REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/6
URBROJ: 2135-03-01/19-01
Tuhelj, 03.07.2019.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 12/18) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati
U PONEDJELJAK, 8. SRPNJA 2019. GODINE U 20:00 SATI,
u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifikacija zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj
za 2018. godinu;
Prijedlog Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'';
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tuhelj;
Prijedlog Odluke o imenovanju radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli općinskih
priznanja;
Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

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: 021-05/19-01/3
URBROJ: 2135-03-01/19-02
Tuhelj, 15.04.2019.
ZAPISNIK
18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 15. travnja 2019. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Nikola Matečić, 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
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Ostali prisutni: Nevenka Tramišak, Krešimir Burić, Darko Mihalić
Nije bio prisutan: vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić i Mladen Mustač
U 19,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i prisutne
goste. Pojasnio je gostima uvjete prisustvovanja građana sjednicama Općinskog vijeća. Predložio je da
se izmijeni poredak točaka dnevnog reda radi zdravstvenog stanja vijećnika Matečića. Predložio je
sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu;
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu;
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2018. godine;
Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tuhelj;
Prezentacija projekta uređenja trga u Tuhlju;
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,
10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine;
11. Izvješće Savjeta mladih Općine Tuhelj o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade u
2018. godini;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Dnevni red 18. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 04minute.
Točka 1.
Verifikacija Zapisnika 17. Sjednice
Vijećnik Slaviček predložio je da se na stranici 7. Zapisnika bolje razjasni rečenica vezana uz
dobivanje sredstava KUD-a Naša lipa za organizaciju manifestacije Zlatna lipa Tuhlja tako da sada
glasi: „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. Sredstva će biti utrošena za organizaciju
Zlatne lipe Tuhlja, međunarodne manifestacije od koje imamo koristi svi mi.“
Zapisnik 17. sjednice Općinskog vijeća verificiran je s 8 glasova ZA u 20 sati i 07 minuta.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja podsjetio je vijećnike da se ova odluka donosi svake godine kako bismo
mogli imati dopušteni minus na žiro računu. Iznos dozvoljenog minusa ostaje isti, 400.000,00 kuna, a
sljedeće godine nastojati ćemo smanjiti za 100.000,00 kuna. Kratkoročni kredit ističe nam 30.04.2019.
godine.
Predsjednik Općinskog vijeća podsjetio je da je prije 2 godine smanjen iznos kratkoročnog
kredita s 500.000,00 na 400.000,00 kuna.
Vijećnik Turčin postavio je upit o uvjetima zaduženja, na što mu je načelnik Hercigonja
odgovorio da je kamata 2,1%, a da se ugovor može dobiti na uvid.
Vijećnik Turčin predložio je da se, s obzirom na višak sredstava u raspodjeli, smanji iznos
kratkoročnog zaduženja.
Načelnik Hercigonja je odgovorio da to ove godine još nije moguće. Trenutno ne koristimo taj
kratkoročni kredit, tj. stanje računa je u plusu, ali potrebno nam je da imamo mogućnost koristiti
„minus“ ukoliko bude potrebe.
Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 10 minuta.
Točka 3.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu
Načelnik Hercigonja je obrazložio da je proračun ostao uravnotežen i nije povećana
rashodovna strana, nego su samo unutar proračuna prebačene neke stavke. Potpisan je ugovor za vrtić
te se očekuju sredstva. Provodi se postupak javne nabave za izgradnju i opremanje vrtića, otvaranje
ponuda biti će 17.04.2019.
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da se sastala Komisija za financije i
proračun koja s 2 glasa za predlaže Općinskom vijeću donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Tuhelj za 2019. godinu i ostalih financijskih odluka prema prijedlogu načelnika.
Na upit vijećnika Slavičeka, načelnik Hercigonja je pojasnio da je do najvećih odstupanja došlo
kod povećanja konta „Pomoći iz proračuna“ radi kompenzacijske mjere poreza na dohodak koja je

isplaćena u siječnju te se knjiži u 2019.godini. Također, stavka izgradnje dječjeg vrtića je bila samo
naznačena s 1.000,00 kuna, a sada su stavke izražene prema potpisanom ugovoru o sufinanciranju.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o smanjenju sredstava za tisak Tuheljskog lista.
Pročelnik Tramišak objasnio je da je iznos ostao i dalje isti jer je smanjeni iznos za tisak
povećan pod stavkom grafičke usluge.
Vijećnik Turčin pozdravlja ovakve izmjene proračuna zato što se ranije uvijek radio rebalans
radi smanjenja, a sada radi povećanja.
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu donesene su JEDNOGLASNO s 8
glasova ZA u 20 sati i 18 minuta.
Točka 4.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu.
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je potrebno napraviti izmjene i dopune programa jer je
došlo manje prijava na natječaj za udruge, tj. u domeni sporta prijavu je poslalo samo Športsko društvo
Tuhelj. Udruge su educirane i poticane da se prijavljuju sukladno svojim područjima djelovanja.
Udruge su usmjeravane na područja kultura, sport i ostalo.
I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu donesene su
JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 20 minuta.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu
Načelnik Hercigonja obrazložio je da je izvršenje proračuna sukladno okolnostima i
mogućnostima. Izvješće se sastoji od 6 cjelina.
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da nam je cilj da se ispoštuje kompletna zakonska
obveza. Dodao je kako se ranije radilo u programu Excel gdje je bila veća mogućnost ljudskih
pogrešaka, dok se sada tablice popunjavaju automatizmom.
Vijećnik Turčin osvrnuo se na stavku pomoći iz proračuna i projekt vrtića. U 2018. godini
nemamo prihoda i to je ono što nas žalosti. Moramo težiti tome da svake godine imamo barem jedan
projekt koji će popuniti taj konto.
Predsjednik Općinskog vijeća se nadovezao da bi svi to voljeli. Iako je povećan iznos za
dodjelu sredstava, nisu sve lokalne jedinice koje su se prijavile dobile sredstva. Dobivanju sredstava
pridonijela je izmjena projekta kojim smo dobili više bodova.
Načelnik Hercigonja dodao je da je novim zakonskim odredbama o raspodjeli poreza na
dohodak naša općina loše prošla, jer dobiva manje sredstava izravnanja od gradova koji su razvijeniji.
Udruga općina, čija smo članica, je upozoravala na referentnu vrijednost pri raspodjeli, ali se to nije
moglo promijeniti. Nadamo se da ćemo ove godine uz projekt vrtića dobiti odluku i za izgradnju parka
u Tuheljskim Toplicama.
Vijećnik Slaviček je upozorio da je projekt dječjeg vrtića kapitalni projekt koji će na jedno
vrijeme okupirati općinu svojom provedbom. I prijašnji načelnici su željeli izvući maksimum u
provedbi kapitalnih projekata, no moramo ih provoditi u okviru svojih fiskalnih kapaciteta. Ne
možemo reći da se do jučer nije ništa radilo.
Postavio je upit o stavci ostalih nespomenutih usluga.
Pročelnik Tramišak je objasnio da je taj iznos utrošen na plaćanje usluga Porezne uprave za
provođenje naplate poreza, za trošak Krakoma d.o.o. za pogrebničke usluge, sufinanciranje Sportskih
igara učenika i ostale manje izdatke.
Na upit vijećnika Slavičeka o troškovima radova uređenja groblja, načelnik Hercigonja je
odgovorio da su se troškovi smanjili nakon nadzora na kraju radova, u projektu su predviđene 4 etape
izgradnje groblja, a iskopana rupa će se izgraditi u 3.fazi. Grobna mjesta su većinom rasprodana, a
grobnice još nisu.
Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu

donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 20 sati i 37 minuta.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2018. godine
Na upit vijećnika Slavičeka, pročelnik Tramišak objasnio je da se na kraju godine vidi višak
prihoda, a s viškom prihoda od financijske imovine pokriva se manjak i ostaje višak. U prijašnjim
godinama bio je manjak, a od 2017. godine bilježimo višak.
Vijećnici su raspravljali o preuzetim minusima u proteklim godinama i načinima njihovog
rješavanja.
Predsjednik Općinskog vijeća nadovezao se da je proračun velikim dijelom zadan te da se
mora na nekim stavkama uzeti da bi se drugdje nešto napravilo, a svatko smatra da je njegov problem
veći i zaslužuje brže rješavanje.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2018. godine donesena je JEDNOGLASNO
s 8 glasova ZA u 20 sati i 43 minute.
Točka 7.
Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tuhelj
Zamjenica načelnika Kolman pojasnila je da je prijedlog Poslovnika napravljen u skladu s
važećim zakonskim odredbama. Uvedeni su novi instituti kao što su stanka, prekid i replika koji se u
praksi primjenjuju, a nisu bili definirani poslovnikom, te je detaljno opisan postupak izbora članova i
predsjednika Općinskog vijeća. Definiran je tijek vođenja konstituirajuće sjednice. Komisija za Statut,
poslovnik i normativnu djelatnost sastala se 01.04.2019. godine, usuglasila je nacrt Poslovnika i
predlaže donošenje Poslovnika kao u prijedlogu.
Vijećnik Slaviček pohvalio je rad komisije kao i rad predsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća pohvalio je prisustvovanje građana na sjednici i izrazio želju da svaki
put bude prisutan netko od građana. Predložio je da se definira način prijave i broj građana koji mogu
prisustvovati. U članku 101. propisano je da se trebaju javiti najkasnije 48 sati prije početka sjednice.
Vijećnik Slaviček izrazio je mišljenje da je rok od 5 dana za slanje materijala za sjednicu
vijeća prekratak jer je radi obima materijala teško sve proučiti na vrijeme, na što je predsjednik
Općinskog vijeća odgovorio da je oduvijek bio rok od 5 dana.
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tuhelj donesen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 54
minute.
Točka 8.
Prezentacija projekta uređenja trga u Tuhlju
Djelatnici Kostelgad – projekta d.o.o. Stjepko Golubić i Robert Mužek predstavili su
općinskim vijećnicima projekt uređenja trga u Tuhlju.
Načelnik Hercigonja obrazložio je da su dobivena sredstva iz EU fondova za izradu projekta
uređenja trga u Tuhlju. Osim izrade samog projekta, naša obveza je prijaviti se na natječaj za izgradnju
s pripremljenim projektom u roku 3 godine. Pokušali smo ishoditi prodaju kuće u centru Tuhlja na
čijem mjestu bi se napravilo parkiralište, no radi visoke cijene smo morali odustati. Odluku o projektu
uređenja trga će donijeti vijeće. U sam projekt će biti uključeni svi građani, idejno rješenje će se
objaviti na Internet stranici Općine Tuhelj te će se raspravljati i o imenu samog trga. Poslan je bio upit
vijećnicima, no malo ih je dalo svoj prijedlog za imenovanje trga. Predlažemo da se zove Trg
uznesenja Blažene Djevice Marije.
Vijećnik Slaviček pohvalio je ovakav način izlaganja projekata. Dodao je da ne može prežaliti
projekt groblja i izgradnju betonskog zida u istome.
Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da je u proračunu predviđena kupnja projektora i
platna koji bi služili u ovakve svrhe.

