REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/13
URBROJ: 2135-03-01/19-01
Tuhelj, 06.12.2019.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 12/18) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati
U ČETVRTAK, 12. PROSINCA 2019. GODINE U18:00 SATI,
u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
3. Prijedlog:
a. III. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Tuhelj za 2019. godinu;
b. III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Tuhelj za 2019. godinu;
c. III. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019.
godinu;
d. III. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu;
e. II. izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini;
4. Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine
Tuhelj;
5. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i projekciju proračuna za 2021.
i 2022. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu;
7. Prijedlog:
a. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
b. Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
c. Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu,
d. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Tuhelj za 2020. godinu,
e. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020.
godinu,
f. Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu,
g. Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020.godini,
h. Plana upravljanja imovinom u 2020. godini,
i. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,

j. Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini,
k. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
l. Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu,
8. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2020. godinu;
9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu;
10. Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja
javne rasvjete;
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
12. Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini
2019./2020.;
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja;
14. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za
2020.godinu;
15. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda;
16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. godinu;
17. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu s
trogodišnjim financijskim učincima;
18. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu;
19. Zaključak o odobravanju Izvješća o radu za 2018. i 2019. godinu te Plana rada za 2020. i
2021. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova;
20. 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: 021-05/19-01/10
URBROJ: 2135-03-01/19-02-01
Tuhelj, 03.10.2019.
SKRAĆENI ZAPISNIK
20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 03. listopada 2019. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Nikola Matečić, Robert Romić,
Armando Slaviček, Željka Kramarić i Martin Turčin.
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman (od 19,04 sati)
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Nisu bili prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić i Mladen Mustač
U 19,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i
predložio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Verifikacija skraćenog zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje
od 01.01. do 30.06.2019. godine;
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019.
godine;
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019.
godinu;
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
Prijedlog:
a) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Tuhelj za 2019. godinu;
b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Tuhelj za 2019. godinu;
c) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu;
d) II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu;
e) I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu;
f) I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu;
g) I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;
h) I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini;
i) I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj;

8. Prijedlog Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Općine Tuhelj;
9. Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog komunalnog pogona Općine Tuhelj;
10. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta;
11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola;
12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine
Tuhelj;
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša;
14. Prijedlog Odluke o proglašenju javnim putem odvojaka Matečić i Petrinjak;
15. Obavijest o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od
01.01. do 30.06.2019. godine;
16. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red 20. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 19 sati i 01 minutu.
Točka 1.
Verifikacija Zapisnika 19. sjednice
O Zapisniku 19. sjednice diskutirali su predsjednik Općinskog vijeća i vijećnici Slaviček i
Turčin.
Vijećnik Slaviček predložio je da se zapisnik, unatoč usvojenom Poslovniku Općinskog
vijeća koji propisuje skraćenu verziju, ipak piše u široj formi kako bi se prenijela bit raspravljanja
vijećnika.
Zapisnik 19. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 19 sati i
04 minute.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine
O prijedlogu odluke izvijestio je načelnik Hercigonja, a diskutirali su Slaviček, Turčin i
predsjednik Općinskog vijeća.
Vijećnik Slaviček predložio je da se u budućnosti stavi zaglavlje na svaku stranicu kako bi
bilo lakše pratiti stavke.
Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01.
do 30.06.2019. godine donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 29 minuta.
Točka 3.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019.
godine
Načelnik Hercigonja obrazložio je izvješće, a diskutirali su vijećnici Turčin i Slaviček.
Vijećnik Slaviček predložio je da se izvješće u cijelosti piše u prvom licu.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019. godine
donesen je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 42 minute.
Točka 4.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019.
godinu

Načelnik Hercigonja pojasnio je razloge donošenja ove Odluke.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu
donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 46 minuta.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da se uz prijedlog odluke dostavlja i
Amandman općinskog načelnika.
O prijedlogu odluke diskutirali su predsjednik Općinskog vijeća te vijećnici Slaviček,
Turčin i Matečić.
Općinski načelnik upoznao je vijećnike s detaljima oko postupka izgradnje dječjeg vrtića
– proveden je postupak nabave i krenulo se s izgradnjom.
O prijedlogu odluke raspravljala je Komisija za financije i proračun koja predlaže
donošenje iste kao u prijedlogu.
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu donesena je sa 6
glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 20 sati i 15 minuta.
Točka 6.
Prijedlog:
a) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu
O svim odlukama koje se donose u sklopu ove točke dnevnog reda raspravljala je Komisija
za financije i proračun koja predlaže donošenje istih kao u prijedlogu.
I.izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Tuhelj za 2019. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 20 sati i
15 minuta.
b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Tuhelj za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj
za 2019. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 20 sati i 16 minuta.
c) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019.
godinu
I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu donesene su
sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 20 sati i 18 minuta.
d) II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019.
godinu
II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu donesene su
sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 20 sati i 22 minute.
e) I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019.
godinu

I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu
donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 20 sati i 24 minute.
f) I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu
I.izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu
donesena je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 26 minuta.
g) I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO s 8
glasova ZA u 20 sati i 27 minuta.
h) I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini
I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini donesene su
JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 31 minutu.
i)

I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini

I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini donesene su
JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 20 sati i 32 minute.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Pročelnik Tramišak pojasnio je vijećnicima uvjete postignute natječajem za dugoročno
kreditno zaduženje.
O prijedlogu odluke raspravljala je Komisija za financije i proračun koja predlaže donošenje
odluke kao u prijedlogu.
O prijedlogu odluke raspravljali su predsjednik Općinskog vijeća te vijećnici Slaviček i
Turčin.
Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i 39 minuta.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Općine Tuhelj
Vijećnik Slaviček predložio je da se izmijeni navod da se evidencija vodi elektronskim
putem.
Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Općine Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i41 minutu.
Točka 9.
Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog komunalnog pogona Općine Tuhelj
Pravilnik o poslovanju vlastitog komunalnog pogona Općine Tuhelj
donesen je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i 42 minute.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta
Načelnik Hercigonja pojasnio je vijećnicima provedbu natječaja na temelju kojeg se donosi
odluka.
Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i46 minuta.
Točka 11.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola
Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola donesena je
JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i 47 minuta.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja
Općine Tuhelj
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Tuhelj
donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i48 minuta.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša
Odluka o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša donesena je
JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i50 minuta.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o proglašenju javnim putem odvojaka Matečić i Petrinjak
Odluka o proglašenju javnim putem odvojaka Matečić i Petrinjak donesena je JEDNOGLASNO
sa 8 glasova ZA u 20 sati i 50 minuta.
Točka 15.
Obavijest o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje
od 01.01. do 30.06.2019. godine
Predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak izvijestio je vijećnike o radu Savjeta
mladih i provođenju Lokalnog programa za mlade.

Točka 16.
Pitanja i prijedlozi
Vijećnici su raspravljali o tekućim pitanjima i projektima u Općini Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se razmisli o kupovini tableta za općinske
vijećnike kako bi olakšali pripremu za sjednice.

Vijećnik Slaviček postavio je upit o izgradnji javne rasvjete u Pristavi, odvojak Karlo i
predložio da se napravi evaluacija opravdanosti postavljanja javne rasvjete.
Vijećnica Iveković postavila je upit o izgradnji javne rasvjete u Pristavi i Lenišću, u
odvojku Ilić – Iveković.
Vijećnik Turčin postavio je upit o iskopu kanala prema Kuharima u Banskoj Gorici.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 19 minuta.
Zapisničarka
Katarina Špetić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
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Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

URBROJ: 2135-03-02/19-06
Tuhelj, 05.12.2019.
OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE
TUHELJ ZA 2019. GODINU
Predstavničko tijelo donosi temeljni akt za iduću proračunsku godinu s projekcijom za
sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine. Izmjene i dopune provode se po
postupku za donošenje proračuna i projekcije.
U III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu ukupni
rashodi smanjuju se za 4,1 milijun kn, a prihodi za milijun kn. Nakon prvotnog plana, prvih i
drugih izmjena, proračun se sada planira u iznosu od 5,1 milijuna kn. Ukupni rashodi i izdaci
planirani su u iznosu od 7,6 milijuna kuna. Proračunska ravnoteža uspostaviti će se planiranim
primicima za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“ (2
mil. kn) i viškom sredstava iz prethodne godine (450.000 kn).
U nastavku je dano objašnjenje proračunskih stavaka koje se mijenjaju:
PRIHODI POSLOVANJA:
Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 5.186.223,24 kn. Pretpostavka je da će isplata
za većinu odobrenih projekata kojima je odobreno su/financiranje biti u narednoj godini tako da
se smanjuju stavke pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Također,
smanjuju se porezni prihodi te u manjem obujmu pomoći izvanproračunskih korisnika, prihodi od
imovine te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi.
PRIMICI:
U ovom trenutku očekuje se potpisivanje ugovora za kreditno zaduženje za kapitalni
projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“, a po primljenim privremenim situacijama
u ovoj godini planira se iskorištenje kredita u maksimalnom iznosu do 2 milijuna kuna.
RASHODI POSLOVANJA:
Rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu planiraju se u iznosu od
7.376.223,24 kn. Zbog neostvarenih planiranih pomoći iz drugih izvora nisu se tokom godine
realizirali planirani projekti (Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada,
uređenje zgrade Općine i podruma, veća izgradnja komunalne infrastrukture, izrada projektne
dokumentacije za nogostup „Tuheljske Toplice – Tuhelj“, izgradnja i opremanje parka s fontanom
u Tuheljskim Toplicama), a zbog nedostatka fiskalnih kapaciteta odustalo se od planiranih
aktivnosti (kupnja Seljačkog doma u Proseniku, izrada projektne dokumentacije za šetnicu uz
potok Horvatska i nogostup u Bolničkoj ulici, dodatno uređenje vijećnice, izgradnja nadstrešnice
za komunalno vozilo, uređenje Novog groblja u većem obujmu od planiranog, uređenja groblja u
Lenišću). Iz tih razloga, ovim izmjenama planira se značajno smanjenje rashoda za nabavu
nefinancijske imovine i materijalnih rashoda te u manjem obujmu rashoda za zaposlene,
subvencija, ostalih naknada i rashoda poslovanja. Valja napomenuti da su spomenute aktivnosti
planirane u proračunu za 2020. godinu.
IZDACI:
Nisu izvršene izmjene kod planiranih izdataka u posljednjim izmjenama.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/7
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o
komunalnom gospodarstvu NN 68/18)
Obrazloženje:
Dan je prvotni plan i prve izmjene s prijedlog drugih izmjena 3.,5. i 6. članka (označen boldano i
nakošeno):
Na temelju odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine''
broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije''
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 16. sjednici održanoj dana 14.12.2018.
godine donosi
PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2019. GODINU
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj u 2019. godini za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu
- groblja.
II.

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.
Građenje javnih površina odnosi se na:

1.
2.

Ostali građevinski objekti - izgradnja
nadstrešnice na autobusnoj stanici u Proseniku
Izgradnja i opremanje parka s fontanom u
Tuheljskim Toplicama

25.000,00 kn

0,00 kn

420.000,00 kn

0,00 kn

SVEUKUPNO:

-

445.000,00 KN

0,00 kn

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 445.000,00 kuna osigurati će se iz:
Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu,
o Prihodi za posebne namjene i
o Pomoći.
III.

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 3.
Građenje nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj obuhvaća:

R.br.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

OPIS

IZVOR
FINANCIRANJA

Asflatiranje dijela
nerazvrstane ceste
Prihodi za posebne
PROSN3 – Gornji
namjene
Prosenik - Šućur Gorup – Pristava
(odvojak Skijalište –
Gorup) – 290 m
Asfaltiranje dijela
nerazvrstane ceste
Prihodi za posebne
PROSN4 – Gorup –
namjene
Glogoški (odvojak do
kućnog broja 126) –
140 m
Asfaltiranje
Opći prihodi i
nerazvrstane ceste
primici
PROSN8 – Pocedić –
105 m
Prihodi za posebne
Asfaltiranje
namjene
nerazvrstane ceste
PROSN9 – Majerići
– Balaškovići – 190
m
Asfaltiranje
Opći prihodi i
nerazvrstane ceste
primici
PRIS14 – Štih –
prema Podgori – 70m
Izgradnja
Opći prihodi i
makadamske ceste –
primici
Tuhelj, odvojak
Petrinjak Zdenka –
550 m
Izgradnja
Prihodi za posebne
makadamske ceste –
namjene
TUH11 – Hercigonja
– Pažin – 110 m
Opći prihodi i
Izgradnja
primici
makadamske ceste –

PLAN

I. IZMJENE

II.
IZMJENE

145.000,00
kn

115.950,00
kn

74.285,50
kn

70.000,00
kn

75.000,00
kn

45.000,00
kn

54.000,00
kn

65.000,00
kn

55.000,00
kn

89.000,00
kn

95.000,00
kn

65.000,00
kn

32.000,00
kn

35.000,00
kn

25.000,00
kn

50.000,00
kn

20.000,00
kn

50.000,00
kn

4.050,00 kn

30.000,00

30.000,00
kn

Trsteno, odvojak
Stipetić, 200 m
Sanacija klizišta uz
nerazvrstanu cestu
PRIS8 – Gornja
Pristava – odvojak
Pleški

9.

10.

Asflatiranje dijela
nerazvrstane ceste
LEN8 – (odvojak
Krizmanić Kreševac) – 300 m
SVEUKUPNO:

IV.

Pomoći

30.000,00
kn
0,00

Opći prihodi i
primici

kn
50.000,00
kn

20.000,00
kn
50.000,00
kn

170.000,00

120.000,00
kn

74.085,63
kn

Pomoći

0,00

100.000,00
kn

100.000,00
kn

Opći prihodi i
primici

0,00

100.000,00
kn

98.700,51
kn

660.000,00

840.000,00
kn

640.171,64
kn

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Članak 4.
Modernizacija i proširenje javne rasvjete odnosi se na:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Modernizacija javne rasvjete zamjenom živinih svjetiljki
Proširenje na području Tuheljskih Toplica
Proširenje na području Prosenika
Proširenje na području Črešnjevca
Proširenje na području Svetog Križa
Proširenje na području Tuhlja
SVEUKUPNO:

35.000,00 kn
20.000,00 kn
50.000,00 kn
30.000,00 kn
27.000,00 kn
5.000,00 kn
167.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 167.000,00 kuna osigurati će se iz:
Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu
o Prihodi za posebne namjene.

V.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA NA GROBLJIMA

Članak 5.
Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na:
R.br.
OPIS
1.

Uređenje groblja –
Novo groblje
(izgradnja stepenica;
produžetak staze do
vrha parcele,
šodranje parkirališta,
hortikulturalno
uređenje)

IZVOR
FINANCIRANJA

Opći prihodi i
primici

PLAN

I.
IZMJENE

II.
IZMJENE

30.000,00 kn

50.000,00
kn

9.300,00
kn

Uređenje groblja –
Novo groblje
(izgradnja nove
ograde; ulaz na
groblje)
Uređenje groblja –
Staro groblje
(izgradnja staze)
Uređenje groblja –
Lenišće (obnova
fasade kapelice)
SVEUKUPNO:

2.

3.

2.

VI.

Opći prihodi i
primici

68.000,00 kn

0,00 kn

Opći prihodi i
primici

50.000,00 kn

0,00 kn

Opći prihodi i
primici

5.000,00 kn

5.000,00 kn

0,00 kn

153.000,00
kn

55.000,00
kn

9.300,00
kn

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
Ovim Programom predviđeno je ukupno 1.425.000,00 kn za izgradnju uređaja i objekata
komunalne infrastrukture u 2019. godini.
„Ovim Programom predviđeno je ukupno 816.471,64 kn za izgradnju uređaja i objekata
komunalne infrastrukture u 2019. godini.“
Članak 7.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj dana
_________ godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA
2019.GODINU
Članak 1.
Briše se članak 2 Programa.
Članak 2.
Mijenja se članak 3. tako da sada glasi:
„Građenje nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj obuhvaća:“
R.br.
1.

2.

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

OPIS
Asflatiranje dijela nerazvrstane ceste
PROSN3 – Gornji Prosenik - Šućur - Gorup –
Pristava (odvojak Skijalište – Gorup) – 290 m
Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste
PROSN4 – Gorup – Glogoški (odvojak do
kućnog broja 126) – 140 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste PROSN8 –
Pocedić – 105 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste PROSN9 –
Majerići – Balaškovići – 190 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste PRIS14 – Štih
– prema Podgori – 70m
Izgradnja makadamske ceste – Tuhelj,
odvojak Petrinjak Zdenka – 550 m
Izgradnja makadamske ceste – TUH11 –
Hercigonja – Pažin – 110 m
Izgradnja makadamske ceste – Trsteno,
odvojak Stipetić, 200 m

IZVOR
FINANCIRANJA
Prihodi za posebne
namjene

74.285,50 kn

Prihodi za posebne
namjene

45.000,00 kn

Opći prihodi i
primici
Prihodi za posebne
namjene
Opći prihodi i
primici
Opći prihodi i
primici
Prihodi za posebne
namjene
Opći prihodi i
primici
Pomoći

IZNOS

55.000,00 kn
65.000,00 kn
25.000,00 kn
30.000,00 kn
4.050,00 kn
20.000,00 kn
50.000,00 kn

9.

