.
Klasifikacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj definirana
je Pravilnikom o unutarnjem redu koji donosi općinski načelnik („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 9/19). Novi Pravilnik donesen je 01.03.2019. godine s ciljem usklađivanja postojećih radnih mjesta kao i ukidanja onih za koje više ne postoji potreba. Uvedeno
je novo radno mjesto za koje je predviđena visoka stručna sprema kako bi se u budućnosti
omogućilo zapošljavanje visoko obrazovanih osoba u Općini Tuhelj, a sve prema potrebama
upravnog odjela, uvažavajući zakonom predviđena ograničenja mase sredstava za plaće zaposlenih u odnosu na prihode poslovanja.
Predložene izmjene u Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika tiču se
- ukidanja radnog mjesta referenta za komunalne poslove koje je trenutno upražnjeno iz
razloga što je djelatnik otišao u mirovinu 2017. godine i nakon toga nije postojala potreba za zapošljavanjem

-

ukidanja radnog mjesta stručnog suradnika za pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti i administrativno računovodstvene poslove iz razloga što se umjesto ukinutog radnog mjesta uvodi drugo radno mjesto

-

uvođenje radnog mjesta stručnog suradnika za društvene djelatnosti, računovodstvene i
komunalne poslove na koje se raspoređuje djelatnica do sada zaposlena na radnom
mjestu stručnog suradnika za pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti i administrativno računovodstvene poslove iz razloga što je opis posla i naziv samog radnog mjesta prilagođen potrebama Jedinstvenog upravnog odjela– novo radno mjesto je
iste kategorije i klasifikacijskog ranga kao i radno mjesto dosadašnjeg stručnog suradnika te je stoga i koeficijent isti (2,3).

-

Uvodi se novo radno mjesto – Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i EU fondove (kategorija II, klasifikacijski rang 6) za koji je predviđena visoka stručna sprema
ekonomske ili građevinske struke. Radno mjesto je trenutno upražnjeno te se, u skladu
s kategorijom i klasifikacijskim rangom predlaže koeficijent 2,4.

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 10. st. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 28/10), u svezi s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14) i članka 30.
Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorski županije” broj 12/18) Općinsko
vijeće Općine Tuhelj, na svojoj ___ sjednici održanoj dana _____________ 2019. godine
donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorski županije” broj 39/18)
u tablici u članku 2., vrše se sljedeće izmjene i dopune:
 Radno mjesto pod rednim brojem 2. – stručni suradnik za pravne poslove, gospodar-

stvo, društvene djelatnosti i administrativno – računovodstvene poslove sa pripadajućim koeficijentom, briše se.
 Iza radnog mjesta pod rednim brojem 1. – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, do-

daje se novo radno mjesto pod rednim brojem 2. koje glasi:
„ Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i EU fondove”
kategorija / podkategorija / razina glasi: „II / viši stručni suradnik / klasifikacijski rang glasi: 6.,
koeficijent glasi: 2,4“.
 Radno mjesto pod rednim brojem 3. – referent za komunalne poslove, sa pripadajućim
koeficijentom, briše se.

 Iza radnog mjesta pod rednim brojem 2. – Viši stručni suradnik za komunalne djelat-

nosti i EU fondove dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 3. koje glasi:
„Stručni suradnik za društvene djelatnosti, računovodstvene i komunalne poslove“
kategorija / podkategorija / razina glasi: „III / stručni suradnik / klasifikacijski rang glasi: 8.,
koeficijent glasi: 2,3“.
Članak 2.
U preostalom tekstu Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj se ne mijenja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave Službenom glasniku Krapinsko
– zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