Gospodin Golubić objasnio je prisutnima da se projektni zadatak uređenja trga i kipa sastojao
od sljedećih komponenti: odvajanje županijske ceste, izmještanje prometa u mirovanju, omogućavanje
povremenog prolaska vozila i otvaranje trga pješacima. Kip Blažene Djevice Marije je restauriran u
70-im godinama, napravljen je od PVC-a što je tadašnja najbolja solucija, no nije otporan na UV
zračenja radi kojih je došlo do oštećenja. Opna samog kipa je debela 1 mm. U projektu su predviđene
dvije nove lokacije za parkirališna mjesta: lokacija uz potok i sadašnja lokacija kuće obitelji Tramišak.
Idejno rješenje je stvoriti identitet općine, osnažiti osjećaj pripadanja i prostor koji će okupljati ljude.
Za obnovu kipa kontaktiran je restaurator te se predlaže izrada nove opne koja neće biti osjetljiva na
UV zračenje. Također bi se restauriralo postolje i napravio bi se novi podest s rasvjetom. Na trg bi se
postavio i smart pano za obavijesti i smart klupa sa solarnim panelima i USB priključcima. Terasa
kafića bi se preselila na trg, a živica bi se uklonila.
Vijećnik Slaviček predložio je da se na lokaciji prvog parkinga, kod kuće obitelji Tramišak,
umjesto parkinga uredi mali trg. Smatra da se ne treba gurati ugostiteljske objekte na trg. Napomenuo
je da se mora voditi briga o pristupnom putu do župnog ureda kao i o požarnom putu.
Na upit predsjednika Općinskog vijeća o problemu rješavanja parkiranja uz cestu, gospodin
Golubić objasnio je da je uz cestu ostavljen prostor od 2 metra širine prema zahtjevu Županijske
uprave za ceste KZŽ (u daljnjem tekstu: ŽUC), no taj prostor je uzdignut 15 cm od nivoa same ceste.
ŽUC ne dozvoljava postavljanje stupića na tom prostoru.
Na upit predsjednika Općinskog vijeća, gospodin Golubić je pojasnio da je za restauraciju kipa
kontaktirana autorica gospođa Đurđa Gudlin Zanoški koja je dala svoje odobrenje, ali de facto njeno
dopuštenje nije bilo nužno iz razloga što se radi samo odljev postojećeg kipa. Razmatrana je i
mogućnost da se kip odlije u bronci, no prema dobivenim ponudama taj trošak bi nas koštao oko
200.000,00 eura pa se od istog odustalo. Ova tehnika akademskog kipara restauratora, kameni ispun i
opna debljine 1 cm, predstavljaju suvremeni način restauriranja kipova te za isti dobivamo garanciju
na 50 godina.
Vijećnik Slaviček napomenuo je da je postolje s kipom ukopano pola metra u zemlju što se
treba uzeti u obzir prilikom izvođenja radova. Također, trebalo bi obavijestiti i Državnu geodetsku
upravu jer je na tome mjestu ukopan i kamen trigonometar.
Vijećnik Turčin smatra da će se najveće polemike voditi oko parkinga te predlaže da se o tome
na vrijeme razmisli i pokuša doskočiti problemu.
Načelnik Hercigonja izložio je primjer u gradu Pregradi navodeći kako će se ljudi sigurno
prvih pola godine buniti, no nakon toga će se smiriti.
Gospodin Golubić dodao je kako se na poziciji kuće obitelji Tramišak može napraviti manje
parkiralište te će ostati dovoljno mjesta da se još napravi proširenje postojećeg perivoja i manje
igralište.
Vezano uz odvajanje trga od ceste, ŽUC traži da se zadrži postojeća širina kolnika, a za potrebe
dućana i kafića predviđena je površina uz kolnik koja bi služila za dostavna vozila.
Vijećnik Slaviček i načelnik Hercigonja raspravljali su o kupovini dijela zemljišta od obitelji
Klaužer.
Točka 9.
Izvješća o izvršenju:
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2018.
godinu,
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da će se o svakom izvješću zasebno raspravljati, a da
će se na kraju glasati o jedinstvenom zaključku o prihvaćanju svih izvješća.
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je iz samog izvješća vidljivo što je napravljano u
komunalnoj infrastrukturi.
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,

Vijećnik Slaviček naveo je primjere projekata koji su potporu dobili iz javnih potreba u kulturi
i predložio da se ubuduće razdioba napravi smislenije tako da u kulturi budu samo projekti koji se
direktno tiču kulture.
Načelnik Hercigonja se složio s tim prijedlogom i dodao kako će se od sljedeće godine
razdioba raditi na tragu prijedloga vijećnika Slavičeka.
d. Programa javnih potreba u sportu Općine Tuhelj za 2018. godinu,
e. Programa socijalne skrbi Općine Tuhelj za 2018. godinu
Vijećnik Slaviček pozdravio je davanja za socijalno ugrožene građane.
Načelnik Hercigonja objasnio je kako se velik dio proračuna planira za socijalna davanja, to je
maksimalna granica koju možemo iskoristiti, a u slučaju dodatne potrebe uvijek će se naći sredstava za
pomoći potrebitima.
Na poziv predsjednika Općinskog vijeća vijećnici su pristupili glasanju o svakom pojedinom
izvješću:
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Tuhelj za 2018. godinu prihvaćeno je JEDNOGLASNO;
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Tuhelj za 2018. godinu prihvaćeno je JEDNOGLASNO;
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Tuhelj za 2018. godinu
prihvaćeno je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV;
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Tuhelj za 2018. godinu
prihvaćeno je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV;
- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tuhelj za 2018. godinu prihvaćeno je
JEDNOGLASNO.
Zaključak o prihvaćanju izvješća donesen je u 20 sati i 54 minute.
Točka 10.
Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
Načelnik Hercigonja pojasnio je da su u izvješćima o izvršenju programa detaljno obrazložene
stavke na koje je utrošen proračun, tako da tih stavaka nema u izvješću načelnika.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o broju novorođenih, na što je načelnik Hercigonja
odgovorio da je izvješće rađeno za drugu polovicu godine, stoga broju od 7 novorođenih u drugoj
polovici treba pribrojiti novorođene iz prve polovice godine tako da ih ukupno ima 18.
Na upit vijećnika Slavičeka, načelnik Hercigonja je obrazložio da za nadstrešnicu kod
mrtvačnice na groblju u Lenišću nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.
Na upit vijećnika Slavičeka o djelovanju LAG-a Zagorje Sutla, načelnik Hercigonja je
objasnio da će se preko LAG-a financirati izgradnja parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama.
Dokumentacija je trenutno u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te
očekujemo rezultate za nekoliko mjeseci.
Vijećnik Turčin izložio je da je proračun najvažnija stavka izvješća te da je načelnik osoba
koja mora doći do vrata ministarstava i EU fondova.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
donesen je s 8 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 21 sat i 47 minuta.
Točka 11.
Izvješće Savjeta mladih Općine Tuhelj o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade u
2018. godini
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se izvješće prima samo na znanje.

Predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak izložio je vijećnicima izvješće o provedenim
aktivnostima u sklopu Lokalnog programa za mlade. Provedeno je 5 aktivnosti od predviđenih 7.
Zamjenica načelnika Kolman pojasnila je da je sretna jer smo primjer lokalne jedinice koja
ima donesen lokalni program za mlade i koja ga u stvarnosti i provodi. U sljedećem izvješću će se
vidjeti da je sve planirano i realizirano.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o kupnji interaktivne ploče.
Zamjenica načelnika Kolman objasnila je da je lokalni program za mlade donesen u postupku
koji je trajao godinu dana. Svatko se u tom vremenu mogao javiti i reći svoje prijedloge. Kao jedna od
aktivnosti definirana je kupnja interaktivne ploče.
Načelnik Hercigonja dodao je kako tamo gdje možemo, pomažemo školi i našim učenicima da
imaju suvremeni standard za učenje, iako bi to trebala biti briga drugih. Smatramo da naši učenici
zaslužuju najbolje.
Vijećnik Slaviček se složio da je ploča potrebna, a prethodno pitanje je postavio samo vezano
uz djelokrug rada Savjeta mladih. Dodao je kako misli da se općina mora boriti za oživotvorenje vrtića
i opstanak naše škole.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja
Predsjednik Općinskog vijeća obrazložio je da se na popis predškolskih ustanova koje
sufinanciramo dodaje još jedan dječji vrtić kako bi svi roditelji mogli upisati svoju djecu u vrtić.
Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog
odgoja donesena je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 21 sat i 59 minuta.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 22 sata i 02 minute.
Djelatnica JUO Špetić obrazložila je da se izmjene odluke donose radi usklađenja sa Zakonom
o komunalnom gospodarstvu, a prema mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje
je zaprimljeno 26.03.2019. godine u kojem se navodi da se djelatnosti koje je prema privatnim
subjektima provodio komunalni pogon ne mogu smatrati komunalnim djelatnostima.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona
Djelatnica JUO Špetić pojasnila je da se izmjene ove odluke donose iz istog razloga kao
izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima.
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona donesena je JEDNOGLASNO
s 8 glasova ZA u 22 sata i 02 minute.
Točka 15.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja pojasnio je da se ne radi o nikakvom povećanju, nego o promjeni naziva
jednog radnog mjesta. Stvoreno je još jedno radno mjesto na koje će se primiti osoba na stručnom
osposobljavanju.