10.

Sanacija klizišta uz nerazvrstanu cestu PRIS8
– Gornja Pristava – odvojak Pleški

Asflatiranje dijela nerazvrstane ceste LEN8 –
(odvojak Krizmanić - Kreševac) – 300 m

Opći prihodi i
primici
Pomoći
Opći prihodi i
primici

SVEUKUPNO:

74.085,63 kn
100.000,00 kn
98.700,51 kn
640.171,64 kn

Članak 3.
Mijenja se članak 5. tako da sada glasi:
„Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na:“
R.br.
1.

IZVOR
FINANCIRANJA
Opći prihodi i
primici

OPIS
Uređenje groblja – Novo groblje (šodranje
parkirališta)
SVEUKUPNO:

IZNOS
9.300,00 kn
9.300,00 kn

Članak 4.
Mijenja se članak 6. tako da sada glasi:“ Ovim Programom predviđeno je ukupno
649.471,64 kn za izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2019. godini.“
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/7
URBROJ: 2135-03-02/19-04
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2019. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o
komunalnom gospodarstvu NN 68/18)
Obrazloženje:
Dan je prvotni plan Programa s prvim izmjenama i prijedlogom izmjena (podcrtano), II. odjeljak
– točka 3., članak 2. – III. odjeljak i članak 3. (podebljano i nakošeno):
Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine''
broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 16. sjednici održanoj dana 14.12.2018.
godine donosi
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2019. godini na
području Općine Tuhelj za komunalne djelatnosti:
• Odvodnja atmosferskih voda,
• Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
• Održavanje javnih površina,
• Održavanje nerazvrstanih cesta,
• Održavanje javne rasvjete i
• Održavanje groblja.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
• Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima,
• Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1.ovog Programa u Općini
Tuhelj obuhvaća:

I.

ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA

1. Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja Tuhelj i
Pristava – ukupno 87 slivnika (čišćenje svibanj – studeni)
2. Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju Sveti Križ u dužini od 1.000 km -(70.000,00
kn)
1. „Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja
Tuhelj i Pristava – ukupno 87 slivnika (čišćenje svibanj – studeni)
2. Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju Sveti Križ u dužini od 0,5 km (80.225,00 kn)“
ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA

II.

1. Redovito čišćenje javnih površina:
Čišćenje trga u Tuhlju - strojno četkom i ručno
Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja nogostupa uz rinzol (nogostup u
Tuhlju, Pristavi, Tuheljskim Toplicama i Svetom Križu) – strojno četkom i ručno
Čišćenje zelenih otoka po potrebi i odvoženje otpada na odlagalište otpada
Medvedov jarek – po potrebi
Čišćenje autobusnih stanica u Tuhlju, Tuheljskim Toplicama i Svetom Križu
Planirana sredstva za gorivo: 2.000,00 kn.
2. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:

-

•
•
•
•
•
•
•
•

-

Proljetno čišćenje svih travnatih površina,
Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim parcelama:
Površina oko crkve Uznesenja BDM i župnog dvora – 6.200 m²
Površina oko kapelice svete Margarete u Lenišću – 1.000 m²
Parcela za izgradnju dječjeg vrtića – 2.000 m²
Livada u Tuhlju iza Općine – 4.000 m²
Livada u Pristavi kod zelenog otoka – 2.503 m²
Livada u Tuhlju preko puta zelenog otoka – 4.000 m²
Dvorišta i okućnice u Svetom Križu (nasljedstvo – ošasna imovina naslijeđena
od Marijana Devčića), parcela oko Seljačkog doma u Proseniku – 2.000 m²
Parcela oko zelenog otoka u Svetom Križu – 2.000 m²
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka i travnjaka na rotoru u Tuheljskim
Toplicama
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na ulazu u Bolničku ulicu u Tuheljskim
Toplicama
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na prometnom trokutu na ulazu u
Tuheljske Toplice
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na trgu oko kipa Majke Božje u Tuhlju,
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na autobusnim stanicama u Tuhlju i
Tuheljskim Toplicama
Sadnja cvijeća u tegle – žardinjere za cvijeće i postavljanje istih na zgradu
Općine i mostove u Tuheljskim Toplicama i Tuhlju
Oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim i ručnim škarama uz
nogostup u Tuheljskim Toplicama

Planirani troškovi u 2019. godini
Sadni materijal za cvjetnjake, tegle i
10.000,00 kn
žardinjere
Gorivo, ulje i p/m za kosilice i flakserice
10.000,00 kn
UKUPNO:
20.000,00 kn
3. Provođenje programa mjera deratizacije
Planirani trošak u 2019. godini – 20.000,00 kn
Planirani trošak u 2019. godini – 28.875,00 kn
Planirani trošak u 2019. godini – 13.780,00 kn
III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj obuhvaća:
Poslove nasipavanja kamenim materijalom udarnih jama na makadamskim cestama
Poslove uređenja bankina ugradnjom kamenog materijalna na asfaltiranim
uređenim cestama
Nasipavanje kamenim materijalom makadamskih putovima čitavom širinom puta
Uređenje, čišćenje odvodnih jaraka i propust na nerazvrstanim cestama
Uređenje bankina uklanjanjem viška zemljanog materijala s bankina
Postavljanje cijevi u odvodne kanale na kritičnim mjestima pored javnih cesta
Saniranje udarnih rupa asfaltom na asfaltiranim nerazvrstanim cestama
Zamjena oštećenih cijevi na propustima ispod nerazvrstanih cesta
Izrada i popravak betonskih uzdužnih zidova na propustima
Košenje trave i raslinja na bankinama i pokosima uz nerazvrstane ceste
Čišćenje cesta od snijega i posipavanje istih po programu zimskog održavanja
nerazvrstanih cesta
Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja cesta – strojno četkom i ručno
Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama
Postavljanje prometne signalizacije

Planirani troškovi u 2019. godini:
Nabava kamenog materijala za zimsko
posipavanje cesta i nabava soli
Nabava betonskih cijevi
Troškovi goriva
Prometna signalizacija
Održavanje nerazvrstanih cesta

PLAN
20.000,00 kn

I. IZMJENE
20.000,00 kn

II. IZMJENE
10.000,00 kn

10.000,00 kn
35.000,00 kn
20.000,00 kn
100.000,00 kn

5.000,00 kn

Zimsko održavanje cesta
UKUPNO:

100.000,00 kn
285.000,00 kn

10.000,00 kn
35.000,00 kn
20.000,00 kn
120.000,00
kn
80.000,00 kn
285.000,00
kn

IV.

7.000,00 kn
130.000,00
kn
42.000,00 kn
229.000,00
kn

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete izvoditi će se izmjenama rasvjetnih tijela na području Općine
Tuhelj po potrebi odnosno pri prestanku rada istih:

Planirani troškovi u 2019. godini:
Troškovi održavanja javne rasvjete –
materijal i usluge
Troškovi energije za javnu rasvjetu
UKUPNO:
V.

PLAN
40.000,00 kn

I. IZMJENE
50.000,00 kn

180.000,00 kn
220.000,00 kn

180.000,00 kn
230.000,00 kn

ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja na području Općine Tuhelj obuhvaća čišćenje i održavanje sljedećih
groblja u vlasništvu Općine Tuhelj:
- Staro groblje Tuhelj – površine 4.945,63 m²
- Novo groblje Tuhelj – površine 12.000,00 m²
- Groblje u Lenišću – površine 3.351,00 m².

-

Poslovi na održavanju groblja obuhvaćaju:
Čišćenje i košnju svih travnatih površina
Čišćenje groblja od smeća – skupljanjem i metenjem
Odvoženje – pražnjenje kontejnera za smeće
Čišćenje i uklanjanje korova uz kanalice i rubnjake
Čišćenje parkirališta kod groblja
Čišćenje i održavanje mrtvačnica
Čišćenje snijega s glavnih putova i staza – ručno i strojno
Sadnja cvijeća i ukrasnog bilja na prostoru oko mrtvačnice na Novom groblju
Pljevidba i okopavanje cvijeća i oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim
i ručnim škarama
Planirani troškovi u 2019. godini:
Troškovi vode na groblju
4.000,00 kn
Troškovi goriva
2.000,00 kn
Trošak električne energije za mrtvačnicu
5.000,00 kn
Novog groblja
Materijal za tekuće i investicijsko
5.000,00 kn
održavanje mrtvačnica
Usluga tekućeg održavanja groblja
2.000,00 kn
Kontejnerski odvoz smeća s groblja
27.000,00 kn
UKUPNO:
45.000,00 kn

Članak 3.
Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na
području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 662.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- Komunalne naknade – u iznosu od 350.000,00 kn
- Grobljanske naknade – u iznosu od 17.000,00 kn
- Poreznih prihoda – u iznosu od 295.000,00 kn.
Mijenja se članak 3. tako da sada glasi: „Sredstva za izvršenje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od
691.100,00 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- Komunalne naknade – u iznosu od 350.000,00 kn
- Grobljanske naknade – u iznosu od 17.000,00 kn
- Poreznih prihoda – u iznosu od 324.100,00 kn.“

Mijenja se članak 3. tako da sada glasi: „Sredstva za izvršenje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od
620.005,00 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- Komunalne naknade – u iznosu od 350.000,00 kn
- Grobljanske naknade – u iznosu od 17.000,00 kn
- Poreznih prihoda – u iznosu od 253.005,00 kn.“
Članak 4.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/
URBROJ: 2135-03-01/
Tuhelj,
Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj dana _______
godine donosi
III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2019. GODINU
Članak 1.
U članku 2., II. odjeljak mijenja se točka 3. tako da sada glasi:
Provođenje programa mjera deratizacije
Planirani trošak u 2019. godini – 13.780,00 kn
Članak 2.
U članku 2., III. odjeljak mijenjaju se podaci iz tablice tako da sada glasi:
Planirani troškovi u 2019. godini:
Nabava kamenog materijala za zimsko
10.000,00 kn
posipavanje cesta i nabava soli
Nabava betonskih cijevi
5.000,00 kn
Troškovi goriva
35.000,00 kn
Prometna signalizacija
7.000,00 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta
130.000,00 kn
Zimsko održavanje cesta
42.000,00 kn
UKUPNO:
229.000,00 kn
Članak 3.
Mijenja se članak 3. tako da sada glasi: „Sredstva za izvršenje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od
620.005,00 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- Komunalne naknade – u iznosu od 350.000,00 kn
- Grobljanske naknade – u iznosu od 17.000,00 kn
- Poreznih prihoda – u iznosu od 253.005,00 kn.“
Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/7
URBROJ: 2135-03-02/19-05
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019.
godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17)
Obrazloženje:
Dan je prvotni plan s prvim izmjenama i prijedlog drugih izmjena u članku 2. (podcrtano):
Na temelju članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 14.12.2018.
godine donosi
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu raspoređuju se
sredstva za ostvarivanje potreba iz domene socijalne skrbi na području Općine Tuhelj za 2019.
godinu.
Članak 2.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 652.000,00 kn
(šestopedesetidvijetisuće kuna) prema slijedećem rasporedu:
„Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 613.450,00
kn (šestotrinaesttisućačetiristopedeset kuna) prema slijedećem rasporedu:“
„Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 609.485,21 kn
(šestotrinaesttisućačetiristopedeset kuna) prema slijedećem rasporedu:“

NAZIV
Novčane pomoći srednjoškolcima i
studentima

PLAN (kn)

I. IZMJENE
(kn)

120.000,00

90.000,00

II. IZMJENE
(kn)

Dotacija Gradskom društvu Crvenog križa
Klanjec
Ostale naknade iz proračuna u novcu
Ostale naknade iz proračuna u novcu - ogrjev
Sufinanciranje školske kuhinje učenicima
osnovnih škola
Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima
osnovnih škola
Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima
srednjih škola
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima
Stanovanje
Ostale naknade iz proračuna u naravi
Ostale naknade iz proračuna u naravi – darovi
za novorođene
Sufinanciranje školskih udžbenika
Sufinanciranje radnih bilježnica i radnih
materijala
Sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih
škola

20.000,00
60.000,00
9.000,00

20.000,00
60.000,00
10.450,00

10.000,00

10.000,00

100.000,00

0,00

230.000,00
3.000,00
20.000,00

100.000,00
230.000,00
6.000,00
20.000,00

5.000,00
75.000,00

4.000,00
0,00

21.000,00
73.000,00

90.000,00
223.000,00

53.000,00

52.735,21

10.000,00

9.300,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se prema Odluci o socijalnoj skrbi.
Članak 4.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz proračuna Općine Tuhelj u skladu s dinamikom
punjenja proračuna, odnosno prema posebnom odobrenju izvršitelja proračuna.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/18-01/18
URBROJ: 2135-3-3/18-01/8
Tuhelj, 14.12.2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za
2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/7
URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18)
Obrazloženje:
Dan je prvotni plan sa prvim izmjena i prijedlogom drugih izmjena u 2. članku:
Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18) Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 14.12.2018. godine, donijelo
je
Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu
Članak 1.
Ovim Planom regulirano je upravljanje imovinom što podrazumijeva njezino korištenje,
održavanje i davanje u zakup, i to imovine čije održavanje i izgradnja nije regulirano programima
i planovima iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- stambeni prostor u vlasništvu Općine Tuhelj .
Članak 2.
Sredstva za upravljanje imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu osigurana su u Proračunu
općine Tuhelj za 2019. godinu, a sastoje se od slijedećih stavki:
IMOVINA

PLAN (kn)

I. IZMJENE

II. IZMJENE (kn)

(kn)
Održavanje građevinskih
objekata

23.000,00

37.000,00

Premije osiguranja ostale
imovine

5.000,00

4.019,98

21.100,00

Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje
građevinskih objekata
Ostali nespomenuti financijski
rashodi – obveze za naslijeđenu
imovinu
Ulaganja u materijalnu
imovinu:
- Građevinsko zemljište –
kupovina zemljišta
Ulaganja u građevinske
objekte:
- Etažacija objekata u
vlasništvu Općine
- Uređenje podruma i
zgrade Općine
- Seljački dom u
Proseniku
- Nadstrešnica za
komunalno vozilo
- Dječji vrtić
- Kombi vozilo
- Uređenje vijećnice
- Mrtvačnica na Novom
groblju (postavljanje
razglasa)
- Zgrada DVD-a Tuhelj
(usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
građevinskih objekata)
- Kupnja Seljačkog doma
u Proseniku
UKUPNO:

IZVORI SREDSTAVA
Kapitalne pomoći iz državnog
proračuna
Opći prihodi i primici
Pomoći
Namjenski primici

-

-

32.400,00

30.362,25

24.000,00

25.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

25.000,00

21.500,00

1.000,00

1.000,00

0,00

45.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

151.000,00

5.825.000,00
16.840,00
17.150,31
17.000,00

2.374.000,00

10.000,00

0,00

65.000,00

0,00

6.129.872,54

2.497.070,17

377.400,00

9.088,06
16.522,13

IZNOS (kn)
1.000,00

IZNOS (kn)
0,00

IZNOS (kn)
0,00

376.400,00

618.872,54
511.000,00
5.000.000,00

477.070,17
20.000,00
2.000.000,00

Članak 3.
Davanje imovine u zakup, korištenje ili najam regulirano je:
Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije, broj 17/2014)
Aneksom I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj DPO-06/2-13120/15 (Hrvatska
pošta d.o.o.)
Ugovorom o zakupu javne površine broj 1/2016 (Krklec trgovina d.o.o. - svjećomati)
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora (Obrt za proizvodnju tekstila i trgovinu
''Zbukvić'')
Članak 4.