Na upit vijećnika Slavičeka načelnik Hercigonja je pojasnio da je osnovica za plaće u
Jedinstvenom upravnom odjelu 3.450,00 kuna, a da će se na stručno osposobljavanje primiti Marko
Brozović iz Svetog Križa.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 22
sata i 06 minute.
Točka 16.
Pitanja i prijedlozi
Vijećnik Slaviček postavio je upit o daljnjim radovima na Starom groblju u Tuhlju.
Načelnik Hercigonja odgovorio je da je prvo potrebno napraviti projekt.
Vijećnik Slaviček je dodao kako u našem mjestu postoje stručni ljudi kojima treba dati priliku.
Domaći ljudi znaju povijest mjesta i mogu svojim radom doprinijeti. Podržava zajedničko odlučivanje
o imenu trga.
Načelnik Hercigonja se složio i dodao je kako će se napraviti javna tribina i provest će se
javno savjetovanje. Nema se predrasuda prema nikome, no moramo imati neku polazišnu točku. U rad
će se nastojati uključiti sve poznate subjekte koji bi mogli doprinijeti.
Vijećnik Slaviček i načelnik Hercigonja raspravljali su o potrebi uspostavljanja registra
obrtnika, poduzetnika i OPG-ova.
Vijećnica Iveković predložila je da se općinska prostorija u staroj školi u Tuhlju prenamijeni u
prostoriju za proslave rođendana djece. Smatra da je takav prostor potreban roditeljima.
Vijećnik Slaviček podržao je prijedlog vijećnice Iveković i dodao kako je prostor potreban i za
rad KUD-a Naša lipa. Svi zajedno mogli bismo ga obnoviti i napraviti da služi lokalnoj zajednici.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se napravi prijedlog i troškovnik za stavljanje
prostora u upotrebu.
Vijećnik Turčin postavio je upit o odluci da će projekt za uređenje trga raditi Kostelgrad
projekt d.o.o.
Načelnik Hercigonja odgovorio je da je ugovor sklopljen temeljem općinskog Pravilnika o
jednostavnoj nabavi, 3 ponude su poslane na adrese poslovnih subjekata, a to su Krapina projekt,
Krapina gradnja i Kostelgrad projekt. Cijeli projekt je vrijednosti 80.000,00 kuna, od kojih općina
financira 12.000,00 kuna, a Ministarstvo oko 70.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 22 sata i 19 minuta.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/38
URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 03.07.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Odluka o komunalnom redu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
68/18, 118/18)
Obrazloženje:
U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom
se propisuje:
1.
uređenje naselja
2.
način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu
Općine
3.
uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina
javne namjene za parkiranje vozila
4.
održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene
5.
uklanjanje snijega i leda
6.
mjere za održavanje komunalnog reda
7.
prekršajne odredbe.
Odlukom o komunalnom redu propisuju se mjere za provođenje te odluke kao što je
određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje
komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i
prekršajne odredbe.
Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odlukom o komunalnom redu
prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su području učinjeni prekršaji.
Poslove provedbe odluke o komunalnom redu obavlja upravno tijelo jedinice
lokalne samouprave određeno općim aktom predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave o ustroju upravnih tijela (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).
Poslove nadzora koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja
upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.
U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar
ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim
osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu

odnosno druge mjere propisane zakonom.
Mjere za održavanje komunalnog reda propisane Odlukom o komunalnom redu
komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odluku odnosno osobi koja je
obvezna otkloniti utvrđenu povredu.
Prekršajne odredbe iz nacrta Odluke o komunalnom redu određene su sukladno
Prekršajnom zakonu (Narodne novine br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18).
Prijedlog odluke je na javnom savjetovanju do kraja današnjeg dana te ćete na
sjednici Općinskog vijeća biti upoznati o rezultatima savjetovanja.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prijedlogu.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o komunalnom redu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
68/18. i 110/18.- Odluka USRH) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 12/18.) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj _ sjednici
održanoj dana ____ 2019. godine donijelo je
ODLUKU
O KOMUNALNOM REDU
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) u svrhu uređenja naselja te
uspostave i održavanja komunalnog reda za područje općine Tuhelj (u daljnjem tekstu:
Općina) propisuju se:
1.
uređenje naselja
2.
način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine
3.
uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne
namjene za parkiranje vozila
4.
održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene
5.
uklanjanje snijega i leda
6.
mjere za održavanje komunalnog reda
7.
prekršajne odredbe.
Članak 2.
Površinama javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se:
1.
nerazvrstane ceste i njezini sastavni dijelovi
2.
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima:
trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i
pješačke staze, pothodnici ako nisu dio nerazvrstane ceste i slično
3.
javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili
pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i

4.
5.
6.

rekreacijski prostori, zelene površine uz nerazvrstane ceste, ako nisu sastavni dio
nerazvrstane ceste i slično
javna parkirališta i ostale površine javne namjene koje služe za parkiranje vozila
autobusna stajališta
površine unutar groblja na kojima se ne nalaze grobna mjesta.

Površinama javne namjene smatraju se i druge površine čije je korištenje namijenjeno svima i
pod jednakim uvjetima te se na te površine na odgovarajući način primjenjuju odredbe ove
Odluke.
U slučaju spora što se smatra površinom javne namjene odluku donosi izvršno tijelo Općine.
Članak 3.
Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane ovom Odlukom prihod su proračuna Općine.
Članak 4.
Uspostavljanje i održavanje komunalnog reda na području općine osim odredbama ove
Odluke propisuje se i drugim općim aktima Općine
U nadzoru i provođenju općih akata iz stavka 1. ovog članka komunalni redar ima pravo i
obvezu poduzimati sve mjere i radnje koje je ovlašten poduzimati sukladno odredbama ove
Odluke i zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.
II.

UREĐENJE NASELJA

Članak 5.
Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke podrazumijeva se:
1.
uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u
dijelu
koji je vidljiv površini javne namjene
2.
određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na
građevinama i
druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih,
zajedničkih antenskih
sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema
posebnim propisima grade bez
građevinske dozvole i glavnog projekta.
Članak 6.
Natpisne ploče imena naselja, ulica, trgova, parkova i slično nabavlja i postavlja Općina
sukladno posebnom propisu.
Nije dozvoljeno uništavati ili neovlašteno skidati natpisne ploče.
Članak 7.
Svaka zgrada mora biti obilježena brojem sukladno posebnom propisu, o čemu brine vlasnik
zgrade.
Članak 8.
Kad se ploča s nazivom tvrtke ili obrta ističe na pročelju zgrade, ista mora biti tehnički i
estetski oblikovana i uredna.
U slučaju prestanka potrebe za isticanjem naziva, isti je potrebno ukloniti.

Članak 9.
Vanjski dijelovi zgrade (pročelje, krovište, prozori, vrata, balkon, terasa, lođa, žljebovi te
drugi vanjski uređaji ili oprema) moraju biti uredni i čisti.
Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju
pješački ili cestovni promet.
Posude s cvijećem moraju biti postavljene tako da je spriječen pad posude i izlijevanje vode
na prolaznike.
Članak 10.
Nije dozvoljeno šarati ili na drugi način nagrđivati vanjske dijelove zgrade.
Članak 11.
Zastave, prigodni natpisi i ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski
određeno mjesto moraju biti uredni te moraju biti uklonjeni u roku od 24 sata od prestanka
prigode zbog koje su postavljeni.
Članak 12.
Vlasnik (ili korisnik) stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je
redovito održavati urednom okućnicu ili dvorište zgrade, odnosno zemljište, uključujući i
ogradu prema površini javne namjene, na način da budu uredni, uređeni i ne ometaju
korištenje površine javne namjene (cestovni ili pješački promet, vertikalnu ili horizontalnu
signalizaciju, javnu rasvjetu, korištenje urbane opreme i dr.).
Vlasnik (ili korisnik) iz stavka 1. ovog članka dužan je obrezivati zelenilo (drveće, grmlje,
živice i sl.) u svojoj okućnici ili dvorištu odnosno na svom zemljištu kako isto ne bi svojim
granama prelazilo na površinu javne namjene.
Vlasnik (ili korisnik) iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah očistiti površinu javne namjene
od lišća, plodova i grana koje s njegovog zemljišta padnu na površinu javne namjene.
Na okućnicama, dvorištima i zemljištima koja su vidljiva s površine javne namjene nije
dozvoljeno skladištiti ili odlagati bilo kakav otpad.
Članak 13.
Ograde uz površinu javne namjene trebale bi u što većoj mjeri biti od zelenila.
Zabranjuje se izvedba ograde uz javne površine od bodljikave žice, armaturne mreže te
ograde koja bi smanjivala vidno polje i preglednost za sigurno odvijanje prometa.
Članak 14.
Izloge u poslovnim prostorima mora se održavati urednima (ne odlagati ambalažu ili
skladištiti robi i sl.) i čistima.
Izlog iz stavka 1. ovog članka se mora držati čistim i urednim i u slučaju da se prostor ne
koristi.
Izlozi moraju izradom i dekoracijom biti usklađeni s izgledom zgrade i okoliša.

Predmeti se mogu izlagati izvan izloga odnosno izvan poslovnog prostora uz odobrenje
upravnog odjela Općine nadležnog za komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: upravni
odjel).

Članak 15.
Gospodarske djelatnosti koje se vrše iz dvorišta ili sa zemljišta bez ulaska u dvorište ili na
zemljište, mogu se tako vršiti ukoliko se ne ometa korištenje površine javne namjene.
Članak 16.
Na području Općine mogu se postavljati reklamni i oglasni predmeti (oglasni pano, oglasni
stup, oglasni ormarić, transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni
logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamni stup, reklama na zaštitnom platnu skele i
drugo) uz odobrenje upravnog odjela.
Reklamni i oglasni predmeti mogu biti samostojeći, viseći ili konzolno ili plošno pričvršćeni
na podlogu.
Nije dozvoljeno postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta na mjestu gdje bi ugrozili
sigurnost cestovnog i pješačkog prometa, preglednost prometne signalizacije ili javne
rasvjete.
Članak 17.
Predmeti iz članka 16. moraju biti izrađeni od čvrstog i trajnog materijala, tehnički i estetski
oblikovani te usklađeni sa okolnim objektima i okolišem.
Predmete iz stavka 1. članka mora se održavati urednima i čistima, dotrajale je potrebno
zamijeniti, a one koje više neće služiti svrsi ukloniti.
Reklamne panoe i slične predmete koji privremeno nemaju reklamnu poruku treba pokriti
plakatom bijele boje.
Transparent je predmet za oglašavanje koji se postavlja razapinjanjem iznad površine javne
namjene na način da ne ometa korištenje javne površine, osobito sigurnost prometa. Postavlja
se na vrijeme do 30 dana odnosno do dovršetka manifestacije.
Članak 18.
Uz zahtjev za odobrenje iz članka 16. prilaže se: kopija katastarskog plana s naznačenom
lokacijom za postavu (ili nacrt pročelja zgrade), dokaz o vlasništvu građevine ili suglasnost
vlasnika, ostale potrebne suglasnosti i akti prema posebnim propisima (ovisno o vrsti
predmeta) a za samostojeće i konzolne predmete i statički proračun.
Odobrenjem se pobliže određuju uvjeti i način postavljanja predmeta iz članka 16.
Članak 19.
Plakati, oglasi, smrtovnice i slične objave mogu se isticati samo na oglasnim pločama,
oglasnim ormarićima, oglasnim stupovima odnosno reklamnim panoima, ormarićima i
stupovima.
Isticanje izbornih plakata uređeno je općim aktom Općine.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, plakati se mogu isticati na stupovima javne rasvjete uz
odobrenje upravnog odjela, kojim će se odrediti uvjeti postavljanja.
Članak 20.
Plakati i slične objave iz članka 19. moraju biti uredni, odnosno oštećene i zastarjele plakate i
slične objave potrebno je ukloniti.
Zabranjeno je uništavanje istaknutih plakata i sličnih objava te njihovo skidanje od
neovlaštene osobe.
Članak 21.
Uvjeti i postupak za postavljanje tendi i sličnih zaštitnih naprava, klimatizacijskih uređaja,
dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama a koji se grade bez
građevinske dozvole i glavnog projekta na zgradama ili zemljištima određuju se posebnim
općim aktom Općine.
Članak 22.
Na području Općine može se postaviti ili ukloniti spomenik, spomen-ploča, skulptura ili
drugi sličan predmet uz suglasnost upravnog odjela te sukladno posebnim propisima.
Odredbe stavka 1. ne odnose se na postavu ili uklanjanje spomenika na groblju.

III.

NAČIN
NAMJENE

UREĐENJA I
KORIŠTENJA
POVRŠINA JAVNE
I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Članak 23.
Urbanom opremom javne namjene u smislu odredaba ove Odluke podrazumijevaju se
rasvjetna tijela i uređaji javne rasvjete, klupe, košare za otpad, kontejneri, javni satovi,
oprema dječjih igrališta, zaštitne ograde, nadstrešnice autobusnih stajališta, spomenici,
skulpture, reklamne i oglasne ploče, zaštitni stupići, sustavi video i audio nadzora, natpisne
ploče, turistička signalizacija, zdenci, fontane te sve druga slična urbana oprema javne
namjene.
Članak 24.
Urbana oprema javne namjene mora biti održavana urednom i u stanju funkcionalne
sposobnosti.
O nabavi i održavanju urbane opreme brine upravni odjel odnosno pravna ili fizička osoba
kojoj se ti poslovi povjere.
Za postavljanje urbane opreme na području Općine od strane treće osobe potrebno je
odobrenje upravnog odjela.
Članak 25.
Zabranjeno je na bilo koji način oštećivati ili uništavati urbanu opremu javne namjene.
Članak 26.
Površine javne namjene osvjetljavaju se javnom rasvjetom sukladno planu upravnog odjela.
O vremenu u kojem javna rasvjeta svijetli odlučuje izvršno tijelo Općine.

Članak 27.
Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je objekte i
uređaje (instalacije) javne rasvjete održavati u stanju estetske i funkcionalne sposobnosti.
Članak 28.
Korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta moguće je uz odobrenje upravnog
odjela.

Članak 29.
Na trgovima i sličnim površinama javne namjene mogu se postavljati javni satovi.
Članak 30.
Na površinama javne namjene mogu se postavljati sustavi za video i audio nadzor sukladno
posebnim propisima i općem aktu Općine.
Članak 31.
Zabranjeno je šarati ili na drugi način oštećivati znakove horizontalne i vertikalne
signalizacije.
Članak 32.
Protupožarne hidrante vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i posebno
ih označiti kao takve.
Članak 33.
Dječja, sportska te rekreacijska igrališta kao i njihova pripadajuća parkirališta, uređaji i
oprema moraju biti održavani urednima i u stanju funkcionalne sposobnosti.
O održavanju brine vlasnik ili osoba kojoj je igralište povjereno na upravljanje.
Članak 34.
Javne zelene površine moraju biti redovno održavane, osobito košnjom trave, orezivanjem
zelenila, obnovom nasada, okopavanjem, uklanjanjem otpada, održavanjem posuda s
ukrasnim biljem, postavljanjem ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine. O
održavanju iz stavka 1. ovog članka brinu djelatnici upravnog odjela.
Članak 35.
Na površinama javne namjene dozvoljeno je postavljanje posuda za cvijeće uz odobrenje
upravnog odjela.
Članak 36.
Kiosci se mogu postavljati u skladu s odredbama općeg akta Općine kojim se uređuju uvjeti i
lokacije za postavu kioska.
Članak 37.

Pokretne naprave i predmeti (pokretna radnja, pozornica s opremom, uslužne naprave,
automati, štandovi, šatori za manifestacije, prodaju robe i druga javna događanja, klizalište,
zabavni park i dr., zatim poštanski sandučići i sl.) mogu se postaviti na površini javne
namjene uz odobrenje upravnog odjela.
Na postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i odredbe drugih općih akata
Općine.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka će se odrediti uvjeti i način korištenja površine javne
namjene.

Članak 38.
Za postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu potrebno je odobrenje
upravnog odjela.
Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima
se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet te na onim mjestima na
kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled tog mjesta.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija za postavljanje, veličina naprave,
izgled naprave, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja.
Članak 39.
Ugostiteljske terase na površinama javne namjene postavljaju se ispred ili u neposrednoj
blizini ugostiteljskog objekta uz odobrenje upravnog odjela, a služe pružanju ugostiteljskih
usluga na otvorenom.
Na postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i odredbe drugih općih akata
Općine.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka će se odrediti uvjeti i način korištenja površine javne
namjene.
Članak 40.
Svi ostali uvjeti i način davanja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine trećim
osobama za gospodarske i druge svrhe (uključujući njihovo davanje na privremeno korištenje
ili zakup), a koji nisu propisani ovom Odlukom, propisuju se drugim općim aktima Općine.
IV.
UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I
DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA
Članak 41.
Uvjeti korištenja javnih parkirališta uređuju se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
komunalno gospodarstvo.
Članak 42.
Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta uređuju se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju
ceste i odredbama općih akata Općine kojim se uređuju nerazvrstane ceste.

Članak 43.
Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje
na odgovarajući se način primjenjuju i na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge
površine javne namjene za parkiranje vozila.
V.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 44.
Površine javne namjene koriste se u skladu s njihovom namjenom.
Zabranjeno je korištenje površina javne namjene suprotno njihovoj namjeni.
Zabranjeno je oštećivati i onečišćavati površine javne namjene.
Članak 45.
Za odražavanje manifestacija, skupova, sajmova, izložbi, natjecanja, priredbi, zabavnih
parkova, prodaju, izlaganje robe i druga slična događanja na površini javne namjene potrebno
je odobrenje upravnog odjela.
Odobrenjem se u skladu s odredbama ove Odluke i drugih općih akata Općine određuju i
uvjeti održavanja čistoće i čuvanja površine javne namjene.
Članak 46.
Površine javne namjene mora se održavati čistima.
Standard održavanja čistoće iz stavka 1. ovog članka određuje upravni odjel.
Članak 47.
Održavanje čistoće površina javne namjene (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina
od otpada, čišćenje snijega i leda, čišćenje košarica za otpatke, uklanjanje otpada odbačenih
na površinu javne namjene ili zemljište u vlasništvu Općine) je redovito i izvanredno.
Održavanje čistoće površina javne namjene obavljaju osobe kojima su ti poslovi povjereni
sukladno odredbama zakona koji uređuje komunalno gospodarstvo, prema planovima i
programima te osobe i upravnog odjela, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
Izvanredno čišćenje površina javne namjene obavlja se kad su površine uvelike onečišćene
uslijed vremenskih neprilika ili sličnih događanja.
Članak 48.
Iznimno od članka 47. ove Odluke, čistoću površine javne namjene održava ona pravna ili
fizička osoba kojoj je ta površina dana na korištenje, upravljanje ili zakup i slično
(organizatori skupova ili manifestacija, zabavni parkovi, zakupnici i sl.).
Organizator događanja odnosno korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je u roku od 12 sati
od završetka događanja očistiti površinu javne namjene te ukloniti moguće nedostatke na
površini javne namjene.
Iznimno od članka 47. ove Odluke, izvođač radova na površini javne namjene dužan je
održavati čistoću te površine, kao i svaka pravna ili fizička osoba koja bilo kakvim radovima i
radnjama na objektima ili zemljištima onečisti površinu javne namjene.