Zemljište
Poljoprivredno zemljište - temeljem registra imovine utvrditi postoji li mogućnost davanja
istog u zakup.
Naslijeđeno zemljište i ostalo zemljište s upisanim teretima - stupiti u kontakt s
vjerovnicima i suvlasnicima te pokušati naći rješenje za skidanje tereta.
Sumnjivo i sporno zemljište – utvrditi činjenično stanje i pokrenuti odgovarajuće postupke
za rješavanje.
Članak 5.
Poslovni prostori
Kontinuirano voditi brigu o održavanju.
Prostore u najmu obići i utvrditi stanje, redovito pratiti ispunjenje obveza najmoprimca oko
održavanja.
Inventar i prostore iznajmljivati temeljem odluka Općinskog vijeća.
Članak 6.
Stambeni prostor
Naslijeđena kuća u Svetom Križu 103a – napraviti procjenu vrijednosti nekretnine te na
temelju iste raspisati natječaj za prodaju.
Članak 7.
Za imovinu obnoviti police osiguranja.
Članak 8.
Vrijednost imovine kontinuirano ažurirati temeljem procjena sudskih vještaka i podataka
Ministarstva financija i Porezne uprave.
Članak 9.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 10.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/18-01/18
URBROJ: 2135-03-01/18-13
Tuhelj, 14.12.2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
PRILOG:
- Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana upravljanja
imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj ____ godine, donijelo je
II. Izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu
Članak 1.
Mijenja se članak 2. Plana tako da sada glasi: „Sredstva za upravljanje imovinom Općine
Tuhelj za 2019. godinu osigurana su u Proračunu općine Tuhelj za 2019. godinu, a sastoje se od
slijedećih stavki:“
IMOVINA

IZNOS (kn)

Održavanje građevinskih objekata

21.100,00

Premije osiguranja ostale imovine

4.019,98

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

24.000,00

održavanje građevinskih objekata
Ostali nespomenuti financijski rashodi –
obveze za naslijeđenu imovinu
Ulaganja u građevinske objekte:
- Etažacija objekata u vlasništvu Općine
- Dječji vrtić
- Kombi vozilo
- Uređenje vijećnice
- Mrtvačnica na Novom groblju
(postavljanje razglasa)
UKUPNO:

IZVORI SREDSTAVA
Pomoći
Namjenski primici
Opći prihodi i primici

10.000,00

21.500,00
2.374.000,00
16.840,00
9.088,06
16.522,13

2.497.070,17

IZNOS (kn)
20.000,00
2.000.000,00
477.070,17

Članak 2.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/7
URBROJ: 2135-03-02/19-02
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: II. izmjene i dopune Program utroška boravišne pristojbe u 2019. godini
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 20.stavak 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne novine'' broj
152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)
Obrazloženje:
Dan je prvotni plan s prvim izmjenama i prijedlogom drugih izmjena u članku 1. (podcrtano):
Na temelju članka 20. Stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne novine'' broj
152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 16.
sjednici održanoj 14.12.2018. donijelo je sljedeći
PROGRAM
utroška boravišne pristojbe u 2019. godini
Članak 1.
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 150.000,00 kuna
koja će se utrošiti za izgradnju i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama.
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 170.000,00
kuna koja će se utrošiti za:
1. Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama,
2. Uređenje rotora u Tuheljskim Toplicama,
3. Izrada projektne dokumentacije – šetnica uz potok Horvatska i
4. Izrada drvenih klupica za javne površine i postavljanje uz autobusne stanice.
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 188.080,08 kuna
koja će se utrošiti za:
1. Uređenje rotora u Tuheljskim Toplicama i
2. Uređenje prostora.
Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
__________________________________________________________
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 20. Stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne novine'' broj
152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj __
sjednici održanoj ________ godine donijelo sljedeće
II. Izmjene i dopune Programa
utroška boravišne pristojbe u 2019. godini
Članak 1.
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 188.080,08 kuna
koja će se utrošiti za:
1. Uređenje rotora u Tuheljskim Toplicama i
2. Uređenje prostora.
Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 02.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke
o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj
Predlagatelj: općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
Obrazloženje:
Postupak izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj (u daljnjem
tekstu: PPUO) pokrenut je prije dvije godine, tj. na drugoj sjednici Općinskog vijeća održanoj
20.09.2017. godine na kojoj je donesena Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Tuhelj. Nakon donošenja odluke započet je postupak ocjene o potrebi provedbe
strateške procjene utjecaja na okoliš u kojem je utvrđeno da stratešku procjenu nije potrebno
provesti.
Dana 4.10.2017. godine zahtjev za financiranje ulaganja u izmjene PPUO prijavljen je
Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu Mjere 7, podmjere 7.1.
»Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih
temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga
područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«. Nakon potpisanog ugovora i provedenog
postupka nabave izvođača koji će izraditi izmjene PPUO donesena je Odluka o dodjeli sredstava
prema kojoj će izrada izmjena PPUO biti u 100%-tnom iznosu financirana od strane Republike
Hrvatske (15%) i EU fondova (85%).
Od 06.02.2019. do 23.03.2019. godine na web stranici Općine i oglasnim pločama bio je
objavljen javni poziv svim zainteresiranima za dostavljanje prijedloga za izmjenu PPUO. U tom
periodu je zaprimljeno 37 zahtjeva koji su se većinom odnosili na uvrštavanje katastarskih čestica
u građevno područje. Nakon što je izrađen prijedlog izmjena PPUO, stavljen je na javno
savjetovanje koje je bilo otvoreno od 18.07.2019. do 20.08.2019.na koje je pristiglo 7 primjedbi.
Nakon razmatranja svih primjedbi, izrađen je konačni prijedlog izmjena PPUO koji je
prošao javnu raspravu koja se održavala od 26. kolovoza 2019. do 9. rujna 2019., u sklopu koje je
održano i javno izlaganje na kojem je izrađivač g. Ivan Mucko iz Arhitektonskog ateliera deset
obrazložio izmjene koje se predlažu i odgovarao na pitanja zainteresirane javnosti.

Nakon provedenih svih gore navedenih aktivnosti, konačan prijedlog III. Izmjena PPUO
dostavljen je Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije i na temelju njihove
suglasnosti daje se ova Odluka na razmatranje.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama odluke o
donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i
39/19) članka 5. i 20. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj
na svojoj __. sjednici održanoj __. _________ 2019. donosi
ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine
Tuhelj
I

TEMELJNE ODREDBE

Članak
Donosi se odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 04/06, 08/09, 29/10 i 14/15).
Članak
Sastavni dio ove Odluke je elaborat „III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Tuhelj“ koji je izradila tvrtka Arhitektonski atelier deset; d.o.o. za arhitekturu i urbanizam iz
Zagreba. Sadržaj elaborata je sljedeći:
1. Obrazloženje plana
2. Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Tuhelj
3. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj
4. Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta Plana i podaci o tvrtki izrađivača
5. Kartografski prikazi kojima se zamjenjuju svi kartografski prikazi iz Prostornog
plana uređenja Općine Tuhelj:
1.
Korištenje i namjena površina
1 : 25000
2.1. Prometna mreža
1 : 25000
2.2. Elektroenergetska mreža
1 : 25000
2.3. Elektronička komunikacijska infrastruktura
1 : 25000
2.4. Plinovodna mreža
1 : 25000
2.5. Vodovodna mreža
1 : 25000
2.6. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
1 : 25000
3.
Područja posebnih ograničenja u korištenju prostora
1 : 25000
4.a
Građevna područja
1 : 5000
4.b
Građevna područja
1 : 5000
4.c
Građevna područja
1 : 5000
4.d
Građevna područja
1 : 5000
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove odluke i ovjerava se pečatom Općinskog
vijeća Općine Tuhelj i potpisom predsjednika Općinskog vijeća.
II

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak
Naziv poglavlja 1. se mijenja tako da glasi:
1. Građevine i površine državnog i područnog značaja.
Članak
Članak 5. se mijenja tako da glasi:
Planom su utvrđene slijedeće građevine i površine državnog i područnog značaja:
Građevine i površine državnog značaja
1. Prometne građevine
a/ Cestovne građevine

• državna cesta D-205 (G.P.Razvor (granica R.Slovenije) – Kumrovec – Klanjec – Gubaševo
(D1))
2. Energetske građevine
a/ Elektroenergetske građevine
• planirana TS 110/35 (20) kV u Svetom Križu
• postojeći dalekovod 110 kV Zabok – Kumrovec
• planirani dalekovodi 110 kV
3. Elektronička komunikacijska infrastruktura
4. Građevine društvenih djelatnosti
• termalno-rekreacijski centar Tuheljske Toplice – Terme Tuhelj
Građevine i površine područnog značaja
1. Prometne građevine
a/ Cestovne građevine
• županijska cesta Ž-2248 (Desinić (Ž2151) – V. Horvatska – Tuhelj – D205)
• županijska cesta Ž-2153 (D205 – Pristava – Tuhelj (Ž2093))
• županijska cesta Ž-2155 (D205 – Tuh. Toplice – Krapinske Toplice – G. Pačetina – Lepajci
(D1))
• lokalna cesta L-22034 (Ž 2093 – Trsteno)
• lokalna cesta L-22029 (Ž 2093 – Prosenik – Dugnjevec – D 205)
• koridori za istraživanje mogućih ostalih trasa cesta (zamjenske ceste)
2. Energetske građevine
a/ Elektroenergetske građevine
• postojeći i planirani dalekovodi, TS postrojenja i rasklopna postrojenja napona 35 kV i 20
kV
b/ Građevine za transport plina
• mjerno redukcijska stanica (MRS) Tuheljske Toplice
• magistralni plinovod Zabok – Dubrovčan – Kumrovec
3. Građevine za zaštitu voda
• planirani sustav za pročišćavanje otpadnih voda
4. Građevine za eksploataciju mineralnih sirovina
• eksploatacijsko polje «Sveti Križ – Rudomar d.o.o.»
5. Prirodna i kulturna baština
• registrirana kulturna dobra, preventivno zaštićena kulturna dobra i kulturna dobra predložena
za upis u registar, navedena u poglavlju 6.2. ovih odredbi za provođenje
Članak
Naziv poglavlja 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju se briše.
Članak
Članak 6. se mijenja tako da glasi:
Površine u obuhvatu plana razgraničene su na:
• građevinska područja
o površine za razvoj i uređenje naselja
o ostale površine – površine za eksploataciju mineralnih sirovina s oznakom E
• poljoprivredno i šumsko zemljište, vodne površine
o ostalo obradivo tlo s oznakom P3
o ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište s oznakom PŠ
o šume osnovne namjene s oznakom Š1
o vodne površine
Članak
Broj poglavlja 2.2. se mijenja u 2.1.

Članak
Članak 7. se mijenja tako da glasi:
Građevinska područja naselja su površine za razvoj i uređenje naselja namijenjene izgradnji i
uređenju naselja a sastoje se od izgrađenog i neizgrađenog dijela. Građevinska područja naselja
prikazana su na kartografskom prikazu broj 4. “Građevinska područja naselja“ u mjerilu 1:5000.
Građevinska područja naselja planom su razgraničene na površine slijedećih namjena:
o za stambenu i mješovitu namjenu bez posebne oznake
o za stambenu i mješovitu namjenu – obiteljska poljoprivredna gospodarstva s
oznakom M4
o za mješovitu, poslovnu i javnu namjenu sa oznakom M
o za gospodarsku namjenu – proizvodnu i poslovnu s oznakom I
o za gospodarsku namjenu – turističku i ugostiteljsku s oznakom T
o za infrastrukturne sustave s oznakom Is
o groblja s oznakom G
o zelene površine s oznakom Z
Članak
Naziv poglavlja 2.2.1. Građevinska područja prema namjeni se briše.
Članak
Članak 8. se mijenja tako da glasi:
Planom se određuju slijedeći općeniti lokacijski uvjeti:
• oblik građevinske čestice
o građevinska čestica mora imati površinu i oblik koji omogućuje njeno racionalno
korištenje
• veličina građevinske čestice
o planom je određena najmanja površina građevinske čestice i najmanja širina
građevinske čestice na regulacijskom pravcu – granici čestice s javnom prometnom
površinom koje se primjenjuju za gradnju na neizgrađenim uređenim površinama
o kod rekonstrukcije, dogradnje i zamjenske gradnje na izgrađenim česticama može
se zadržati postojeća površina i širina čestice ako su manje od planom propisanih
• veličina građevine određuje se prema koeficijentu izgrađenosti i broju katova
o koeficijent izgrađenosti kig je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom
i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna
projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu)
• uvjeti za oblikovanje građevina
o zgrade se mogu graditi sa kosim, ravnim te krovovima dugog (slobodnog)
geometrijskog oblikovanja
o kosi krov može biti nagiba do 45 stupnjeva
o nadozid potkrovlja može biti visok najviše 150 cm iznad završenog poda
o krov se može pokrivati crijepom ili drugim suvremenim materijalima kada je to
primjereno namjeni i ukupnom oblikovanju građevine
o pročelje građevine može se izvoditi u žbuci, opeci ili oblozi drvom, kamenom te
drugim suvremenim materijalima (aluminij i slično) kada je to primjereno namjeni
i ukupnom oblikovanju građevine
• uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
o sve javne površine moraju biti uređene na način koji omogućuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima
o sve javne građevine moraju biti planirane, projektirane i izgrađene na način koji
omogućuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti,
sukladno posebnim propisima
• uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

o Oko građevne čestice mogu se izvoditi ograde
o Potreban broj parkirališnih mjesta mora se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici
prema slijedećim kriterijima:
▪ za individualnu stambenu namjenu 1 PM / 1 stambenu jedinicu
▪ za višestambenu namjenu 1 PM / 1 stambenu jedinicu a
▪ za proizvodnu i poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 6 pm/1000m2
GBP
▪ za trgovine 12 pm/1000m2 GBP
▪ za ugostiteljsku namjenu 15 pm/1000m2 GBP
▪ za sve ostale nespomenute namjene 10 pm/1000m2 GBP
▪ za ugostiteljsko – turističke smještajne sadržaje u skladu s propisima o vrsti
i kategoriji građevine
▪ u GBP za izračun PGM ne uračunavaju se garaže i jednonamjenska
skloništa
o Parkirališne površine za stambenu namjenu moraju se osigurati na vlastitoj
građevnoj čestici, a za javne, poslovne i gospodarske namjene parkirališna mjesta
mogu biti osigurana i na parkiralištu udaljenom najviše 100m od građevine
• način i uvjeti priključenja čestice na prometnu površinu i infrastrukturu
o Svaka građevna čestica mora imati neposredan pristup na kolnu prometnu površinu
(površinu javne namjene ili površinu u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili
površinu na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza a kojom se osigurava pristup
do građevne čestice) kojim se omogućuje prilaz vozila na česticu.
o U izgrađenim dijelovima naselja kolnim prometnim površinama smatraju se sve
postojeće lokalne i nerazvrstane ceste i putevi bez obzira na širinu kolnika i
zemljišnog pojasa.
o Ako se parcela nalazi uz ceste različitog značaja priključak parcele ostvaruje se na
cestu nižeg značaja.
o Građevne čestice se priključuju na infrastrukturu koja se u pravilu izvodi u
prometnim površinama ili zračnim vodovima (elektrika, telekomunikacije).
o Sve građevine moraju se obvezno priključiti na komunalnu mrežu vodovoda i
odvodnje otpadnih voda po njenoj izgradnji.
o Ako vodovodna mreža nije izgrađena opskrba pitkom vodom rješava se iz
higijenskih zdenaca.
o Do izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima otpadne vode mogu se upuštati u
nepropusne sabirne jame koje se moraju redovito prazniti po ovlaštenom poduzeću.
Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje obavezno je priključenje na isti.
• mjere zaštite okoliša i način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
Obvezno je za svaku postojeću ili planiranu građevinu osigurati rješenje odvodnje otpadnih
voda. Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno se u izgrađenim dijelovima
građevinskih područja naselja, dozvoljava izgradnja nepropusnih sabirnih jama za građevine
kapaciteta do 10 ES. Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvodnje obavezno je
priključenje tih građevina na cjeloviti javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Pojedinačne sabirne jame mogu se prazniti isključivo odvoženjem na izgrađene sustave za
pročišćavanje.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.1. se mijenja u 2.1.1.
Članak
Dodaje se članak 8.a koji glasi:
Na ovim površinama mogu se graditi stambene, javne, poslovne, zanatske, ugostiteljsko –
turističke kapaciteta do 50 ležajeva (sve vrste objekata za smještaj gostiju te sve vrste objekata za

usluživanje hrane i pića s pratećim sportsko-rekreacijskim, zabavnim i drugim sadržajima) te
pomoćne građevine prema slijedećim uvjetima:
uvjeti za formiranje građevne čestice:
širina čestice
površina čestice
koeficijent izgrađenosti čestice
(tlocrtna površina svih građevina na čestici / površina
čestice)
uvjeti za smještaj građevina na čestici
udaljenost od regulacijskog pravca (međe prema
prometnici)
udaljenost od međa prema susjedima

najmanje 12 m
najmanje 400 m2
najviše 0.40

najmanje 3 m
najmanje 1m od jedne i
3m od druge međe

Kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina mogu se zadržati postojeće udaljenosti od
međa ako su manje od prethodno navedenih.
uvjeti gradnje
najviše podrum ili
suteren+ prizemlje + 1 kat
+ potkrovlje
najviše 9 m do vijenca

katnost
visina građevine

Na zidovima koji su izgrađeni na udaljenosti manje od 3m od granice susjedne čestice mogu se
izvoditi isključivo fiksni otvori s neprovidnim staklom.
Kod rekonstrukcije postojećih građevina koje su izgrađene na granici čestice s površinom u
javnom korištenju na tim se zidovima mogu izvoditi sve vrste i veličine otvora.
Građevine za uzgoj životinja mogu imati kapacitet do 10 uvjetnih grla. Zbrinjavanje otpadnih
materijala i voda mora se osigurati na način kojim će se spriječiti zagađenje tla, vode i zraka te
štetan utjecaj na okolne čestice
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.2. se mijenja u 2.1.2.
Članak
Dodaje se članak 8.b koji glasi:
Na građevnim česticama u građevinskom području stambene i mješovite namjene sa oznakom
M4 primjenjuju se lokacijski uvjeti utvrđeni za građevinsko područje stambene i mješovite
namjene uz mogućnost gradnje gospodarskih građevina za uzgoj životinja kapaciteta do 50
uvjetnih grla.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.3. se mijenja u 2.1.3.
Članak
Dodaje se članak 8.c koji glasi:
Površine mješovite, poslovne i javne namjene s oznakom M planirane su u naseljima Tuhelj,
Tuheljske Toplice i Sveti Križ. Na ovim se površinama primjenjuju lokacijski uvjeti utvrđeni za
površine stambene i mješovite namjene uz slijedeće iznimke:
• na ovim površinama MOGU se graditi višestambene zgrade s najviše 20 stanova
• na ovim površinama NE MOGU se graditi građevine namijenjene poljoprivrednoj
proizvodnji i uzgoju životinja, gospodarske građevine sa izvorima zagađenja, zanatske

•
•
•
•
•

radionice i drugi gospodarski sadržaji osim servisnih radionica (automehaničarske,
vulkanizerske i slično)
građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene (gradnja na jednoj bočnoj
granici čestice) ili ugrađene (gradnja na obje bočne granice čestice)
na zidovima koji se grade na bočnim granicama čestice ne mogu se izvoditi nikakvi otvori
na zidovima koji se grade na granici čestice s površinom u javnom korištenju mogu se
izvoditi sve vrste i veličine otvora
katnost može biti podrum ili suteren + prizemlje + 2 kata + potkrovlje
visina građevine do vijenca može biti 12 m
Članak

Broj poglavlja 2.2.2.4. se mijenja u 2.1.4.
Članak
Dodaje se članak 8.d koji glasi:
Na površinama gospodarske namjene s oznakom I primjenjuju se lokacijski uvjeti za mješovitu,
pretežito stambenu namjenu uz sljedeću iznimku:
• visina građevine do vijenca može biti 12 m
Na ovim površinama mogu se, uz namjene navedene u članku 8.a graditi i građevine proizvodne
namjene, građevine za iskorištenje obnovljivih izvora energije te prateće građevine u funkciji
gospodarskih djelatnosti.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.5. se mijenja u 2.1.5.
Članak
Dodaje se članak 8.e koji glasi:
Površine za ugostiteljsko turističke namjene označene su oznakom T.
Na površinama ove namjene mogu se graditi i uređivati:
• hoteli, moteli, bungalovi, auto kampovi, turistička naselja i drugi objekti za smještaj gostiju
• restorani i drugi objekti za pružanje usluga prehrane
• otvoreni i zatvoreni bazeni
• otvorena i zatvorena športska igrališta
• poslovni, uslužni i trgovački sadržaji
Turistička zona Tuheljske Toplice – pretežno izgrađeni dio
U pretežno izgrađenom zapadnom dijelu turističke zone Tuheljske Toplice izgrađeni su otvoreni
i zatvoreni bazeni, hotel i drugi prateći sadržaji. Planom se omogućuje rekonstrukcija postojećih
građevina te gradnja novih građevina: hotela, autokampa, sportskih i rekreativnih sadržaja.
Za gradnju novih sadržaja u pretežito izgrađenom dijelu turističke zone Tuheljske Toplice
planom se utvrđuje obaveza ishođenja posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja nadležnog
konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, uz obavezu uvažavanja prostorne i simboličke
dominante kurije Mihanović.
Turistička zona Tuheljske Toplice – pretežno neizgrađeni dio
Za pretežno neizgrađeni istočni dio turističke zone Tuheljske Toplice planom su utvrđeni
slijedeći lokacijski uvjeti:
• katnost građevina najviše podrum ili suteren+P+2K+Pk
• visina građevina najviše 12m
• ukupna visina građevina najviše 16m
• najveći koeficijent izgrađenosti ukupne zone 0.2 (koeficijent izgrađenosti ne uključuje
površine otvorenih sportskih sadržaja)

Ostale površine turističke namjene
Na površinama turističke namjene mogu se graditi hoteli, moteli, bungalovi, auto kampovi i
drugi objekti za smještaj gostiju sa pratećim sadržajima
Na ovim se površinama utvrđuju slijedeći lokacijski uvjeti:
• koeficijent izgrađenosti čestice može biti najviše 0.3
• katnost građevine najviše podrum ili suteren +P+1K+Pk
• visina građevine najviše 8 m
• ukupna visina građevine najviše 12 m
• najmanja udaljenost od regulacijskog pravca 5 m
• najmanja udaljenost od ostalih granica čestice 5 m
• najmanje 30% površine čestice mora biti ozelenjeno
• parkirna mjesta riješiti na vlastitoj čestici prema propisima za planiranu vrstu građevine
(hotel, motel, auto kamp itd).
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.6. se mijenja u 2.1.6.
Članak
Dodaje se članak 8.f koji glasi:
Na ovim površinama mogu se uređivati parkovi, zaštitno zelenilo, dječja igrališta, pojedinačna
manja športska igrališta na otvorenom. U područjima namijenjenim za zelenilo i parkove ne
mogu se graditi nikakve građevine osim onih u funkciji održavanja zelenih površina, te nužnih
građevina i uređaja prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.7. se mijenja u 2.1.7.
Članak
Dodaje se članak 8.g koji glasi:
Gradnja građevina sportske i rekreacijske namjene moguća je unutar građevinskih područja
stambene i mješovite namjene bez posebne oznake, građevinskih područja mješovite, poslovne i
javne namjene sa oznakom M, te na površinama turističke namjene s oznakom T sukladno
lokacijskim uvjetima određenima za te površine. Građevine sporta i rekreacije obuhvaćaju sve
vrste športskih igrališta i terena na otvorenom, športske dvorane, otvorene i zatvorene bazene,
otvorena i natkrivena teniska igrališta, te prateće rekreacijske, ugostiteljske, trgovačke i zabavne
sadržaje.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.8. se mijenja u 2.1.8.
Članak
Dodaje se članak 8.h koji glasi:
Obuhvaćaju ceste, parkirališta, trgove, parkove, pješačke površine, nogostupe, biciklističke
staze, uređaje za prijenos i distribuciju električne energije, dalekovode, objekte i uređaje sustava
telekomunikacija, objekte u sustavu plinovodne, vodovodne i mreže odvodnje otpadnih voda.
Građevine i uređaji prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture mogu se graditi
unutar građevinskih područja svih namjena te u iznimnim slučajevima i izvan građevinskih
područja.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.9. se mijenja u 2.1.9.

Članak
Dodaje se članak 8.i koji glasi:
Na ovim površinama mogu se graditi infrastrukturne građevine i gospodarske zgrade u funkciji
upravljanja, praćenja i upotpunjavanja osnovne djelatnosti koje uključuju građevine i uređaje u
funkciji korištenja obnovljivih izvora energije. Veličina građevina, smještaj građevina na čestici
odredit će se sukladno tehnološkom rješenju te se prostornim planom ne postavljaju posebni
uvjeti.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.10. se mijenja u 2.1.10.
Članak
Dodaje se članak 8.j koji glasi:
Na području Općine Tuhelj uređena su dva groblja u naselju Tuhelj i groblje u naselju Lenišće.
Planom je rezervirana površina za širenje groblja u Tuhlju. Proširenje groblja može se izvoditi u
etapama.
Članak
Dodaje se naslovi poglavlja: 2.2. ostale površine.
Članak
Broj poglavlja 2.2.2.11. se mijenja u 2.2.1.
Članak
Dodaje se članak 8.k koji glasi:
Na području Općine Tuhelj u funkciji je eksploatacijsko polje za iskorištavanje kamena.
Površina eksploatacijskog polja u planu je označena oznakom E.
Na površini za iskorištavanje mineralnih sirovina može se vršiti izgradnja objekata i uređaja koji
su u funkciji iskorištavanja mineralnih sirovina.
Za iskorištavanje mineralnih sirovina potrebno je izraditi studiju utjecaja na okoliš prema
važećem pravilniku, a ukoliko je ista već izrađena korištenje prostora izvoditi isključivo u skladu
sa odredbama studije. Nakon prestanka eksploatacije sanaciju prostora i površina obavezno
izvesti u skladu sa odredbama studije.
Odobreni projekti eksploatacije moraju sadržavati i mjere sanacije kojim se definira daljnja
namjena napuštenih eksploatacijskih polja (biološka rekultivacija ili prenamjena u svrhu
rekreacije, ribolova i sl.).
Članak
Naslov poglavlja 2.2.2. Oblici i veličine građevnih čestica i članak 9. se brišu.
Članak
Naslov poglavlja 2.2.3. Veličina i površina građevina i članak 10. se brišu.
Članak
Naslov poglavlja 2.2.4. Smještaj građevina na čestici i članak 11. se brišu.
Članak
Naslov poglavlja 2.2.5. Oblikovanje građevina i članak 12. se brišu.
Članak
Naslov poglavlja 2.2.6. Uređenje građevne čestice i članak 13. se brišu.

Članak
Naslov poglavlja 2.2.7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na javnu prometnu površinu i
komunalnu infrastrukturu i članak 14. se brišu.
Članak
Naslov poglavlja 2.4.1. se mijenja tako da glasi: Gospodarske građevine za uzgoj životinja.
Članak
U članku 21. brišu se riječi: koje se ne može proširivati.
Članak
Članak 23. se mijenja tako da glasi:
Građevine za uzgoj životinja kapaciteta većeg od 10 uvjetnih grla mogu se graditi na
odgovarajućim udaljenostima od građevnih područja naselja, prema uvjetima određenim u
slijedećoj tablici:
najmanja udaljenost od
broj
građevinskog
građevinskog
uvjetnih područja naselja bez
područja naselja
državne ceste
županijske ceste
grla
posebne oznake
oznake M
10 – 20
100 m
200 m
100 m
30 m
21 – 100
150 m
300 m
150 m
50 m
101 –
300 m
600 m
300 m
100 m
300
301 i više
500 m
1000 m
500 m
150 m
Za gradnju ovih građevina primjenjuju se slijedeći lokacijski uvjeti
površina čestice
min 2000 m2
koeficijent izgrađenosti čestice kiz
max 0.3
koeficijent iskorištenosti čestice kis
max 0.3
najveća visina građevine (h) / ukupna visina
4 m / 8m
građevine (s)
najveća katnost
Prizemlje + tavan bez nadozida
najmanja udaljenost od granica čestice
6m
najmanji ozelenjeni dio čestice
30%
Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Obračun broja
uvjetnih grla vrši se prema slijedećoj tablici:
minimalni broj grla za
Vrsta stoke
Koeficijent
izgradnju farme
- krava, steona junica
1,00
10
- bik
1,50
6
- vol
1,20
8
- junad 1 – 2 god.
0,70
14
- junad 6 – 12 mjeseci
0,50
20
- telad
0,25
40
- krmača + prasad
0,55
18
- mlade svinje 2 – 6
0,13
77
mjeseci
- tovne svinje do 6
0,25
40
mjeseci
- teški konji
1,20
8
- srednje teški konji
1,00
10
- laki konji
0,80
13

- ždrebad
0,75
13
- ovce, ovnovi, koze i
0,10
100
jarci
- janjad i jarad
0,05
200
- tovna perad
0,006
1670
- konzumne nesilice
0,008
1250
- rasplodne nesilice
0,008
1250
- za druge životinjske vrste (krznaši, kunići, nojevi i sl.) minimalni broj uvjetnih grla
utvrđuje se Programom o namjeravanim ulaganjima
Članak
U članku 26. stavku 4. briše se alineja koja glasi:
• udaljenost ovih građevina od granice građevnog područja te lokalnih, županijskih i državnih
cesta mora iznositi najmanje 100 m, odnosno najmanje 200 m za djelatnosti kod kojih se
razvija buka koja na mjestu nastanka prelazi razinu od 70dB.
Članak
Članak 32. se mijenja tako da glasi:
Javna namjena obuhvaća upravnu, socijalnu, predškolsku, školsku, zdravstvenu, kulturnu i
vjersku namjenu. Građevine javne namjene mogu se graditi unutar građevinskih područja
stambene i mješovite namjene bez posebne oznake te unutar građevinskih područja mješovite,
poslovne i javne namjene s oznakom M sukladno uvjetima utvrđenima za te površine.
Članak
U članku 34.a mijenja se stavak 1. tako da glasi:
Ako se izdaje lokacijska dozvola za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar
zaštitnog pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatražiti uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o. kada se
radi o državnim cestama i županijske uprave za ceste ako se radi o županijskoj i lokalnoj cesti.
Zaštitni pojas ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste tako da je u pravilu širok
sa svake strane:
• za ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila ili brze ceste 35 m,
• za državne ceste 25 m,
• za županijske 15 m,
• za lokalne ceste 10 m.
U pojasu državne i županijske ceste izvan građevinskih područja mogu se graditi benzinske
postaje te praonice i servisi vozila.
Rekonstrukcijom postojećih županijskih i lokalnih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje
trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uređenjem pješačkih nogostupa i dr. u naselju.
U sklopu lokacijske dozvole obvezno je rješenje površinske odvodnje radi sprječavanja štetnih
utjecaja na okoliš, kao i način prijelaza ceste preko potoka i bujica sukladno posebnim uvjetima.
Zahvate na terenu, koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom cesta (usjeci, nasipi), potrebno je
sanirati i ozelenjavati radi očuvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajućoj širini
i uz primjenu mjera zaštite od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.
U cestovnom zemljištu se ne dozvoljava saditi stabla, živicu (živu ogradu) i drugo raslinje. U
pojasu između međe cestovnog zemljišta i objekta ne saditi stabla, živicu i drugo raslinje, na
način na koji bi se onemogućila preglednost pri uključivanju u promet na glavnu cestu na
križanjima, na spojevima s nerazvrstnim cestama i na spojevima privatnih cestovnih prilaza i
priključaka na županijsku ili lokalnu cestu.
Članak
Članak 37. se mijenja tako da glasi:
Trase, koridori i površine za infrastrukturnu mrežu plinovoda i produktovoda prikazani su na
kartografskom prikazu 2.3. u mjerilu 1:25000.

Lokalna plinska mreža napaja se preko mjerno redukcijske stanice (MRS) Tuheljske Toplice, a
distribuciju plina za potrošače na području općine vrši komunalno poduzeće Zelenjak – plin
d.o.o.
Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata lokalne plinovodne mreže, trase,
koridori i površine za plinovodnu mrežu određeni ovim planom mogu se mijenjati radi
prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne
mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.
Kod izgradnje građevina i uređivanja površina koji se vrše neposrednom provedbom ovog plana
nadležni distributer će omogućiti priključivanje na plinovodnu mrežu prema posebnim uvjetima
definiranim u ovom planu.
Za građevine i površine za koje je predviđena posredna provedba ovog plana (izrada detaljnijih
urbanističkih planova) nadležni distributer će posebne uvjete priključenja utvrditi u tom
postupku.
Kontrolni ormarići moraju se smjestiti na manje uočljivoj strani kuće, a nikako na glavnom
pročelju.
Područjem obuhvata plana prolazi magistralni visokotlačni plinovod Zabok – Kumrovec DN
150/50 u sklopu kojega je izgrađena mjerno redukcijska stanica Tuheljske toplice.
Planom razvoja plinskog transportnog sustava planirana je izgradnje rekonstrukcije magistralnog
plinovoda Zabok – Kumrovec DN 150/50.
Planirani magistralni plinovod je u prostornom planu određen koridorom od 60 metara. Konačna
trasa magistralnog plinovoda i pratećih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja
gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, posebnim uvjetima
gradnje od nadležnih tijela, provest će se precizne geodetske i geološke izmjere, primijeniti
tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne te kulturne vrijednosti
(arheologija) i po potrebi provesti dodatna istraživanja. lznimno su dopuštena pojedinačna
odstupanja od planiranog koridora u slučajevima nemogućnosti polaganja plinovoda na
određenim lokalitetima koji su pod određenim režimima zaštite ili iz krajobraznih, kulturnih,
geoloških, tehničkih, sigurnosnih i ostalih razloga. Moguća odstupanja u pogledu rješenja trase
odnosno koridora magistralnog plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajućih nadzemnih
objekata, utvrđenih ovim Planom, neće se smatrati izmjenama Plana.
Za postojeće magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljanu Lokacijsku odnosno
Građevinsku dozvolu, a još nisu izgrađeni) nužno je primjenjivati čl. 8. i 9. Pravilnika o
tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni
transport (Sf. list, br. 26/85} koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog
plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja
objekata namijenjenih za stanovanje iii boravak ljudi.
Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne
uvjete gradnje od upravitelja voda.
Članak
U članku 38. mijenja se stavak 3. alineja 3. tako da glasi:
• vodomjerno okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu
Članak
Članak 41. se mijenja tako da glasi:
U obuhvatu plana se nalazi se dio značajnog krajobraza „Zelenjak – Risvička i Cesarska gora“.
Ukupna površina značajnog krajobraza iznosi 287.30 ha od kojih se samo 0.16 ha nalazi na
području Općine Tuhelj.
Odluka o proglašenju značajnog krajobraza objavljena je u Narodnim novinama broj 120/11.
Na zaštićeno područje značajnog krajobraza primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i
drugi propisi koji se odnose na zaštićene prirodne vrijednosti. U značajnom krajobrazu nisu
dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