Iznimno od članka 47. ove Odluke, pravna ili fizička osoba čijim se poslovanjem u objektima
onečišćuju površine javne namjene, dužna je održavati čistoću površine javne namjene.
Članak 49.
Na površinama javne namjene postavlja se košarice i posude za odlaganje otpada prema planu
upravnog odjela.
Nije dozvoljeno postavljanje košarica za otpatke na drveće, spomenike, stupove prometnih
znakova, stupove za isticanje zastava te druga mjesta na kojima mogu smetati sigurnosti
prometa ili nagrđivati okoliš.
Članak 50.
Na površinu javne namjene nije dozvoljeno:
1.
izlijevati ili ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste (otpadne, oborinske i dr.)
2.
bacati ili ostavljati bilo kakav otpad
3.
paliti otpad
4.
ostavljati vozila koja nisu u voznom stanju (registrirana ili neregistrirana)
5.
popravljati ili prati vozilo ili druge predmete
6.
bacati goruće predmete u posude za otpad
7.
odlagati ili postavljati bilo kakav materijal, opremu, strojeve ili uređaje bez odobrenja
upravnog odjela
8.
izlagati bilo kakvu robu, proizvode i slično bez odobrenja upravnog odjela
9.
bacati reklamne letke bez odobrenja upravnog odjela
10.
obavljati ili propuštati bilo kakve druge radnje kojima je oštećuje ili onečišćuje
površina
javne namjene ili koristi površina javne namjene suprotno odredbama ove
Odluke.
Članak 51.
Za istovar ogrjeva i piljenje drva koristi se vlastito zemljište.
Iznimno, površina javne namjene može se koristiti za istovar, na način da se ne ometa promet
i da ih se ukloni u roku od 8 sati.
Članak 52.
Istovar i utovar robe obavlja se prvenstveno na vlastitom zemljištu.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, u opravdanim slučajevima roba se može privremeno
istovariti ili utovarivati na površini javne namjene, na način da ne ometa sigurnost prometa. U
tom slučaju roba mora biti bez zastoja uklonjena s površine javne namjene.
Članak 53.
Površinu javne namjene može se privremeno zauzeti za istovar, utovar i smještaj materijala,
podizanje skela, popravak i čišćenje vanjskih dijelova građevine i ostale slične građevinske
radove samo uz odobrenje upravnog odjela.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka će se odrediti uvjeti i način korištenja površine javne
namjene i obveza povrata u prijašnje stanje.
Osoba kojoj je izdano odobrenje iz stavka 1. ovog članka dužna je obavijestiti komunalnog
redara o završetku radova u roku od 24 sata.

Komunalni redar će obići površinu, pa će, ako utvrdi da je došlo do oštećenja površine javne
namjene, narediti trećoj osobi uklanjanje oštećenja u određenom roku. Ukoliko treća osoba ne
otkloni oštećenje, komunalni redar može odrediti izvršenje putem treće osobe.
Članak 54.
Površina javne namjene može se prekopati samo uz odobrenje upravnog odjela.
Izvođač radova ili investitor (u daljnjem tekstu: izvođač radova) dužan je najkasnije 7 dana
prije početka radova pisano obavijestiti komunalnog redara o namjeri izvođenja radova.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, a radi poduzimanja hitnih mjera, izvođač radova može
obavijestiti komunalnog redara neposredno prije početka radova i usmenim putem.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka će se odrediti uvjeti i način korištenja površine javne
namjene i obveza povrata u prijašnje stanje.

Članak 55.
Izvođač radova prekapanja na površini javne namjene dužan je poduzete sve mjere i radnje
kako bi osigurao gradilište te pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova.
Tijekom izvođenja radova izvođač radova je dužan osigurati stručni nadzor i pridržavati se
posebnih propisa koji uređuju određenu vrstu radova.
Prekopavanje se vrši kad to dozvoljavaju vremenske prilike.
Svi radovi moraju se izvesti sa što manje smetnji za pješački i cestovni promet.
Članak 56.
Izvođač radova prekapanja dužan je obavijestiti komunalnog redara o završetku radova u
roku od 24 sata.
Komunalni redar će obići površinu, pa će, ako utvrdi da je došlo do oštećenja površine javne
namjene, narediti trećoj osobi uklanjanje oštećenja u određenom roku. Ukoliko treća osoba ne
otkloni oštećenje, komunalni redar može odrediti izvršenje putem treće osobe.
Ako nakon dovođenja površine u prijašnje stanje, a u roku do 2 godine odnosno u određenih
garancijskim rokovima, nastanu nedostaci uslijed nekvalitetnog izvođenja radova, izvođač
radova dužan je ukloniti nedostatke.
Članak 57.
Na javnim zelenim površinama nije dozvoljeno:
1.
rezati i na bilo koji drugi način oštećivati drveće i grmlje
2.
penjati se po drveću
3.
gaziti i hodati po cvjetnjacima, uređenim travnjacima i nasadima
4.
kopati i odnositi zemlju i biljke
5.
voziti se vozilom te parkirati
6.
izlijevati ili ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste (otpadne, oborinske i dr.)
7.
bacati ili ostavljati bilo kakav otpad
8.
paliti otpad i ložiti vatru
9.
ostavljati vozila koja nisu u voznom stanju (registrirana ili neregistrirana)
10.
popravljati ili prati vozilo ili druge predmete
11.
bacati goruće predmete u posude za otpad

uznemiravati ptice i druge životnije
koristiti sprave na dječjim, sportskim i rekreacijskim igralištima protivno njihovoj
namjeni
14.
dovoditi životinje na uređene zelene površine i dječja igrališta,
15.
obavljati ili propuštati bilo kakve druge radnje kojima se javna zelena površina
oštećuje ili
onečišćuje ili koristi suprotno odredbama ove Odluke.
12.
13.

Članak 58.
Na dječjim igralištima, sportskim i rekreacijskim javnim zelenim površinama se, u pravilu, na
vidljivom mjestu postavljaju ploče s odredbama o pridržavanju reda.

Članak 59.
Na području Općine javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža trgovačko društvo
kojem je obavljanje te usluge povjereno sukladno zakonu koji uređuje gospodarenje otpadom,
drugih posebnim propisima te općem aktu Općine koji uređuje način pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka dužno je:
1.
pružati uslugu prikupljanja komunalnog otpada u skladu s utvrđenim rasporedom
2.
pružati uslugu prikupljanja komunalnog otpada sukladno odredbama zakona koji
uređuje održivo gospodarenje otpadom, posebnih propisa i općeg akta Općine
3.
prilikom pružanja javne usluge poduzimati mjere zaštite površine javne namjene (
osobito održavati čistoću i čuvati površinu javne namjene).
Članak 60.
Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i
tekstila na površini javne namjene postavljaju se uz suglasnost upravnog odjela.
Otpad se mora odlagati u odgovarajuće spremnike iz stavka 1. ovog članka, poštujući pravila
o odvojenom prikupljanju otpada.
Nije dozvoljeno na bilo koji način oštećivati spremnike iz stavka 1. ovog članka. Nije
dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika iz stavka 1. ovog članka.
Članak 61.
Vlasnici odnosno zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su prazniti male
sanitarne uređaje i sabirne jame putem isporučitelja vodne usluge ili putem koncesionara.
VI.

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 62.
Uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene obavlja pravna osoba kojoj su povjereni
poslovi održavanja te površine javne namjene, osim ako je drugačije određeno odredbama ove
Odluke.

Članak 63.
Vlasnik je dužan poduzeti odgovarajuće mjere na objektima na kojima postoji opasnost
sklizanja s krovova snijega i leda na površinu javne namjene te je uklanjanje snijega i leda s
tih objekata njegova obveza.
Članak 64.
Dio nogostupa odnosno druge površine javne namjene koji se nalaze ispred stambenog i
poslovnog objekta dužan je čistiti od snijega i leda vlasnik odnosno korisnik tog objekta, na
način koji će osigurati siguran prolaz pješaka (uklanjanje, posipavanje solju ili pijeskom).
Uklanjanje snijega i leda s javnih parkirališta na kojima se plaća naknada, javne tržnice na
malo, autotaxi stajališta, staza na groblju obveza je pravnih ili fizičkih osoba koje taj prostor
koriste za obavljanje svojih djelatnosti.
Uklanjanje snijega i leda uz privremeni objekt obveza je vlasnika odnosno korisnika
privremenog objekta (kiosk i sl.)
Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene dužna
je osigurati da se zaostali materijal nakon posipavanja očisti u roku od 15 dana od otapanja
snijega i leda.
VII.

MJERE ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA

Članak 65.
Protupravno postavljenim predmetima smatraju se objekti, predmeti, materijali, oprema i
uređaji koji su postavljeni protivno odredbama ove Odluke.
Komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovog članka, a koji su
u njegovoj nadležnosti. Ukoliko osoba sama ne ukloni protupravno postavljene predmete,
komunalni redar može naložiti izvršenje putem treće osobe.
Članak 66.
Poslove provedbe i nadzora ove Odluke obavlja upravni odjel.
Poslove nadzora provode komunalni redari koji su službenici upravnog odjela iz stavka 1.
ovog članka, sukladno odredbama zakona koji uređuje komunalno gospodarstvo, drugih
posebnih zakona i propisa i ove Odluke.
Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu
iskaznicu.
Članak 67.
U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:
1.
zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i
sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke,
kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
2.
uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne
mogu izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
3.
zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu
u nadzoru

4.
prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način
(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)
5.
opominjati fizičke i pravne osobe na pridržavanje odredbi ove Odluke
6.
rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za
održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane
zakonom (upravne mjere i dr.)
7.
donositi rješenje o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili
putem treće osobe
8.
predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga
9.
naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja
10.
obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.
Mjere za održavanje komunalnog reda komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je
povrijedila Odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako se osoba
ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.
Ako komunalni redar utvrdi povredu odredaba ove Odluke može donijeti rješenje i bez
saslušanja stranke.
Obvezni prekršajni nalog izdaje upravni odjel.
Članak 68.
Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za
rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za
neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.
Upravno tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži
otpor ili se otpor osnovano očekuje.
Članak 69.
Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje
upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.
VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 70.
Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
1.
ako šara ili na drugi način nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 10.),
2.
ako postavi ili ukloni spomenik ili drugi sličan predmet bez suglasnosti upravnog
odjela (članak 22. stavak 1.),
3.
ako oštećuje ili uništava urbanu opremu javne namjene (članak 25.),
4.
ako objekte i uređaje javne rasvjete ne održava u stanju estetske i funkcionalne
sposobnosti (članak 27.),
5.
ako protupožarne hidrante ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti ili ih ne
označi kao takvima (članka 32.),

ako na površinu javne namjene postavi pokretnu napravu ili predmet bez ili protivno
odobrenju upravnog odjela (članak 37.),
7.
ako na površini javne namjene postavi ugostiteljsku terasu bez ili protivno odobrenju
upravnog odjela (članak 39.),
8.
ako organizira manifestaciju ili drugo slično događanje bez ili protivno odobrenju
upravnog odjela (članak 45.),
9.
ako ne održava čistoću površine javne namjene (članak 47. stavak 2.),
10.
ako osoba kojoj je površina javne namjene dana na korištenje ili slično ne održava
čistoću
iste (članak 48. stavak 1.),
11.
ako organizator događanja u roku od 12 sati ne očisti površinu javne namjene ili ne
ukloni moguće nedostatke (članak 48. stavak 2.),
12.
ako na površini javne namjene izvodi radove, a ne održava čistoću (članak 48. stavak
3.),
13.
ako ne održava čistoću površine javne namjene koja je onečišćena njenim poslovanjem
(članak 48. stavak 4.),
14.
ako zauzme površinu javne namjene za istovar i ostale građevinske radove bez ili
protivno
odobrenju upravnog odjela (članak 53. stavak 1.),
15.
ako površinu javne namjene ne vrati u prijašnje stanje (članak 53. stavak 2.),
16.
ako ne ukloni oštećenje u određenom roku (članak 53. stavak 4.),
17.
ako prekopa površinu javne namjene bez ili protivno odobrenju upravnog odjela
(članak
5. stavak 1.),
18.
ako nakon prekapanja ne vrati javnu površinu u prijašnje stanje (članak 55. stavak 4.),
19.
ako ne poduzme sve mjere i radnje kako bi osigurao gradilište i pravovremeno i
kvalitetno izvodio radove (članak 56. stavka 1.),
20.
ako ne osigura stručni nadzor i ne pridržava se posebnih propisa (članak 56. stavak 2.),
21.
ako prekapanje vrši kad to ne dozvoljavaju vremenske prilike (članak 56. stavak 3.),
22.
ako ne ukloni oštećenja uzrokovana prekapanjem u određenom roku (članak 57. stavak
2.),
23.
ako ne ukloni nedostatke nastale uslijed nekvalitetnog izvođenja radova, a nakon
dovođenja površine u prijašnje stanje (članak 57. stavak 3.),
24.
ako postupa suprotno odredbama članka 59. stavka 2. ove Odluke,
25.
ako postavi spremnike bez suglasnosti upravnog odjela (članak 60. stavak 1.),
26.
ako otpad ne odlaže u odgovarajući spremnik (članak 60. stavak 2.),
27.
ako ošteti spremnik za prikupljanje otpada (članak 60. stavak 3.),
28.
ako odlaže otpad izvan spremnika (članak 60 .stavak 4.),
29.
ako ne obavlja poslove uklanjanja snijega i leda s površine javne namjene (članak 62.).
6.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnosti koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.

Članak 71.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
1.
ako vanjske dijelove zgrade ne održava urednim i čistima (članak 9. stavak 1.),
2.
ako postavi vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade tako da ometaju pješački
ili
cestovni promet (članak 9. stavak 2.),
3.
ako redovito ne održava i ne uređuje okućnicu, dvorište ili zemljište te ogradu prema
površini javne namjene na način da budu uredni, uređeni i ne ometaju korištenje
površine
javne namjene (članak 12. stavak 1.),
4.
ako ne obrezuje zelenilo u svojoj okućnici ili dvorištu, odnosno zemljištu pa svojim
granama prelazi na površinu javne namjene (članak 12. stavak 2.),
5.
ako odmah ne očisti površinu javne namjene od lišća, plodova i grana koje s njegovog
zemljišta padnu na površinu javne namjene (članak 12. stavak 3.),
6.
ako na okućnici, dvorištu ili zemljištu vidljivom s javne površine skladišti ili odlaže
bilo kakav otpad (članak 12. stavak 4.),
7.
ako uz javnu površinu izvede ogradu od bodljikave žice, armaturne mreže ili ogradu
koja bi
smanjivala vidno polje i preglednost za sigurno odvijanje prometa (članak 13.
stavak 2.),
8.
ako obavljanjem gospodarske djelatnosti iz dvorišta ili sa zemljišta ometa korištenje
površine javne namjene (članak 15.),
9.
ako postavi reklamni ili oglasni predmet bez ili protivno odobrenju upravnog odjela
(članak 17.),
10.
ako urbanu opremu javne namjene ne održava urednom i u stanju funkcionalne
sposobnosti (članak 24. stavak 1.),
11.
ako postavi urbanu opremu javne namjene bez odobrenja upravnog odjela (članak 24.
stavak 3.),
12.
ako bez odobrenja upravnog odjela postavi predmet na uređaj javne rasvjete (članak
28.),
13.
ako šara ili na drugi način ošteti znakove horizontalne i vertikalne signalizacije (članak
31.),
14.
ako ne brine o održavanju dječjih, sportskih ili rekreacijskih igrališta (članak 33.),
15.
ako ne održava javne zelene površine (članak 34. stavak 1.),
16.
ako ošteti ili onečisti površinu javne namjene (članak 44. stavak 3.),
17.
ako se ne pridržava odredbi članka 50. ove Odluke,
18.
ako se ne pridržava odredbi članka 57. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnosti koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz
stavka 1. ovog članka
Članak 72.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba

ako uništava ili neovlašteno skida natpisne ploče (članak 6. stavak 2.),
ako ne označi zgradu brojem sukladno posebnom propisu (članak 7.),
ako ne istakne ploču u skladu s člankom 8. stavkom 1. ove Odluke,
ako ne ukloni ploču u skladu s člankom 8. stavkom 2. ove Odluke,
ako posude s cvijećem ne postavi tako da je spriječen pad posude i izlijevanje vode na
prolaznike (članak 9. stavak 3.),
6.
ako zastave, prigodne napise i ukrase ne istakne uredne ili ne ukloni u roku od 24 sata
nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni (članak 11.),
7.
ako izloge u poslovnim prostorima ne održava urednim i čistim (članak 14. stavak 1.),
8.
ako izlog ispražnjenog prostora ne održava urednim i čistim (članak 14. stavak 2.),
9.
ako izlaže predmete izvan izloga odnosno izvan poslovnog prostora bez odobrenja
upravnog odjela (članak 14. stavak 4.),
10.
ako reklamne i oglasne predmete ne održava urednima i čistima, dotrajale ne zamjeni,
a
one koji više ne služe svrsi ne ukloni (članak 17. stavak 2.),
11.
ako reklamne i oglasne predmete koji privremeno nemaju reklamnu poruku ne pokrije
plakatom bijele boje (članak 17. stavak 3.),
12.
ako u roku ne ukloni transparent (članak 17. stavak 4.),
13.
ako ističe plakate i slične objave na nedozvoljenim mjestima (članak 19. stavak 1.),
14.
ako ističe plakate na stupovima javne rasvjete bez ili protivno odobrenju upravnog
odjela (članak 19. stavak 3.),
15.
ako ističe neuredne, odnosno oštećene i zastarjele plakate i slične objave (članak 20.
stavak 1.),
16.
ako uništava ili neovlašteno skida istaknute plakate i slične objave (članak 20. stavak
2.),
17.
ako na površini javne namjene postavi posudu za cvijeće bez odobrenja upravnog
odjela (članak 35.)
18.
ako koristi površinu javne namjene suprotno njenoj namjeni (članak 44. stavak 2.),
19.
ako postavi košarice za otpatke na nedozvoljeno mjesto (članak 49. stavak 2.),
20.
ako istovari drva na način da ometa promet ili ako ih ne ukloni u roku od 8 sati s
površine
javne namjene (članak 51. stavak 2.),
21.
ako istovari ili utovari robu na površini javne namjene bez opravdanog razloga ili na
način da ometa sigurnost prometa ili ne ukloni robu bez zastoja (članak 52. stavak 2.),
22.
ako komunalnog redara ne obavijesti o završetku radova u roku od 24 sata (članak 53.
stavak 3.),
23.
ako komunalnog redara ne obavijesti o namjeri izvođenja radova (članak 54. stavak
2.),
24.
ako komunalnog redara ne obavijesti o završetku radova u roku od 24 sata (članak 56.
stavak 1.),
25.
ako ne poduzima odgovarajuće mjere za uklanjanje snijega i leda (članak 63.),
26.
ako ne čisti dio nogostupa odnosno druge površine javne namjene koje se nalaze
ispred njegovog objekta (članka 64. stavak 1.),
27.
ako ne ukloni snijeg i led s javnih parkirališta i drugih prostora koje koristi za
obavljanje
svoje djelatnosti (članak 64. stavak 2.),
28.
ako ne ukloni snijeg i led uz privremeni objekt (članak 64. stavak 3.),
1.
2.
3.
4.
5.