Mjere zaštite područja izrazitih vrijednosti za identitet prostora
Područja zaštite krajolika predložena ovim planom štite se kao kulturni krajolici ili područja
izrazitih vrijednosti za identitet prostora. Ova područja će se štititi od devastacije slijedećim
mjerama plana:
• Nova izgradnja moguća je samo u granicama planom definiranih građevinskih područja.
• U području zaštićenog krajolika nije moguća gradnja građevina koje se inače mogu graditi
izvan granica građevinskih područja, osim izgradnje klijeti u vinogradima
Članak
Članak 41.a se briše.
Članak
Članak 41.b se briše.
Članak
Naslov poglavlja 5.2. se mijenja tako da glasi: Stanje pravne zaštite kulturnih dobara.
Članak
Dodaje se naslov poglavlja koji glasi: 5.2.1. Kulturna dobra upisana u registar nepokretnih
kulturnih dobara.
Članak
Članak 42. se mijenja tako da glasi:
Na području Općine nalaze se kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara:
• Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni dvor; Tuhelj; Z-2226 (2.2.1.)
• Crkva sv. Margarete; Lenišće; Z-2221 (2.2.2.)
• Crkva sv. Josipa; Tuhelj; Z-2225 (2.2.3.)
• Crkva sv. Križa; Sveti Križ; Z-2236 (2.2.4.)
• Dvorac Mihanović; Tuheljske Toplice; Z-5008 (oznaka 2.4.1.)
Za sve zahvate na kulturnim dobrima koja su upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara u
postupku ishođenja odobrenja za zahvat u prostoru kod nadležne uprave za zaštitu kulturne
baštine potrebno je ishoditi slijedeće:
• posebne uvjete
• prethodno odobrenje ili potvrdu glavnog projekta
• nadzor u svim fazama radova koji provodi nadležni konzervatorski odjel
Za kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara prostorne međe zaštite
prikazane su na grafičkim prilozima plana.
Članak
Dodaje se naslov poglavlja koji glasi: 5.2.2. Kulturna baština evidentirana prostornim planom.
Članak
Dodaje se članak 42.a koji glasi:
Kulturna baština koja se u sklopu ovlasti lokalne samouprave može štititi a ovim Planom je
evidentirana je slijedeća:
U skupini poklonaca i raspela:
• Kapela poklonac, Tuhelj (2.3.1.)
• kapela poklonac Majke Božje svibanjske, Prosenik (2.3.2.)
• Pil Majke Božje, Tuhelj (2.3.3.)
• raspelo, Črešnjevec (2.3.4.)
• raspelo, Črešnjevec (2.3.5.)
• Raspelo, Pristava (2.3.6.)

• Raspelo, Trsteno (2.3.7)
U skupini stambenih građevina:
• Kurija Pisačić-Hižanovečki, Lenišće (2.4.2.)
• Kurija župnog dvora, Tuhelj (2.4.3.)
• Vila Kula s perivojem, Tuheljske Toplice (2.4.5.)
• Kuća Đurić, Pristava (2.4.6.)
U skupini javnih građevina:
• Zgrada stare škole, Tuhelj (2.5.1.)
U skupini etnoloških građevina:
• Lenišće kbr 11, tradicijska kuća (2.6.1.)
• Pristava 151, tradicijska kuća (2.6.2.)
• Sveti Križ 34, tradicijska kuća (2.6.3.)
• Prosenik 91, tradicijska kuća (2.6.4.)
U skupini etnoloških gospodarskih građevina:
• Niz tradicijskih klijeti, Sveti Križ (2.7.1.)
• Niz tradicijskih klijeti, Lenišće (2.7.2.)
U skupini memorijalnih područja i obilježja:
• mjesno groblje, Lenišće (3.0.1.)
• mjesno groblje, Tuhelj (3.0.2.)
U skupini građevina niskogradnje
• Termalni izvori, Tuheljske Toplice (4.0.1.)
U skupini arheoloških lokaliteta:
• Župna crkva Uznesenja B.D.Marije s grobljem, srednji vijek, Tuhelj (5.0.1.)
• Nalazište novca, antika, Tuhelj (5.0.2.)
• Lokalitet srušene kurije, Pristava (5.0.3.)
• Sečenj grad, utvrda- srednji vijek, Tuheljske Toplice (5.0.4.)
• Lokalitet srušene kurije, Črešnjevec (5.0.5.)
Za zahvate na kulturnoj baštini koja je evidentirana ovim Planom (E) u postupku ishođenja
odobrenja za zahvat u prostoru opisani postupak iz članka 42. ovih odredbi nije obavezan no
preporuča se zatražiti mišljenje o mjerama zaštite nadležnog konzervatorskog odjela.
Članak
Naslov poglavlja 5.3. Mjere zaštite kulturno povijesne baštine se briše.
Članak
Dodaje se naslov poglavlja koji glasi: 5.2.3. Mjere zaštite za kulturnu baštinu evidentiranu
prostornim planom.

Članak
Članak 43. se mijenja tako da glasi:
Za pojedinačne građevine i sklopove evidentirane ovim planom utvrđuju se slijedeće mjere
zaštite:
• povijesno vrijedne građevine ili dijelove građevina treba sačuvati u izvornom obliku
• kod adaptacija i zamjena dotrajalih dijelova građevine treba primjenjivati izvorne materijale
• građevine se mogu prenamijeniti za poslovne, trgovačke ili ugostiteljske namjene,
predstavljanje i promidžbu tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene
• dogradnje izvornog sklopa su moguće pri čemu treba jasno arhitektonski i oblikovno
razgraničiti izvorne od dograđenih dijelova
• dogradnje planirati na način kojim se neće narušiti spomeničke, arhitektonske i oblikovne
vrijednosti izvornog sklopa

• kod dogradnji treba osobito pažljivo čuvati mikroambijent naselja
• novu izgradnju treba uskladiti sa zatečenim tlocrtnim i visinskim veličinama postojećih
zgrada kako bi se ustrojio skladan graditeljsko ambijentalni sklop u kojem oblikovno
dominira povijesno vrijedna građevina ili sklop
Za arheološke lokalitete u obuhvatu plana za koje su utvrđene granice zaštite prije izvođenja
zemljanih radova koji prethode građevinskim potrebno je provesti arheološka istraživanja te
upozoriti naručitelje radova na moguće nalaze zbog čega je potreban pojačani oprez. U
područjima kojima se ovim planom predviđa izgradnja objekata, a prostor nije izgrađen i
priveden namjeni temeljem dosadašnjih prostornih planova, investitor je dužan osigurati
arheološko istraživanje kojim će se arheološki nalazi detaljno pozicionirati u prostoru i
valorizirati. Investitor ima obavezu obaviti arheološka istraživanja ili sondiranja prema uputama
konzervatorskog odjela a u slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može se tražiti i izmjena
projekta ili njegova prilagodba radi prezentacije nalaza. Ako se zbog značaja nalaza istraženi
prostori obvezno prezentiraju in situ, projektu konzervacije i prezentacije nalaza moraju se
prilagoditi i planovi i projekti izgradnje objekata i uređivanja zemljišta.
Članak
Naslov poglavlja 5.4. Upravni postupak pri zaštiti kulturno povijesne baštine i članak 44. se
brišu.
Članak
Članak 45. se mijenja tako da glasi:
Planovima šireg područja na području općine nije predviđeno uređivanje deponije komunalnog
otpada.
Planskim mjerama i sustavnom edukacijom stanovništva poticat će se izdvajanje organske
komponente kućnog i biološkog otpada, njihovo kompostiranje i korištenje u poljoprivredi.
Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad.
Članak
U članku 46. stavku 7.3. podstavku „Zaštita od požara“ brišu se riječi:
sukladno članku 12. Zakona o zaštiti od požara.
Članak
U članku 46. stavku 7.3. podstavku „Zaštita od požara“ brišu se rečenice:
Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom
projektirati sa okretištem za interventna vozila na njihovom kraju. Nove ceste i rekonstrukcije
postojećih cesta sa dva vozna traka (dvosmjerne) projektirati minimalne širine kolnika od 6
metara.
Prilikom izrade prostornih planova užih područja za dijelova naselja s gustoćom izgrađenosti
građevinskog područja većom od 30% i s većim nepokretnim požarnim opterećenjem,
interpolirane nove građevine ili rekonstrukciju postojećih projektirati s većim stupnjem
vatrootpornosti (min F120), uz ograničenje broja etaža, te uz obvezu izgradnje požarnih zidova,
ograničenje na poslovne namjene s minimalnim požarnim opasnostima i projektiranje dodatnih
mjera zaštite od požara (vatrodojava i sl.).
Članak
U članku 46. stavku 7.3. podstavku „Zaštita od štetnog djelovanja voda“ briše se alineja koja
glasi:
• obavljati ostale aktivnosti iz članka 106. Zakona o vodama (NN broj 107/95 i 150/05) te
ostalih članaka koji određuju režim korištenja prostora vodnih građevina
Članak
U članku 46. stavak 7.5. mijenja se tako da glasi:

Zahvati za koje je obavezna procjena utjecaja zahvata na okoliš određuje se temeljem posebnih
propisa.
III

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak
Ova odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenom glasniku.

KLASA:
URBROJ:
Tuhelj, __.__.2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-08
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Program financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 74. stavak 2. Zakona sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)
Obrazloženje:
Zakonom o sportu propisan je način financiranja pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju
sportsku djelatnost. Financiranje je moguće ostvariti obavljanjem sportske djelatnosti,
članarinama, dijelom prihoda od igara na sreću te sredstava kojima jedinice lokalne i područne
samouprave, kao i Republika Hrvatska pomažu obavljanje sportske djelatnosti.
Općina Tuhelj predvidjela je za 2020. godinu iznos od 20.000,00 kuna za financiranje
javnih potreba u sportu. Iznos mogu ostvariti udruge i pojedinci koji se bave sportskom
djelatnošću. Općina Tuhelj će, kao i svake godine do sada, objaviti javni poziv za udruge te će se
dodjeljivanje sredstava vršiti putem prijavljenih projekata koje će razmotriti Povjerenstvo za
pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu postupka dodjele financijskih
sredstava udruge. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik će donijeti odluku o
dodjeli financijskih sredstava i potpisati ugovore s dobitnicima sredstava.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Programa.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa financiranja javnih
potreba u sportu za 2020. godinu

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj
_______ godine donosi
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba u sportu za 2020. godinu raspoređuju se sredstva za
ostvarivanje potreba u sportu na području Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14,
70/17).
Članak 3.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00kn.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa rasporediti će se prema prijavljenim i odobrenim
projektima od strane Povjerenstva za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu
postupka dodjele financijskih sredstava udrugama. Povjerenstvo će temeljem Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge (NN br.26/15) provesti natječaje i odabir programa i projekata te predložiti
izvršitelju proračuna sklapanje ugovora o financiranju odabranih programa i projekata.
Članak 5.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-07
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Program financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. godini
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne
novine'' broj 47/90, 27/93, 38/09)
Obrazloženje:
Programom financiranja javnih potreba u kulturi financiraju se:
djelatnost ustanova kulture i drugih organizacija kulture od posebnog interesa za
Republiku, kao i onih utvrđenih zakonom,
ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Republiku, kao i onih
utvrđenih zakonom.
Obveza jedinica lokalne samouprave je donošenje ovog Programa uz donošenje Proračuna za
sljedeću godinu.
Općina Tuhelj je u Proračunu za 2020. godinu osigurala 80.000,00 kuna za financiranje javnih
potreba u kulturi.
Zakon o udrugama propisuje da jedinice lokalne samouprave financiraju i ugovaraju provedbu
programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva, odnosno
natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba, što je propisano u članku
4. prijedloga Programa. Po provedenom natječaju za dodjelu sredstava udrugama, nadležno
Povjerenstvo će odabrati programe i projekte te predložiti općinskom načelniku sklapanje ugovora
o financiranju.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Programa kao u privitku.
-

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa financiranja javnih
potreba u kulturi u 2020. godini

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine''
broj 47/90, 27/93, 38/09) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“ broj 12/18) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj ________ godine
donosi
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba u kulturi za 2020. godinu raspoređuju se sredstva
za ostvarivanje potreba u kulturi na području Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14 i
70/17).
Članak 3.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa rasporediti će se prema prijavljenim i odobrenim
projektima od strane Povjerenstva za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu
postupka dodjele financijskih sredstava udrugama. Povjerenstvo će temeljem Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge (NN br.26/15) provesti natječaje i odabir programa i projekata te predložiti
izvršitelju proračuna sklapanje ugovora o financiranju odabranih programa i projekata.
Članak 5.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-11
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17)
Obrazloženje:
Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je 2014. godine Odluku o socijalnoj skrbi kojom
se propisuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Tuhelj, korisnici socijalne skrbi, uvjeti
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.
Donošenje programa financiranja socijalne skrbi propisano je istom odlukom te se program
donosi do kraja godine za sljedeću godinu. Programom su propisane stavke s pripadajućim
iznosima koji su predviđeni u općinskom Proračunu.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Programa kao u privitku.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa financiranja javnih
potreba socijalne skrbi za 2020. godinu

Na temelju članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj ______ godine
donosi
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu raspoređuju se
sredstva za ostvarivanje potreba iz domene socijalne skrbi na području Općine Tuhelj za 2020.
godinu.
Članak 2.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 595.450,00 kn
prema slijedećem rasporedu:
NAZIV
Novčane pomoći srednjoškolcima i studentima
Sredstva za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Klanjec
Ostale naknade iz proračuna u novcu
Ostale naknade iz proračuna u novcu - ogrjev
Sufinanciranje školske kuhinje učenicima osnovnih škola
Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima
Stanovanje
Ostale naknade iz proračuna u naravi
Ostale naknade iz proračuna u naravi – darovi za novorođene
Sufinanciranje radnih bilježnica i radnih materijala za
učenike osnovne škole
Sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola

IZNOS (kn)
80.000,00
20.000,00
60.000,00
10.450,00
10.000,00
90.000,00
230.000,00
4.000,00
20.000,00
4.000,00
57.000,00
10.000,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se prema Odluci o socijalnoj skrbi.
Članak 4.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz proračuna Općine Tuhelj u skladu s dinamikom
punjenja proračuna, odnosno prema posebnom odobrenju izvršitelja proračuna.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-09
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Program građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o
komunalnom gospodarstvu NN 68/18)
Obrazloženje:
U Zakonu o komunalnom gospodarstvu propisano je da Program građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo, a isti mora obavezno sadržavati:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavku opreme i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja djelatnosti.
Programom su detaljnije razrađene stavke na koje će se utrošiti gore navedeni iznosi, a sve s
ciljem podizanja životnog standarda svih mještana Općine Tuhelj.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje ovog Programa.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj dana
___________ godine donosi
PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU

VII.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj u 2020. godini za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu
- groblja.
VIII. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.
Građenje javnih površina odnosi se na:
Ostali građevinski objekti - izgradnja nadstrešnice na autobusnoj
stanici u Proseniku
Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama
SVEUKUPNO:

1.
2.

-

25.000,00 kn
418.000,00 kn
443.000,00 KN

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 443.000,00 kuna osigurati će se iz:
Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu,
o Prihodi za posebne namjene i
o Pomoći.

IX.

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.
Građenje nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj obuhvaća:
Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj –
LIPN1 – Bednjanec-Zanoški-Vahtarić- 300 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj –
LIPN1 – Bednjanec-Zanoški-Vahtarić - 230 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste U Lenišću - LEN7 –
Herceg-Kolarec Mladen – 500 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Tuhlju – TUH2 – odvojak
Matečić – 140 m
Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u Lenišću – LEN8 –
spoj Ravnice, Krizmanić, Kreševac – prema Podgori – 200
m (II. dio)
Asfaltiranje ceste u Tuhlju – pristupna cesta do dječjeg
vrtića – TUH17 – dječji vrtić – 100 m
SVEUKUPNO:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

162.000,00 kn
120.000,00 kn
260.000,00 kn
95.000,00 kn

104.000,00 kn
78.800,00 kn
819.800,00 kn

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 819.800,00 kuna za asfaltiranje 1.470 m
nerazvrstanih cesta osigurati će se iz:
- Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu,
o Opći prihodi i primici,
o Pomoći,
o Donacije i
o Prihodi za posebne namjene.

X.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Članak 4.
Modernizacija i proširenje javne rasvjete odnosi se na:

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

-

Modernizacija javne rasvjete zamjenom živinih svjetiljki
Proširenje na području Lenišća
Proširenje na području Glogovca Zagorskog
Proširenje na području Pristave
Proširenje na području Tuhlja
Proširenje na području Svetog Križa
Proširenje na području Črešnjevca
SVEUKUPNO:

20.000,00 kn
45.000,00 kn
50.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
5.000,00 kn
150.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna osigurati će se iz:
Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu
o Prihodi za posebne namjene,
o Opći prihodi i primici i
o Pomoći.