29.
ako ne očisti u roku zaostali materijal nakon posipavanja (članak 64. stavak 4.).
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od kaznit će se fizička osoba 1.000,00 kuna obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnosti koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka
1. ovog članka.
IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br.4/15).
Članak 74.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/38
URBROJ: 2135-03-02/19-02
Tuhelj, 03.07.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 110. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj
20/18, 115/18)
Obrazloženje:
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18. i 115/18.)
uređeno je održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje, koja se zemljišta
smatraju poljoprivrednima, ovlasti jedinica lokalne samouprave u provođenju odredbi Zakona
i dr.
Za područje općine Tuhelj Općinsko vijeće nadležno je za donošenje agrotehničkih
mjera – mjera u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te za propisivanje mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina. Obzirom da je jedna od agrotehničkih mjera i gospodarenje biljnim
ostacima prema kojima se u svrhu sprječavanja širenja bolesti i štetočina dozvoljava
uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, predmetnom odlukom propisuju se i mjere zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu.
Nadzor na provedbom odredba Odluke sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
dužan je vršiti poljoprivredni redar. Obzirom da u trenutku donošenja ove Odluke u Općini
Tuhelj nema poljoprivrednog redara te da komunalno redarstvo vrši nadzor na licu mjesta po
više raznovrsnih propisa koji su komplementarni sa propisima o zaštiti poljoprivrednih
zemljišta, dana je mogućnost da nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar do
prijma u službu poljoprivrednog redara.
U provođenju nadzora može se narediti pravnim i fizičkim osobama
- poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili
smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
-

poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji,

-

poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina,

-

uklanjanje protupravno postavljenih
pojedinačnih stabala i grmlja.

ograda,

živica,

drvoreda,

voćnjaka

U ovlasti nadzora spada i mogućnost donošenja rješenja o prisilnom izvršenju
nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem treće osobe.
Prekršajne odredbe iz nacrta Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
određene su sukladno Prekršajnom zakonu („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13,
110/15, 70/17, 118/18).
Prijedlog odluke je u postupku javnog savjetovanja do 23:59 sati 3.7.2019. te ćete u
rezultatima istog biti obaviješteni na sjednici Općinskog vijeća.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
-

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine broj 20/18. i 115/18.), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara (Narodne novine broj 92/10.) i 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
ODLUKU
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE
I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD
POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju,
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, a sve u svrhu održavanja i zaštite
poljoprivrednog zemljišta na području općine Tuhelj
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine
koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci,
vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
Katastarske čestice zemljišta unutar granice građevinskog područja površine veće od
500 m2 i katastarske čestice zemljišta izvan granice građevinskog područja planirane
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u evidencijama Državne geodetske
uprave evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu privedene namjeni, moraju se
održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristiti do izvršnosti akta
kojim se odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde glavnog projekta.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
Agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. gospodarenje biljnim ostatcima,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.
Agrotehničke mjere dužni su provoditi vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog
zemljišta.
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta
Članak 4.
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera od strane vlasnika odnosno posjednika poljoprivrednog
zemljišta u okviru prikladne tehnologije, a posebno:
- redovito obrađivati i održavati poljoprivredno zemljište sukladno određenoj biljnoj
vrsti i načinu uzgoja, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
- održavati ili poboljšavati plodnost tla,
- održivo gospodariti trajnim pašnjacima i livadama,
- održavati površine pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
Članak 5.
U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici
odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće
agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada i to naročito sljedeće:
- redovito okopavati i kositi travu i korov te krčiti višegodišnje raslinje,
- uništavati korov ambrozije čupanjem i košnjom prije cvatnje do kraja mjeseca lipnja,
- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje u skladu sa odredbama ove
Odluke koje se odnose na zaštitu od požara,
- u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja
susjednih kultura.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva
potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne,
botaničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati
prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Članak 6.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupak za
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za
zaštitu bilja te upotrebljavati sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina koja najmanje
štete zdravlju ljudi.
Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka vlasnici odnosno posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su na siguran način zbrinuti preostalu količinu sredstava i
ambalažu sredstava za zaštitu bilja, odnosno odlagati ju sukladno uputama proizvođača koje
su priložene uz ta sredstva te u skladu s posebnim zakonima, odlukama i propisima.

4. Gospodarenje biljnim ostatcima
Članak 7.
U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje
biljnih ostataka s poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u
poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za stoku i u slučaju njihove potencijalne opasnosti za
širenje organizama štetnih za bilje.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su sa zemljišta ukloniti
sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetočina u određenom
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
Članak 8.
Gospodarenje biljnim ostatcima obuhvaća sljedeće obveze vlasnika odnosno
posjednika poljoprivrednog zemljišta:
- primijeniti odgovarajuće postupke s biljnim ostatcima nakon žetve na
poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna i reducirana obrada tla,
- primijeniti odgovarajuće postupke sa biljnim ostatcima na površinama na kojima se
primjenjuje konzervacijska obrada tla,
- ukloniti suhe biljne ostatke ili ih usitniti s ciljem malčiranja površine tla nakon
provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
- ukloniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom
zemljištu koje graniči sa poljoprivrednim zemljištem,
- kompostirati korisne biljne ostatke,
- zaorati dovezeni kompost, gnojnicu i gnoj odmah po dovozu na poljoprivredno
zemljište, a najkasnije do kraja istog dana.
5. Održavanje razine organske tvari u tlu
Članak 9.
Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalnog trogodišnjeg plodoreda
prema pravilima struke ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla.
Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene
ostatke u tlu primjenom konvencionalne, reducirane ili konzervacijske obrade tla i
uravnoteženo gnojiti tlo organskim gnojem ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu.
6. Održavanje strukture tla
Članak 10.
Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i
svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i vodom, odnosno snijegom natopljenog
zemljišta zabranjuje upotreba poljoprivredne mehanizacije, osim prilikom žetve ili berbe
usjeva.
7. Zaštita od erozije
Članak 11.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije vlasnici odnosno posjednici
poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi sljedeće mjere:
- dugogodišnji nasadi podignuti radi zaštite tla od erozije vodom ne smiju se sjeći,
osim iz agrotehničkih razloga na strmim zemljištima,
- livade, pašnjaci i neobrađene površine na strmim zemljištima ne smiju se preoravati
niti pretvarati u oranice s jednogodišnjim kulturama,
- humusni odnosno oranični sloj na strmom poljoprivrednom zemljištu ne smije se
skidati, osim u slučaju prenamjene poljoprivrednog zemljišta,
- na strmim zemljištima ne smije se uzgajati jednogodišnja kultura,
- na strmim zemljištima moraju se saditi dugogodišnji nasadi i višegodišnje kulture,
- zatravljivati strmo zemljište.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 12.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih površina:
- održavati živice i međe,
- održavati poljske putove,
- uređivati i održavati kanale,
- sprječavati zasjenjivanje susjednih parcela,
- saditi i održavati vjetrobranske pojase.
1. Održavanje živica i međa
Članak 13.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji na njemu zasade živicu
dužni su je redovito održavati i orezivati na način da spriječe njeno širenje na susjedno
obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad
1,2 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog
puta.
Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 1 m od ruba poljskog puta
odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,40 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih
parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1,2 m.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako
da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju
provedbu agrotehničkih zahvata.
Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice i
armaturnih mreža.
Zabranjeno je izoravanje ili oštećivanje međa.
2. Održavanje poljskih putova
Članak 14.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o
održavanju poljskih putova koje koriste.
Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:
- redovito održavanje i uređivanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom,
- čišćenje poljskih putova od korova i sječa pojedinih stabala, grmlja ili grana koje
sprječavaju korištenje poljskog puta,
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta,
- održavanje živica i drugog raslinja uz poljske putove.
Članak 15.
Vlasnicima odnosno posjednicima poljoprivrednog zemljišta zabranjuju se radnje koje
mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
- preoravanje poljskih putova,
- sužavanje poljskih putova,
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.
3. Uređivanje i održavanje kanala
Članak 16.
U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode vlasnici odnosno
posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih
voda dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi
odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno dužni su omogućiti prirodno otjecanje
oborinskih voda.
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela
Članak 17.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među koja graniči s drugim
vlasnikom ili posjednikom, a bez pisanog sporazuma istih.
Štetu nastalu zasjenjivanjem vlasnici ili posjednici rješavaju sporazumno ili
poduzimanjem radnji oštećenog sukladno zakonskim propisima kojima se uređuju vlasnički i
obvezni odnosi.
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa
Članak 18.
Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je
zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna
proizvodnja, vlasnik odnosno posjednik dužan je određeni pojas zemljišta zasaditi
stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobranski pojas vlasnici odnosno posjednici dužni su redovito
održavati.
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 19.
Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici
dužni su:

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
- uklanjati bolesne suhe biljke kao i biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih
mjera najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl. u roku od 15 dana,
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.
Članak 20.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama, osim u cilju
sprječavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
U cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika, prilikom uništavanja
spaljivanjem korova i biljnog otpada, vlasnici odnosno posjednici dužni su:
- pravovremeno obavijestiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj o mjestu i
vremenu spaljivanja,
- spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba
šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
- spaljivanje obaviti na udaljenosti većoj od 100 metara od stogova slame i sijena i
drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal te 30 m od
stambenih objekata i prometnica (osim zemljanih putova),
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od
trave i drugog gorivog materijala,
- spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od
zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i
opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
- nakon sagorijevanja korova i biljnog otpada osobe su dužne pregledati mjesto
loženja te ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom,
- poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju
sprječavanja nastanka i širenja požara.
Članak 21.
Zabranjeno je spaljivanje žetvenih ostataka, korova i biljnog otpada na
poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru :
- u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine,
- za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00 do 05,00 sati),
- za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura,
- na trasama elektroenergetskih vodova.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti
vatru na otvorenom u periodu iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, dužne su zatražiti odobrenje
nadležne vatrogasne postrojbe te organiziranje vatrogasnog dežurstva.
V. NADZOR
Članak 22.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provodi poljoprivredni redar Općine
Tuhelj i nadležne inspekcije ovlaštene posebnim zakonima.
Do prijma u službu poljoprivrednog redara sve poslove i ovlaštenja poljoprivrednog
redara izvršavat će komunalni redar Općine Tuhelj.
Članak 23.

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je:
1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama:
- poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili
smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji,
- poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina,
- uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka
pojedinačnih stabala i grmlja,
- ostale mjere potrebne za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u
skladu s odredbama ove Odluke
2. donositi rješenje o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem
treće osobe
3. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na
temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i
drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
4. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne
mogu izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
5. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u
nadzoru,
6. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način
(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
7. opominjati fizičke i pravne osobe na pridržavanje odredbi ove Odluke,
8. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
9. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,
10. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.
Mjere za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u skladu s odredbama ove
Odluke poljoprivredni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno
osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako se osoba ne može utvrditi, rješenje se
donosi protiv nepoznate osobe.
Ako poljoprivredni redar utvrdi povredu odredaba ove Odluke može donijeti rješenje i
bez saslušanja stranke.
Obavezni prekršajni nalog izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.
Članak 24.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom
redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do
poljoprivrednog zemljišta.
Ako poljoprivredni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne
policijske uprave.
Članak 25.
Poljoprivredni redar u postupanju sukladno odredbama ove Odluke ima posebnu
iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
Izgled i sadržaj iskaznice određuje izvršno tijelo Općine.
Članak 26.

Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj redovito podnosi ministarstvu nadležnom za
poljoprivredu izvješća o utvrđenom stanju i poduzetim agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 27.
Kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
- ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem sukladno članku 5. Odluke,
- provodi radnje iz članka 15. ove Odluke,
- ne uređuje i održava kanale sukladno članku 16. ove Odluke,
- postupa protivno odredbama članka 20. ove Odluke,
- postupa suprotno mjerama iz članka 21. ove Odluke,
- ako poljoprivrednom redaru onemogućava provedbu njegovih ovlasti, nesmetano obavljanje
nadzora, pristup do poljoprivrednog zemljišta sukladno članku 24. Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj
počinjen u svezi s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se fizička
osoba.
Članak 28.
Kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
- ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno
članku 4. Odluke,
- ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina sukladno članku 6. Odluke,
- ne gospodari biljnim ostatcima sukladno člancima 7. i 8. Odluke,
- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 11. Odluke,
- ne uređuje i održava živicu i međe sukladno članku 13. Odluke,
- ne održava poljske putove sukladno članku 14. Odluke,
- ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članku 17. Odluke,
- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno članku 18. Odluke,
- ne poduzima mjere iz članka 19. Odluke,
- postupa suprotno mjerama iz članka 20. Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 700,00 kuna kazniti će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj
počinjen u svezi s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom od 500,00 kuna kazniti će se fizička
osoba.
Članak 29.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu agrotehničke
mjere iz članaka 4. do 11. ove Odluke i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina iz članaka 13. do 18. ove Odluke dužni su, pored plaćanja kazne propisane odredbama
članaka 27. i 28. ove Odluke, omogućiti ovlaštenim osobama poduzimanje mjera i snositi
troškove provođenja istih.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 37/09.).
Članak 31.
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: 022-05/19-01/38
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj, 03.07.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća
DVD-a Tuhelj za 2018. godinu,
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: Zakon o vatrogastvu, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).
Obrazloženje
Temeljem članka 45. spomenutog Zakona, DVD Tuhelj dužan je dati potvrdu za svoje
godišnje financijske proračune i izvješća nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
DVD Tuhelj dostavio je Općini Tuhelj 05.04.2019. godine Izvještaj o radu
godinu, Financijsko izvješće za 2018. godinu, Financijski plan i Program rada
godinu. Predlažem Općinskom vijeću Općine Tuhelj da razmotri Izvještaj o radu
godinu, Financijsko izvješće za 2018. godinu, Financijski plan i Program rada
godinu te nakon rasprave donese potreban zaključak.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1.
2.

Izvješće o radu za 2018. godinu, Financijsko izvješće za 2018. godinu,
Financijski plan i Program rada za 2019. godinu
Prijedlog Zaključka.

za
za
za
za

2018.
2019.
2018.
2019.

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) i povodom razmatranja Izvještaja o radu za 2018. godinu, Financijskog
izvješća DVD-a Tuhelj za 2018. godinu, Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj
za 2019. godinu, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj
____________ godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se Izvještaj o radu za 2018. godinu, Financijsko izvješće DVD-a Tuhelj za
2018. godinu, Financijski plan i Program rada DVD-a Tuhelj za 2019. godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/38
URBROJ: 2135-03-02/19-04
Tuhelj, 03.07.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi
za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač''
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Narodne novine'' broj
85/15 i 121/16)
Obrazloženje
Organizacija prigodnih zabava povodom Dana općine i blagdana Velike Gospe
dugogodišnja je tradicija DVD-a Tuhelj i Udruge za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'' te
daje značajan doprinos proslavi blagdana Velike Gospe.
Pravnu osnovu za donošenje predmetne Suglasnosti daje Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
koji propisuje da u organizaciji proslava i manifestacija koje djeluju u promidžbenu i
turističku svrhu, a koje organiziraju jedinice lokalne samouprave ili drugi organizatori uz
odobrenje jedinice lokalne samouprave, ugostiteljske usluge mogu pružati i osobe koje nisu
ugostitelji, tj. pravne osobe, trgovci pojedinci ili fizičke osobe – obrtnici.
Predlažem donošenje Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači
''Srndač'', kao u prijedlogu.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
-

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Narodne novine'' broj 85/15,
121/16), Zakona o javnom okupljanju (''Narodne novine'' broj 128/99, 90/05, 139/05, 150/05,
82/11, 78/12) i članaka 60. i 62. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (''Narodne novine''
broj 79/13) te članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _______ godine donosi
Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač''

I.

Manifestacije povodom blagdana Velike Gospe i Dana Općine Tuhelj proglašavaju
se turističkim manifestacijama Općine Tuhelj

II.

Daje se suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srndač“
Tuhelj da povodom Dana Općine i blagdana Velike Gospe (s 15. na 16. kolovoz
2019. godine) održe prigodnu zabavu koja je dio turističke manifestacije općine
Tuhelj.

III.

Sav prihod prigodne zabave utrošiti će se u svrhu poboljšanja rada i djelovanja
udruge.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/38
URBROJ: 2135-03-02/19-05
Tuhelj, 03.07.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj
Pravna osnova: članak 8. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije broj 12/18)
Obrazloženje:
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Tuhelj, a poglavito za uspjehe u unapređivanju
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke
kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome
usmjerene.
Dopisom od 30.05.2019. pozvani su predsjednici tuheljskih udruga i političkih
stranaka, da dostave pisane prijedloge s obrazloženjima za priznanja Općine Tuhelj te se u
prilogu dostavljaju zaprimljeni prijedlozi.
Također, raspisan je poziv maturantima i diplomiranim studentima s područja Općine
Tuhelj koji je otvoren do kraja mjeseca srpnja iz razloga kako bi učenici i studenti nakon
završetka školskih odnosno akademskih obaveza imali dovoljno vremena za podnošenje
prijave.
O dodjeli nagrada učenicima i studentima će odlučiti povjerenstvo imenovano od
strane načelnika, a na temelju uvjeta određenih u javnom pozivu (prosjek ocjena u
školovanju).
Slijedom gore navedenog, predlažem da se razmotre dostavljeni prijedlozi.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
PRILOG:
- Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine
- Kopije pristiglih prijedloga udruga i političkih stranaka

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članaka 8.- 10. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije'' broj 12/18) i raspisanog javnog poziva (KLASA: 022-05/19-01/28,
URBROJ: 2135-03-02/19-03) od 30. svibnja 2019. godine Općinsko vijeće Općine Tuhelj na
svojoj ___ sjednici održanoj ______________ godine donosi
Odluku o dodjeli priznanja Općine Tuhelj
I.

Povodom Dana Općine Tuhelj Općinsko vijeće Općine Tuhelj dodjeljuje plakete
Općine Tuhelj:
________________________________________________________________

II.

Povodom Dana Općine Tuhelj Općinsko vijeće Općine Tuhelj temeljem prijedloga
udruga, pravnih subjekata i općinskog načelnika, dodjeljuje priznanja Općine
Tuhelj sljedećim fizičkim osobama:
________________________________________________________________

III.

Povodom Dana Općine Tuhelj Općinsko vijeće Općine Tuhelj dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 500,00 kuna najboljim učenicima i 1.000,00 kuna najboljim
studentima koji će biti odabrani prema prosjeku ocjena i uspjehu u školovanju, a
sukladno javnom pozivu objavljenom na web stranici i oglasnim pločama Općine
Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/38
URBROJ: 2135-03-02/19-06
Tuhelj, 03.07.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu
Pravilnika o dodjeli općinskih priznanja
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 10. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“ broj 12/18) i Lokalni program za mlade Općine Tuhelj za razdoblje
2018.-2022.
Obrazloženje:
U svrhu provođenja Lokalnog programa za mlade koji predviđa uvođenje volonterskih
nagrada, kao i definiranja postupka dodjele općinskih javnih priznanja, pristupa se izradi
pravilnika.
Za donošenje prijedloga pravilnika predlaže se imenovanje radne skupine od 9 članova:
-

3 člana kandidiraju udruge
2 člana iz redova Općinskog vijeća
1 člana kandidiraju javne institucije
1 člana kandidiraju gospodarski subjekti
1 člana kandidira Savjet mladih Općine Tuhelj
1 člana kandidira općinski načelnik

Na sastanku s udrugama koji je održan 10.06.2019. godine predstavnici udruga su odlučili da
predlažu u radnu skupinu Danijela Hercega (predstavnika udruga koje se bave kulturom), Igora
Moguljaka (predstavnika udruga koje se bave sportom) i Ivanku Tisanić (predstavnicu ostalih udruga).
Kao općinski načelnik predlažem da članica radne skupine bude moja zamjenica, Veronika
Kolman.
Prijedloge Savjeta mladih, gospodarstvenika i javnih institucija dostaviti ćemo Vam na sjednici
Općinskog vijeća.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
PRILOG:
- Prijedlog Odluke o imenovanju Radne skupine za izradu Pravilnika
o dodjeli općinskih priznanja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 14/09 i 11/13) i Lokanog programa za mlade Općine Tuhelj za razdoblje 2018.2022., Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici održanoj __________ godine
donosi
Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu
Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj
Članak 1.
U Radnu skupinu za izradu Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj imenuju se:
1. Danijel Herceg, predstavnik udruga,
2. Igor Moguljak, predstavnik udruga,
3. Ivanka Tisanić, predstavnica udruga,
4. Veronika Kolman, predstavnica Općinskog načelnika
5. __________________, član Općinskog vijeća,
6. __________________, član Općinskog vijeća,
7. __________________, predstavnik javnih institucija,
8. __________________, predstavnik gospodarskih subjekata,
9. __________________, predstavnik Savjeta mladih,
Članak 2.
Zadatak Radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli općinskih priznanja je izrada
prijedloga predmetnog pravilnika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine
Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