XI.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA NA GROBLJIMA

Članak 5.
Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na:

Uređenje groblja – Novo groblje (izgradnja stepenica;
produžetak staze do vrha parcele)
Uređenje groblja – Lenišće (obnova fasade kapelice)
SVEUKUPNO:

1.
2.

-

25.000,00 kn
5.000,00 kn
30.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna osigurati će se iz:
Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu
o Opći prihodi i primici.
XII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
Ovim Programom predviđeno je ukupno 1.442.800,00 kn za izgradnju uređaja i objekata
komunalne infrastrukture u 2020. godini.
Članak 7.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-10
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o
komunalnom gospodarstvu NN 68/18)
Obrazloženje:
Način donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za jedinice lokalne
samouprave propisan je Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim
i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.
Programom određuju se:
1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po
djelatnostima, i
2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj dana
________ godine donosi
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini na
području Općine Tuhelj za komunalne djelatnosti:
• Odvodnja atmosferskih voda,
• Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
• Održavanje javnih površina,
• Održavanje nerazvrstanih cesta,
• Održavanje javne rasvjete i
• Održavanje groblja.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
• Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima,
• Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1.ovog Programa u Općini
Tuhelj obuhvaća:
VI.

ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA

3. Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja Tuhelj i
Pristava – ukupno 87 slivnika (čišćenje svibanj – studeni),
4. Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju Sveti Križ u dužini od 800 m - (80.000,00
kn).

VII.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA

4. Redovito čišćenje javnih površina:
Čišćenje trga u Tuhlju - strojno četkom i ručno
Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja nogostupa uz nogostup u Tuhlju,
Pristavi, Tuheljskim Toplicama i Svetom Križu – strojno četkom i ručno
Čišćenje zelenih otoka po potrebi i odvoženje otpada na odlagalište otpada
Medvedov jarek – po potrebi
Čišćenje autobusnih stanica u Tuhlju, Tuheljskim Toplicama i Svetom Križu
Planirana sredstva za gorivo: 2.000,00 kn.
5. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:
Proljetno čišćenje svih travnatih površina,
Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim parcelama:
• Površina oko crkve Uznesenja BDM i župnog dvora – 6.200 m²
• Površina oko kapelice svete Margarete u Lenišću – 1.000 m²
• Parcela za izgradnju dječjeg vrtića – 2.000 m²
• Livada u Tuhlju iza Općine – 4.000 m²
• Livada u Pristavi kod zelenog otoka – 2.503 m²
• Livada u Tuhlju preko puta zelenog otoka – 4.000 m²
• Dvorišta i okućnice u Svetom Križu (nasljedstvo – ošasna imovina
naslijeđena od Marijana Devčića), parcela oko Seljačkog doma u Proseniku –
2.000 m²
• Parcela oko zelenog otoka u Svetom Križu – 2.000 m²
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka i travnjaka na rotoru u Tuheljskim
Toplicama
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na ulazu u Bolničku ulicu u Tuheljskim
Toplicama
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na prometnom trokutu na ulazu u
Tuheljske Toplice
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na trgu oko kipa Majke Božje u Tuhlju,
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na autobusnim stanicama u Tuhlju i
Tuheljskim Toplicama
Sadnja cvijeća u tegle – žardinjere za cvijeće i postavljanje istih na zgradu
Općine i mostove u Tuheljskim Toplicama i Tuhlju
Oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim i ručnim škarama uz
nogostup u Tuheljskim Toplicama

Planirani troškovi u 2020. godini
Sadni materijal za cvjetnjake, tegle i
10.000,00 kn
žardinjere
Gorivo, ulje i p/m za kosilice i flakserice
10.000,00 kn
UKUPNO:
20.000,00 kn

6. Provođenje programa mjera deratizacije
Planirani trošak u 2020. godini – 14.000,00 kn
VIII. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj obuhvaća:
Poslove nasipavanja kamenim materijalom udarnih jama na makadamskim cestama
Poslove uređenja bankina ugradnjom kamenog materijalna na asfaltiranim
uređenim cestama
Nasipavanje kamenim materijalom makadamskih putovima čitavom širinom puta
Uređenje, čišćenje odvodnih jaraka i propust na nerazvrstanim cestama
Uređenje bankina uklanjanjem viška zemljanog materijala s bankina
Postavljanje cijevi u odvodne kanale na kritičnim mjestima pored javnih cesta
Saniranje udarnih rupa asfaltom na asfaltiranim nerazvrstanim cestama
Zamjena oštećenih cijevi na propustima ispod nerazvrstanih cesta
Izrada i popravak betonskih uzdužnih zidova na propustima
Košenje trave i raslinja na bankinama i pokosima uz nerazvrstane ceste
Čišćenje cesta od snijega i posipavanje istih po programu zimskog održavanja
nerazvrstanih cesta
Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja cesta – strojno četkom i ručno
Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama
Postavljanje prometne signalizacije
Planirani troškovi u 2020. godini:
Nabava kamenog materijala za zimsko
20.000,00 kn
posipavanje cesta i nabava soli
Nabava betonskih cijevi
10.000,00 kn
Troškovi goriva
35.000,00 kn
Prometna signalizacija
20.000,00 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta
120.000,00 kn
Zimsko održavanje cesta
100.000,00 kn
UKUPNO:
305.000,00 kn
IX.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete izvoditi će se izmjenama rasvjetnih tijela na području Općine
Tuhelj po potrebi odnosno pri prestanku rada istih:
Planirani troškovi u 2020. godini:
Troškovi održavanja javne rasvjete –
50.000,00 kn
materijal i usluge
Troškovi energije za javnu rasvjetu
180.000,00 kn
UKUPNO:
230.000,00 kn
X.

ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja na području Općine Tuhelj obuhvaća čišćenje i održavanje sljedećih
groblja u vlasništvu Općine Tuhelj:
- Staro groblje Tuhelj – površine 4.945,63 m²
- Novo groblje Tuhelj – površine 12.000,00 m²
- Groblje u Lenišću – površine 3.351,00 m².

-

Poslovi na održavanju groblja obuhvaćaju:
Čišćenje i košnju svih travnatih površina
Čišćenje groblja od smeća – skupljanjem i metenjem
Odvoženje – pražnjenje kontejnera za smeće
Čišćenje i uklanjanje korova uz kanalice i rubnjake
Čišćenje parkirališta kod groblja

-

Čišćenje i održavanje mrtvačnica
Čišćenje snijega s glavnih putova i staza – ručno i strojno
Sadnja cvijeća i ukrasnog bilja na prostoru oko mrtvačnice na Novom groblju
Pljevidba i okopavanje cvijeća i oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim
i ručnim škarama
Planirani troškovi u 2020. godini:
Troškovi vode na groblju
4.000,00 kn
Troškovi goriva
2.000,00 kn
Trošak električne energije za mrtvačnicu
3.000,00 kn
Novog groblja
Materijal za tekuće i investicijsko
3.000,00 kn
održavanje mrtvačnica
Usluga tekućeg održavanja groblja
2.000,00 kn
Kontejnerski odvoz smeća s groblja
27.000,00 kn
UKUPNO:
41.000,00 kn

Članak 3.
Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na
području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 692.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- Komunalne naknade – u iznosu od 350.000,00 kn
- Grobljanske naknade – u iznosu od 47.000,00 kn
- Poreznih prihoda – u iznosu od 295.000,00 kn.
Članak 4.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-06
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
(''Narodne novine'' broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
Obrazloženje:
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva ovlašćuje jedinice lokalne samouprave na
donošenje programa kojima se potiče razvoj malih poduzetnika. Općina Tuhelj prvi put je donijela
program poticanja poduzetništva krajem 2016. godine i primjenjivao se u 2017., 2018. i 2019.
godini.
U 2020. godini predlaže se iznos od 15.000,00 osiguranih sredstava za 2 poduzetnika kako
bi se potaklo naše mještane na otvaranje obrta i trgovačkih društava što će pridonijeti razvoju naše
općine.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa poticanja poduzetništva
Općine Tuhelj za 2020. godinu

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne
novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __
sjednici održanoj _______ donosi
Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu
I.

OPĆI UVJETI

Članak 1.
Programom poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Program)
utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Općine Tuhelj za
poticanje razvoja poduzetništva te obaveze korisnika potpore.
Članak 2.
Općina Tuhelj će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i
aktivnosti:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine,
a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine
Tuhelj;
Članak 3.
Korisnici potpora iz članka 2. ovog Programa mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i
srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj. Korisnik potpore
mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.
Članak 4.
Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u Proračunu Općine Tuhelj za 2020.
godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje do iskorištenja sredstava
predviđenih Proračunom Općine Tuhelj.
Članak 5.
Pravo na korištenje potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti poduzetnici čija primarna
djelatnost obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i financiranje
ekološki neprihvatljivih projekata, te ulaganja u ugostiteljsku djelatnost.
Korisnici potpore ne mogu biti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih
zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika,
knjigovodstvenih servisa, tumača, prevoditelja i sl.) te udruge.

•
•

Članak 6.
Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje,

•

koji imaju dospjeli dug prema Općini Tuhelj,

•

koji imaju dospjele obveze na ime isplate plaće prema zaposlenicima.

Članak 7.
Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova nastalih u 2020. godini.
Potpore se ne odobravaju za nabavu vozila i nabavu rabljene opreme. Porez na dodanu vrijednost
(u daljnjem tekstu: PDV) poduzetnicima koji su u sustavu PDV-a nije prihvatljiv trošak. Ukoliko
korisnik potpore odjavi poslovanje prije isteka jedne godine od dodjele ove potpore, ili nije imao

poslovne aktivnosti vezane za osnovnu djelatnost za koji je registriran, dužan je Općini Tuhelj
izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate.
Članak 8.
Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koje jedan korisnik može ostvariti iznosi
7.000,00 kuna.
II.

KRITERIJI DODJELE POTPORA

a) Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
Članak 9.
Općina Tuhelj dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put
otvaraju obrt ili trgovačko društvo u 2020. godini, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na
području Općine za sljedeće namjene:
1. izrada poslovnih planova /investicijskih programa,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje
zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski
vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole,
itd.),
4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
5. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
6. izrada web stranica te tiskanja promotivnih materijala,
7. dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.
Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar Trgovačkog
suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući
vlasnika/cu.
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 7.000,00
kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju
podnositelji koji posluju u području proizvodne djelatnosti.
b) Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite
Članak 10.
Program poticanja poduzetništva na području Općine Tuhelj bazira se na sufinanciranju do
50% iznosa kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim trgovačkim društvima i obrtima za
tekuću godinu, u maksimalnom iznosu do 7.000,00 kuna godišnje. Pravo na sufinanciranje kamata
na kredite ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
• imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Općine Tuhelj;
• imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/icu.;
• imaju podmirene obveze prema Općini Tuhelj, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima;
•

korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu na području Općine Tuhelj i koji je utrošen
na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili
pojedinih dijelova opreme.

c) Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte a posebno za investitore čiji će
projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj

Članak 11.
Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje
proizvodnih i uslužnih objekata koji imaju registrirano sjedište i/ili grade gospodarski objekt na
području Općine, mogu biti oslobođeni od plaćanja dijela komunalnog doprinosa i to:

za gradnju objekta proizvodne i uslužne namjene 50%,
za gradnju objekta za poljoprivrednu proizvodnju 50%
Poduzetnik može ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja samo po jednom, za njega
najpovoljnijem kriteriju. Trgovačka društva i obrtnici koja ostvare pravo na oslobađanje od
plaćanja dijela komunalnog doprinosa dužna su, u roku od 15 dana po primitku Rješenja o
oslobođenju od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, uplatiti 30% iznosa komunalnog doprinosa
utvrđenog Rješenjem, dok se za preostalih 70% obveze može odobriti plaćanje u 11 mjesečnih
obroka, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Općine Tuhelj. U slučaju nepridržavanja
navedenih rokova cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.
•
•

III.

POSTUPAK DODJELE POTPORA

Članak 12.
Nepovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju
provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom. Zahtjevi za potpore dostavljaju se
na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu
prispijeća i do iskorištenja sredstava a najdulje do kraja tekuće godine. Općina Tuhelj može
zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta
za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom. Pojedinom korisniku može se na temelju ovog
Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini.
Članak 13.
Općinske nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje
načelnik Općine Tuhelj. Javni poziv sadrži:
1. Naziv tijela koje objavljuje poziv,
2. Predmet javnog poziva,
3. Opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,
4. Popis potrebne dokumentacije
5. Naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,
6. Vrijeme trajanja javnog poziva,
7. Podatke o informacijama
Članak 14.
Za provedbu ovog Programa zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj koji
provodi postupak dodjele potpore. Jedinstveni upravni odjel nakon provjere dostavljene
dokumentacije sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli nepovratnih potpora koji se upućuje
Načelniku na donošenje. Po donošenju Zaključka, Odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog
sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se
na žiro račun korisnika općinske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.
IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore. Ukoliko je korisnik općinske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili
prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj
zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Tuhelj, a bit će i isključen
iz svih općinskih potpora narednih 5 godina.
Članak 16.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj,05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Odluka o dodjeli subvencije poljoprivrednicima u 2020. godini
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18)
Obrazloženje:
Općina Tuhelj predvidjela je u Proračunu za 2020. godinu iznos od 60.000,00 kuna za
subvencioniranje poljoprivrednika.
Subvencije su podijeljene u 12 kategorija koje obuhvaćaju glavne djelatnosti kojima se naši
poljoprivrednici bave.
Na temelju prijavljenog programa udruge Strojni prsten - Simentalac Hrvatskog zagorja
su/financirati će kupnja strojeva i slično.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Odluke kao u prilogu.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije
poljoprivrednicima u 2020. godini

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj _______ godine
donosi
ODLUKU
o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020. godini
Članak 1.
Na temelju programa: 6000 Financiranje ostalih potreba stanovnika općine, aktivnosti
A000007 Potpora poljoprivrednicima, proračunskih pozicija „Subvencije poljoprivrednicima“ i
„Subvencija Udruzi Strojni prsten-simentalac Hrvatskog zagorja“ tijekom 2020. godine će se
isplaćivati subvencije stanovnicima Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn za:
1. sadnju vinove loze na području Općine Tuhelj od 100 do 1.000 sadnica - 5,00 kn po
sadnici,
2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki na području Općine Tuhelj - 50% od vrijednosti
sadnice – maksimalno 20,00 kn po sadnici,
3. umjetno osjemenjivanje - 100,00 kn po grlu,
4. uginuće stoke krupnog zuba - 1.500,00 kn za neosiguranu stoku, do 5 uginuća stoke
godišnje,
5. subvenciju pčelarima - 50,00 kn po košnici,
6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke – 50% od
iznosa police, do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva,
7. dotacija Udruzi Strojni prsten - Simentalac Hrvatskog zagorja – prema prijavljenom
programu, do iznosa od 20.000,00 kn,
8. izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva
iz pristupnih fondova Europske unije - do 20% troškova, maksimalno 2.500,00 kn
9. izradu plastenika minimalne površine 100 m² - do 20% ukupne investicije, maksimalno
4.000,00 kn,
10. subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare koji nabavljaju prva tri goveda za
svoje domaćinstvo - 2.000,00 kuna po grlu,
11. subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda - 2.000,00 kuna po grlu
12. subvencija za troškove postupka stavljanja vina u promet – 100% iznosa određenog
rješenjem Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo
i vinarstvo.
Članak 2.
Subvencija za točke 1. i 2. isplaćivati će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun,
2. kopiju osobne iskaznice,
3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi
na području Općine Tuhelj,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
Članak 3.
Subvencija za točku 3. isplaćivati će se na temelju ugovora i ispostavljenih računa od strane
veterinarske ambulante.
Članak 4.
Subvencija za točku 4. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. potvrdu veterinara o uginuću stoke,
2. kopiju osobne iskaznice;
3. potvrdu od kafilerije o preuzetoj uginuloj životinji,

4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
5. evidencijski broj uginulog goveda.
Podnositelj zahtjeva dužan je omogućiti uvid u činjenično stanje djelatniku JUO Općine
Tuhelj koji će o tim radnjama sastaviti zapisnik s priloženom fotodokumentacijom.
Članak 5.
Subvencija za točku 5. isplaćivati će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica,
2. kopiju osobne iskaznice i
2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
Članak 6.
Subvencija za točku 6. isplaćivati će se na temelju police osiguranja u iznosu od 50%
vrijednosti iste. Subvencija za točku 6. će se doznačavati na temelju zahtjeva kojem je potrebno
priložiti:
1. policu premije osiguranja (original na uvid),
2. kopiju osobne iskaznice
3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
Članak 7.
Dotacija udruzi Strojni prsten - Simentalac Hrvatskog zagorja isplatiti će se na temelju
prijavljenog programa udruge.
Članak 8.
Subvencija za točku 8. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun (original na uvid),
2. kopiju osobne iskaznice
3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
Članak 9.
Subvencija za točku 9. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun,
2. kopiju osobne iskaznice
3. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor,
4. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
5. ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz plastenika na tržište,
6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
Članak 10.
Subvencija za točku 10. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun,
2. kopiju putnice,
3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
5. izjavu da će se govedo zadržati najmanje 3 godine u vlasništvu podnositelja
zahtjeva te da će dozvoliti povremene kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tuhelj.
Članak 11.
Subvencija za točku 11. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
2. broj ušne markice goveda,

3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
4. izjavu da će se tele zadržati za daljnji uzgoj goveda u periodu od 3 godine te da
će dozvoliti povremene kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Tuhelj.
Članak 12.
Subvencija za točku 12. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. Rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
2.
Rješenje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za
vinogradarstvo i vinarstvo
3.
Potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj
Članak 13.
U slučaju da će se stoka iz članka 10. i 11. ove Odluke za koju je dobivena subvencija
otuđiti prije proteka roka od 3 godine, podnositelj zahtjeva dužan je vratiti dobivena sredstva.
U slučaju uginuća stoke, vlasnik stoke ostvaruje pravo na subvenciju iz točke 4. ove
Odluke.
Subvencija iz članaka 10. i 11. ove Odluke odnosi se do maksimalno 3 grla stoke u
vlasništvu podnositelja zahtjeva, uključujući i grlo za koje se traži subvencija.
Članak 14.
Subvencije će se isplaćivati do utroška predviđenih proračunskih sredstava.
Članak 15.
Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za
dodjelu subvencija u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.
Članak 16.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-05
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18)
Obrazloženje:
Za naslijeđenu imovinu predviđeno je 25.000,00 kuna te će se taj iznos utrošiti za:
1. obveze koje smo na sebe preuzeli nasljeđivanjem nekretnina iza pokojnog Marijana
Devčića (još nije poznat točan iznos duga) i
2. obveze koje smo na sebe preuzeli nasljeđivanjem nekretnina iza pokojne Štefice
Labaš
• dana 15.10.2019. godine sklopljena je nagodba o obročnoj otplati duga (dug
po kreditnoj kartici) s Erste card club d.o.o. da se otplati glavnica u ukupnom
iznosu od 16.708,00 kn
• iznos duga za iduću godinu iznosi 11.695,60 kn
Nakon rješavanja zemljišnoknjižnog stanja planira se pristupiti izradi procjene vrijednosti
nekretnine koju smo naslijedili u Pristavi (nekretnina naslijeđena iza pokojne Veronike Žlender –
potrebno je provesti ispravni postupak) te nekretnine koje smo naslijedili u Tuheljskim Toplicama
(iza pokojne Božice Hanić – naslijeđena 1/5 nekretnine). Po izradi procjene vrijednosti nekretnina
predložiti će se Općinskom vijeću pokretanje postupka prodaje navedenih nekretnina.
Planirano je ponovno stupanje u posjed Seljačkog doma u Proseniku, kč.br. 1373/3, k.o.
Tuhelj.
Plan sadrži i ostale aktivnosti koje su navedene u prijedlogu Plana upravljanja imovinom
Općine Tuhelj.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Plana kao u prilogu.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
PRILOG:
- Prijedlog Plana upravljanja imovinom
Općine Tuhelj za 2020. godinu

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _______ godine, donijelo je
Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Planom regulirano je upravljanje imovinom što podrazumijeva njezino korištenje,
održavanje i davanje u zakup, i to imovine čije održavanje i izgradnja nije regulirano programima
i planovima iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- stambeni prostor u vlasništvu Općine Tuhelj .
Članak 2.
Sredstva za upravljanje imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu osigurana su u Proračunu
općine Tuhelj za 2020. godinu u iznosu od 211.060,00 kn, a sastoje se od:
1. obveza za naslijeđenu imovinu,
2. održavanja objekata u vlasništvu Općine,
3. kupnje Seljačkog doma u Proseniku,
4. održavanja teretnog vozila,
5. uređenja vijećnice i
6. izgradnje nadstrešnice za komunalno vozilo.

-

-

Članak 3.
Davanje imovine u zakup, korištenje ili najam regulirano je:
Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije, broj 17/2014)
Aneksom I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj DPO-06/2-13120/15 (Hrvatska
pošta d.o.o.)
Ugovorom o zakupu javne površine broj 1/2016 (Krklec trgovina d.o.o. - svjećomati)
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora (Obrt za proizvodnju tekstila i trgovinu
''Zbukvić'')

Članak 4.
Zemljište
Poljoprivredno zemljište - temeljem registra imovine utvrditi postoji li mogućnost davanja
istog u zakup.
Naslijeđeno zemljište i ostalo zemljište s upisanim teretima - stupiti u kontakt s
vjerovnicima i suvlasnicima te pokušati naći rješenje za skidanje tereta.
Sumnjivo i sporno zemljište – utvrditi činjenično stanje i pokrenuti odgovarajuće postupke
za rješavanje.
Članak 5.
Poslovni prostori
Kontinuirano voditi brigu o održavanju.
Prostore u najmu obići i utvrditi stanje, redovito pratiti ispunjenje obveza najmoprimca oko
održavanja.
Inventar i prostore iznajmljivati temeljem odluka Općinskog vijeća.
Članak 6.
Stambeni prostor

Naslijeđena kuća u Tuheljskim Toplicama (naslijeđeno 12/60, odnosno 1/5 nekretnine) –
napraviti procjenu vrijednosti nekretnine te na temelju iste raspisati natječaj za prodaju.
Naslijeđena kuća u Pristavi 157 – riješiti vlasničke odnose u zemljišnim knjigama,
napraviti procjenu vrijednosti nekretnine te na temelju iste raspisati natječaj za prodaju.
Članak 7.
Za imovinu obnoviti police osiguranja.
Članak 8.
Vrijednost imovine kontinuirano ažurirati temeljem procjena sudskih vještaka i podataka
Ministarstva financija i Porezne uprave.
Članak 9.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog
Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Tuhelj.
Članak 10.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-04
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 31., stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama ("Narodne novine", br.86/12, 143/13 i 65/17)
Obrazloženje:
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih u
2020. godini od pripadajućeg iznosa naknade (30%) u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Tuhelj.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine", br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __
sjednici održanoj dana ________ godine donosi
PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se namjena
trošenja sredstava ostvarenih u 2020. godini od pripadajućeg iznosa naknade (30%) u postupku
legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tuhelj, a sukladno Zakonu o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine", br. 86/12, 143/13, 65/17 i
14/19).
Članak 2.
Planirana sredstva u iznosu od 15.566,49 kuna, koristit će se tijekom 2020. godine, za
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja - održavanje nerazvrstanih cesta, a
prema Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u na području Općine Tuhelj za
2020. godinu.
Članak 3.
Planirana i raspoređena sredstva iz točke II. ovog Programa, mogu se tijekom godine
mijenjati, ovisno o ostvarenju sredstava od naknade.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-02
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Program utroška boravišne pristojbe u 2020. godini
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 20. stavak 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne novine''
broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)
Obrazloženje:
Zakonom o boravišnoj pristojbi propisani su načini prikupljanja i raspoređivanja
boravišne pristojbe.
Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica, a plaća se prema ostvarenim
noćenjima. Od prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, Turističkoj zajednici područja
Tuhlja, Klanjca i Trgovišća (u daljnjem tekstu: TZP) pripada 65% iznosa, od čega TZP 30%
primljenih sredstava od noćenja na području općine Tuhelj doznačuje Općini Tuhelj.
Primljena sredstva moraju se strogo namjenski iskoristiti, i to za poboljšanje uvjeta
boravka turista.
Stoga, predlaže se donošenje Programa kao u prilogu.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

Prilog:
- Prijedlog Programa utroška
boravišne pristojbe u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 20. Stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne novine'' broj
152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __
sjednici održanoj _______ donijelo je sljedeći
PROGRAM
utroška boravišne pristojbe u 2020. godini
Članak 1.
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 200.000,00
kuna koja će se utrošiti za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u
Tuheljskim Toplicama“ i za izradu projektne dokumentacije za projekt „Šetnica uz potok
Horvatska“.
Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-13
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 69. stavak 4. Zakona o šumama (Narodne novine 68/18)
Obrazloženje:
Pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda
iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos
u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.
Šumski doprinos plaća se u visini od 5 %.
Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne
samouprave područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje
izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.
Radi namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava, jedinice lokalne samouprave
dužne su donijeti Program utroška sredstava šumskog doprinosa.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Programa kao u privitku.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama (Narodne novine 68/18) i članka 30.
Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18),
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ______ donosi

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem
uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
U 2020. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 500,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za kapitalna ulaganja u komunalnu
infrastrukturu.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-12
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Program raspodjele spomeničke rente za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 114. i 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne
novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i
90/18)
Obrazloženje:
Fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje
obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente.
Spomenička renta plaća se po stopi od 0,05%.
Radi namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava, jedinice lokalne samouprave
dužne su donijeti Program raspodjele spomeničke rente.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Programa kao u privitku.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Programa raspodjele
spomeničke rente za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 114. i 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne
novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i
90/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ________ donosi

PROGRAM UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE ZA 2020. GODINU

Članak 1.
Prihod od raspodjele spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Tuhelj za 2020.
godinu u iznosu od 50,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će se za troškove održavanja sakralne kulture.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-09
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 78. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 69/17)
Obrazloženje:
Ovim planom utvrđuje se Godišnji plan davanja koncesija za područje općine Tuhelj
za 2020. godinu.
Na temelju ugovora iz srpnja 2016. godine koncesija za obavljanje dimnjačarskih
poslova dodijeljena je uslužnom obrtniku „Dimnjačar“, vl. Ivica Pogačić i Marko Pogačić za
područje Općine Tuhelj na vrijeme od 5 godina sukladno odluci Općinskog vijeća Općine
Tuhelj od dana 07. lipnja 2016. godine (KLASA:021-05/16-01/3, URBROJ:2135-01/1601/11).
S obzirom da u navedenom razdoblju ne ističe ugovor o danoj koncesiji niti se ukazuje
potreba za davanjem novih koncesija Općina Tuhelj u 2020. godini ne planira dodjeljivanje
koncesija.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Programa kao u privitku.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 69/17) i članka 30.
Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18) Općinsko
vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj _______ godine donosi
GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Utvrđuje se godišnji plan davanja koncesija za područje općine Tuhelj za 2020. godinu.
S obzirom da u navedenom razdoblju ne ističe ugovor o danoj koncesiji niti se ukazuje
potreba za davanjem novih koncesija Općina Tuhelj u 2020. godini ne planira dodjeljivanje
koncesija.
Članak 2.
Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-05
Tuhelj, 02.12.2019.
Predmet: Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
iz Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19)
Obrazloženje:
Članak 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (Narodne novine br. 29/19, dalje u tekstu: Zakon) propisuje da odluku o
raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave prema članku 7. stavku 1. ovoga
Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice samouprave.
Prema Zakonu sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave raspoređuju se na
način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru odnosno
za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, tako da pojedinoj političkoj
stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih zastupničkih
mjesta odnosno mjesta članova u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, prema konačnim
rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor odnosno za članove predstavničkog tijela
jedinice samouprave.
Odredba članka 5. stavka 2. Zakona propisuje da sredstva za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave dužna
je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za
svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu
predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od:
– 8000,00 kuna u predstavničkom tijelu Grada Zagreba
– 5000,00 kuna u predstavničkom tijelu županije i velikoga grada
– 3500,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000
stanovnika
– 2000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima od 3001 do 10.000
stanovnika
– 1000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima do 3000 stanovnika.

U Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu je, sukladno odredbi članka 5. stavka 2.
Zakona, za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika predviđen iznos od
13.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
iz Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju odredbe članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19) 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 raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnih zastupnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu, a koja su osigurana
u Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu (dalje: Proračun).
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose
se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje su
prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine Tuhelj
(dalje: Općinsko vijeće) i nezavisni vijećnici.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
osiguravaju se u Proračunu za 2020. godinu u iznosu od 13.000,00 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i
nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća.
Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog
spola u Općinskom vijeću niža od 40%.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila

predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom
vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.
Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema
konačnim rezultatima izbora, izabran član Općinskog vijeća koji nije član niti jedne od
političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Općinskog vijeća
raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu
sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Općinskom
vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna za tog vijećnika pripadaju
političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju
do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom
razdoblju.
Članak 5.
Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje doznačuju se na žiroračun
političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno, u jednakim
iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom
tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

DOSTAVITI:
1. Službeni glasnik KZŽ
2. Ured državne uprave u KZŽ
3. Državno izborno povjerenstvo

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-06
Tuhelj, 03.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o odabiru osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanje javne rasvjete
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 11. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog
obavljanja na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije
7/19 i 18/19)
Obrazloženje:
U članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na
području Općine Tuhelj propisano je da Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika
donosi odluku o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti.
Sukladno članku 9. stavku 2. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog
obavljanja na području Općine Tuhelj, dana 31.10.2019. godine je donesena odluka kojom je
određeno da će se ugovor o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete s odabranim
izvođačem sklopiti na dvije godine.
Općina Tuhelj je provela pozivni natječaj za održavanje javne rasvjete koji je poslan na
adrese 3 poslovna subjekta. Na natječaj su pristigle dvije ponuda i to ponuđača
ELEKTROINVEST, obrt za usluge u elektrotehnici, vl. Damir Turčić iz Desinića i ponuđača
„ŠĆUKANEC“ elektroinstalatersko frizerski obrt, Renata Šćukanec Hopinski iz Velikog
Trgovišća. Komisija je pregledala ponude i utvrdila da ponuda „ŠĆUKANEC“
elektroinstalatersko frizerski obrt, Renata Šćukanec Hopinski iz Velikog Trgovišća.
zadovoljava administrativne zahtjeve.
Slijedom gore navedenog, predlažem da se donese Odluka o odabiru „ŠĆUKANEC“
elektroinstalatersko frizerskog obrta, Renata Šćukanec Hopinski iz Velikog Trgovišća za
obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete u periodu od dvije godine.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
PRILOG:
- Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja javne rasvjete

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja
na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 7/19 i 18/19) i
provedenog postupka jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Općine
Tuhelj (KLASA: (KLASA:333-01/17-01/1, URBROJ:2135-03-02/17-01), Općinsko vijeće
Općine Tuhelj na svojoj _______sjednici održanoj dana __________godine donosi
Odluku o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području općine Tuhelj
Članak 1.
Za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine
Tuhelj u vremenskom periodu od 2 (dvije) godine odabire se
„ŠĆUKANEC“ ELEKTROINSTALATERSKO FRIZERSKI OBRT, RENATA
ŠĆUKANEC HOPINSKI TRG S. i F. TUĐMANA 3, VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 2.
Odluka se donosi na temelju provedenog postupka jednostavne nabave.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na mrežnim stranicama
Općine Tuhelj.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-02
Tuhelj, 02.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Predlagatelj: općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18)
Obrazloženje:
Odluku o komunalnoj naknadi donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici 28.11.2018.
godine.
Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđuju se naselja u Općini Tuhelj u kojima se naplaćuje
komunalna naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u Općini Tuhelj u kojima se naplaćuje
komunalna naknada, koeficijenti zona, koeficijenti namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna
naknada, rok i način plaćanja komunalne naknade, obračun komunalne naknade, nekretnine važne za
Općinu Tuhelj koje se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u
pojedinim slučajevima odobrava privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, donošenje
rješenja o komunalnoj naknadi, te druga pitanja važna za komunalnu naknadu.
Ovim izmjenama i dopunama mijenja se članak 17. odluke koji propisuje privremeno
oslobađanje obveznika od plaćanja komunalne naknade. U izmjenama i dopunama iz točke 1.
oslobođenja izostavljena je odredba da se oslobađaju plaćanja komunalne naknade koji su korisnici
zajamčene minimalne naknade, a prihod po članu kućanstva je manji od 1.000,00 kn. Navedeni
obveznici oslobođeni su plaćanja komunalne naknade već člankom 16. točkom 6. predmetne odluke,
stoga ne postoji potreba za odredbom o oslobađanju u članku 17.
U izmjenama i dopunama dodana je odredba da se oslobađaju plaćanja obveznici koji su živjeli
sami u kućanstvu, a smješteni su u dom za starije i nemoćne osobe ili u drugu odgovarajuću ustanovu i
imaju prihod manji od 3.000,00 kn te dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu za oslobođenje.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
PRILOG:
-

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o komunalnoj naknadi

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 95. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici održanoj dana _______ godine,
donosi
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 1.
Mijenja se članak 17. Odluke o komunalnoj naknadi tako da sada glasi:
„Općinsko vijeće Općine Tuhelj privremeno oslobađa potpuno od plaćanja komunalne
naknade obveznike s prebivalištem na području Općine Tuhelj:
1. koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci bez vlastitih prihoda, a žive sami u kućanstvu
(potvrda HZZ, Centra za socijalnu skrb, izjava o članovima kućanstva, kopija osobne
iskaznice);
2. koji su stariji od 70 godina, žive sami ili u kućanstvu s drugim osobama starijima od 70
godina te imaju mjesečni prihod manji od 1.000,00 kn po članu kućanstva (kopija osobne
iskaznice, izjava o zajedničkom kućanstvu, dokaz o ostvarenom mjesečnom primanju za
sve članove kućanstva);
3. invalide domovinskog rata iznad 70% tjelesne invalidnosti ukoliko žive sami u
domaćinstvu i imaju manji prihod od 1.500,00 kn (potvrda o invalidnosti, izjava o
članovima kućanstva, dokaz o ostvarenom mjesečnom primanju);
4. invalide iznad 70% tjelesne invalidnosti ukoliko žive sami u domaćinstvu i imaju manji

prihod od 1.500,00 kn (potvrda o invalidnosti, izjava o članovima kućanstva, dokaz o
ostvarenom mjesečnom primanju)
5. koji su živjeli sami u kućanstvu, a smješteni su u dom za starije i nemoćne osobe ili u
drugu odgovarajuću ustanovu i imaju prihod manji od 3.000,00 kn (potvrda ili kopija
ugovora o smještaju u ustanovu, izjava o članovima kućanstva, dokaz o ostvarenom
mjesečnom primanju).

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/18-04
Tuhelj, 02.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima
i studentima u školskoj godini 2019./2020.
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 19. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći
učenicima srednjih škola i studentima
Obrazloženje:
Općina Tuhelj raspisala je natječaj za dodjelu novčanih pomoći učenicima i studentima
u školskoj/akademskoj godini 2019./20. na koji su pristigle 32 prijave studenata i 4 prijave
učenika.
Komisija za dodjelu novčanih pomoći u sastavu Nikolina Švigir Hohnjec kao
predsjednica te članovi Dubravko Fekeža i Darko Kuhar pregledali su pristigle zahtjeve te su
utvrdili da sve prijave zadovoljavaju kriterije za dodjelu novčanih pomoći. Za sve studente
utvrđena je rang lista prema osnovnim bodovima i dodatnim bodovima koje su mogli ostvariti
na temelju priložene dokumentacije – socijalni kriterij, kriterij uspjeha i školovanje za
deficitarno zanimanje.
Na natječaj su pristigle i 4 prijave učenika. Troje učenika školuje se za deficitarna
zanimanja koja su određena Preporukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Krapinsko –
zagorsku županiju, a jedan učenik boravi u učeničkom domu.
Sukladno stavku 4. članka 19. navedenog Pravilnika, predlaže se dodjela novčane
pomoći u iznosima prema ostvarenim bodovima kao što je navedeno u prijedlogu odluke.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima
i studentima u školskoj godini 2019./2020.

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 članka 19. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći
učenicima srednjih škola i studentima (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj
33/17) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___. sjednici održanoj dana _______ 2019.
godine donosi
ODLUKU
o visini iznosa novčane pomoći studentima u akademskoj godini 2019./2020.
Članak 2.
Studentima se dodjeljuje novčana pomoć u periodu od listopada 2019. do lipnja 2020.
godine prema ostvarenim bodovima:
- 10 bodova = 350,00 kn mjesečno
- 11 – 15 bodova = 400,00 kn mjesečno
- 16 - 19 bodova = 450,00 kn mjesečno
- 20 – 28 bodova = 500,00 kn mjesečno
Članak 3.
Učenicima se dodjeljuje novčana pomoć od listopada 2019. godine do lipnja 2020.
godine u iznosu od 300,00 kn.
Članak 4.
Rang lista studenata i učenika koji ostvaruju pravo na dodjelu pomoći u
akademskoj/školskoj godini 2019./2020. sastavni je dio ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranici Općine Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Robert Romić

RANG LISTA STUDENATA - AKADEMSKA GODINA 2019./2020.
Redni
broj:

ime i prezime

Fakultet

Upisana
godina

Osnovni
uvjeti

Postignuti
uspjeh

Socijalni
kriterij

Deficitarno
zanimanje

UKUPAN BROJ
BODOVA

1.

Barbara Iveković

Medicinski fakultet

6.

10

13

0

5

28

2.

Ivan Barlović

Fakultet strojarstva i brodogradnje

5.

10

8

2

5

25

3.

Monika Lončarić

Akademija likovnih umjetnosti

2

10

10

4

0

24

4.

Matija Horvatek

Sveučilište Sjever

1./dipl.studij

10

8

0

5

23

5.

Učiteljski fakultet Zagreb

2.

10

8

0

5

23

Učiteljski fakultet Zagreb

1./dipl.studij

10

8

0

5

23

7.

Sandra Hercigonja
Ana-Marija
Hercigonja
Ivana Mihalić

Sveučilište Sjever

1./ dipl.studij

10

11

0

0

21

8.

Nikola Horvatek

Sveučilište Sjever

1./dipl.studij

10

6

0

5

21

9.

Kristina Poljak

Učiteljski fakultet Zagreb

2.

10

8

0

0

18

10.

Mario Barlović

Građevinski fakultet

3.

10

2

5

17

11.

Petra Poljanec

Fakultet prometnih znanosti

3.

10

0

6

0

16

12.

Dora Matečić

Pravni fakultet u Zagrebu

1.

10

6

0

0

16

13.

Rene Javorić Ilić

Fakultet elektrotehnike i računarstva

1.

10

0

0

5

15

14.

Maja Vahtarić

Prirodoslovno - matematički fakultet

2.

10

0

0

5

15

15.

Vjekoslav Matečić

Fakultet elektrotehnike i računarstva

1./dipl.studij

10

0

0

5

15

16.

Lucija Kuhar
Marija Magdalena
Turčin
Filip Haramina

Prirodoslovno - matematički fakultet

3.

10

0

0

5

15

Tekstilno - tehnološki fakultet

1./dipl.studij

10

5

0

0

15

Tehničko veleučilište Zagreb

2./dipl.studij

10

0

0

5

15

Filip Erdelić
Filip Stjepan
Hanžek
Antonela Horvatin
Valentina
Hercigonja
Davor Ilić

Tehničko veleučilište Zagreb

2.

10

0

0

5

15

Fakultet elektrotehnike i računarstva

2.

10

0

0

5

15

Pravni fakultet u Zagrebu

1.

10

2

0

0

12

Učiteljski fakultet Zagreb

1.

10

2

0

0

12

Ekonomski fakultet Zagreb

5.

10

0

0

0

10

6.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.

Kristijan Juranić

Ekonomski fakultet Zagreb

3.

10

0

0

0

10

25.

Lucija Turčin

3.

10

0

0

0

10

26.

Paula Petrinec

4.

10

0

0

0

10

27.

Ivan Petrinec

Zdravstveno veleučilište Zagreb
Fakultet za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu
Kineziološki fakultet

1.

10

0

0

0

10

28.

Marta Matečić

Ekonomski fakultet Rijeka

2.

10

0

0

0

10

29.

Marija Štingl

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

1.

10

0

0

0

10

30.

Filip Majerić

Fakultet političkih znanosti

3.

10

0

0

0

10

31.

Mario Iveković

Sveučilište u Rijeci- Tehnički fakultet

1./dipl.studij

10

0

0

0

10

32.

Silvija Ilić

Veterinarski fakultet Zagreb

2.

10

0

0

0

10

RANG LISTA UČENIKA- ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.
Redni
broj:

Ime i prezime

Srednja škola

Smjer

Upisani
razred:

Deficitarno
zanimanje

Boravak u mjestu
školovanja

1.

Filip Pavlinić

Srednja škola Pregrada

Medicinski tehničar opće njege

2.

da

ne

2.

Karlo Pavlinić

Srednja škola Pregrada

Medicinski tehničar opće njege

2.

da

ne

3.

Antun Šurina

I. tehnička škola Tesla

Elektrotehnika

1.

ne

da

4.

Mihael Štih

Srednja škola Pregrada

Medicinski tehničar opće njege

2.

da

ne
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-08
Tuhelj, 03.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za
financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine''
broj 10/97, 107/7, 94/13)
Obrazloženje:
Pristupa se donošenju izmjena i dopuna predmetne odluke radi usklađenja s županijskom
Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja .
Navedene izmjene odnose se na olakšice roditeljima u plaćanju dijela ekonomske cijene
dječjeg vrtića te se uvodi kategorija sufinanciranja prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju.
Naime, dosadašnjim odredbama bilo je propisano sljedeće:
-

U članku 4. bilo je propisano da su oslobođeni plaćanja učešća roditelji za dijete čiji je
roditelj poginuo u domovinskom ratu, čiji je roditelj 100% invalid Domovinskog rata
te svako treće i daljnje dijete istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti
program. Izmjenom je ukinuta odredba da se oslobađa plaćanja za dijete čiji je roditelj
poginuo u Domovinskom ratu iz razloga što u Općini Tuhelj u minimalno zadnjih 5
godina nismo imali nijedan takav zahtjev te vodeći računa o vremenskom periodu
proteklom od završetka Domovinskog rata. Odredba o financiranju djece 100%
invalida Domovinskog rata usklađena je sa županijskom odlukom tako da je
obuhvaćena sufinanciranjem s povoljnijih 20% iznosa ekonomske cijene te je proširena
na sve HRVI. Odredba o sufinanciranju 3 i svakog daljnjeg djeteta koje polazi
predškolsku ustanovu ostala je ista.

-

U članku 5. zadržane su svi dosadašnji uvjeti za ostvarenje olakšice roditelja u iznosu
od 20% cijene vrtića, a kao dodatne olakšice uključena su djeca roditelja s
invaliditetom, djeca bez oba roditelja i djeca – korisnici smještaja izvan obitelji, djeca
u obitelji s 4-oro ili više malodobne djece, a djeca samohranih roditelja proširena su u
kategoriju djece iz jednoroditeljskih obitelji.
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-

Dodan je članka 6. na temelju potrebe za financiranjem prijevoza djeteta s poteškoćama
u razvoju u specijaliziranu ustanovu predškolskog odgoja. Sukladno županijskoj
odluci, dužni smo podmirivati 2/3 iznosa propisane cijene prijevoza.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
mjerilima za financiranje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 16. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ broj 33/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici održanoj
___________. godine donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja
Članak 1.
Mijenja se članak 4. Odluke tako da sada glasi:
„Plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni programa oslobođeno je treće i svako daljnje dijete
istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program.“
Članak 2.
Mijenja se članak 5. Odluke tako da sada glasi:
„U ukupnom učešću roditelja u ekonomskoj cijeni programa, ostvaruju se olakšice u iznosu
od 20%:
- Za dijete HRVI iz Domovinskog rata,
- Za dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja
s ukupnim invaliditetom više od 100%),
- Za dijete s teškoćama u razvoju,
- Za dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju,
- Za dijete iz jednoroditeljskih obitelji,
- Za dijete bez oba roditelja i dijete-korisnika smještaja izvan obitelji,
- Za drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji,
- Za dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece.“
Članak 3.
Iza članka 5. dodaje se članak 6., a dosadašnji članci 6. do 9. postaju 7. do 10.
Članak 6. glasi:
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„Općina Tuhelj sufinancira troškove prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju koju roditelji
dovoze u posebnu ustanovu koja provodi predškolski odgoj za djecu s teškoćama u razvoju,
a nalazi se na području Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 2/3 sredstava“.
Troškovi prijevoza isplaćuju se prema zahtjevima ustanove koju pohađaju djeca s
teškoćama u razvoju. Sastavni dio zahtjeva je popis djece koju roditelji dovoze u
ustanovu.“
Članak 4
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko –
zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj, 02.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluke vezane uz Zakon o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Predlagatelj: općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 44. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.).
Obrazloženje:
Dana 23. 02. 2019. stupio je na snagu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.). Člankom 44. stavkom 2. definiran je rok
za imenovanje povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u skladu s čl. 14. stavkom
1. istog Zakona. Navedeni članak propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
imenuje članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na razdoblje od četiri
godine.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima Komisije za
procjenu štete uslijed elementarnih nepogoda koja je imenovana na 1.sjednici Općinskog vijeća
Odlukom o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća.
Također, članom 17. Zakona definirana je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi
određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. Plan djelovanja
treba sadržavati
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili
drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.
Radi svog obima, Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu sa svojim prilozima dostavljen Vam je samo u elektroničkom obliku, a papirnati
primjerak možete dobiti na uvid u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
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PRILOG:
-

Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva

-

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih
nepogoda za 2020.godinu
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,

Na temelju odredbe članka 43. stavka 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/18), Općinsko vijeće
Općine Tuhelj na svojoj __. sjednici održanoj dana ______________ 2019. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu

Članak 1.
Donosi se Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu.
Članak 2.
Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu čini
prilog i sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i
stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj, 02.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluke vezane uz Zakon o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Predlagatelj: općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 44. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.).
Obrazloženje:
Dana 23. 02. 2019. stupio je na snagu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.). Člankom 44. stavkom 2. definiran je
rok za imenovanje povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u skladu s čl. 14.
stavkom 1. istog Zakona. Navedeni članak propisuje da predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave imenuje članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na razdoblje od četiri godine.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima Komisije
za procjenu štete uslijed elementarnih nepogoda koja je imenovana na 1.sjednici
Općinskog vijeća Odlukom o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća.
Također, članom 17. Zakona definirana je obveza predstavničkog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi plan djelovanja za sljedeću
kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od
prirodnih nepogoda. Plan djelovanja treba sadržavati
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona
i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.
Radi svog obima, Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu sa svojim prilozima dostavljen Vam je samo u elektroničkom obliku, a
papirnati primjerak možete dobiti na uvid u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Tuhelj.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
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PRILOG:
- Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
- Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih
nepogoda za 2020.godinu
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/67
URBROJ: 2135-03-02/19-07
Tuhelj, 03.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Analiza stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Tuhelj za 2019. godinu i
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/2015)
Obrazloženje:
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove
iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
U Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu nabrojane su sve aktivnosti
koje su izvršene tokom godine, a plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu definira
ciljeve operativnih snaga sustava civilne zaštite u narednoj godini.
Također, Zakonom je propisana obveza da se predmetne odluke donose uz donošenje
proračuna za sljedeću godinu.
Slijedom gore navedenog, predlažem usvajanje predmetnih akata.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Tuhelj za 2019. godinu
- Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite
za 2020. godinu
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15, 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka __. Statuta Općine Tuhelj („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj __/__), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj
__. sjednici, održanoj __.__.2019. godine, donosi
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. godinu
1. UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Tuhelj obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 21. studenog 2017.
godine donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za
razdoblje 2017. - 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
40/17).
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2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE
2.1. PLANSKI DOKUMENTI
2.1.1. Procjena rizika od velikih nesreća
Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15), članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka
21. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/09 i
11/13), Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 4. sjednici održanoj 08. prosinca 2017.
godine, donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj
(KLASA: 021-05/17-01/17, URBROJ: 2135-3/17-01/4).
Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj izradila je Radna skupina osnovana
Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Tuhelj i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Tuhelj (KLASA: 810-01/17-01/8, URBROJ: 2135-03/17-02/1-1, od dana 26. lipnja
2017. godine).
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj izrađena je sukladno Smjernicama za
izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije,
KLASA: 810-06/16-03/6, URBROJ: 2109/1-01-16-3, od dana 30. prosinca 2016. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj temelj je izrade Plana djelovanja civilne
zaštite Općine Tuhelj.
2.1.2. Plan djelovanja civilne zaštite
Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15), Općinski načelnik Općine Tuhelj, je dana 28. prosinca 2018. godine donio
Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Tuhelj (KLASA: 810-01/1801/13, URBROJ: 2135-03-02/18-01), kojeg je na temelju članka 67. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“, broj 49/17) izradila Ustanova
za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“, Varaždin.
2.2. VOĐENJE EVIDENCIJE PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne Novine”, broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za
operativne snage sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za:
− članove Stožera civilne zaštite,
− pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene,
− povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
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− pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,
− koordinatore na lokaciji.
Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Tuhelj kontinuirano
se ažuriraju u planskim dokumentima.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Tuhelj provode sljedeće
operativne snage sustava civilne zaštite:
− Stožer civilne zaštite,
− Operative snage vatrogastva,
− Operative snage Crvenog križa,
− Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
− Postrojba civilne zaštite opće namjene,
− Povjerenici civilne zaštite,
− Koordinatori na lokaciji,
− Pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
− Udruge.
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osnovan je Odlukom načelnika Općine Tuhelj, KLASA:
810-01/17-01/7, URBROJ: 2135-03/17-01/9, od dana 6. srpnja 2017. godine. Sastoji se od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 7 članova.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Radom Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi
velika nesreća, rukovođenje preuzima Općinski načelnik.
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava
civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osposobljen je za provođenje mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
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Način rada Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj uređen je Poslovnikom o načinu rada
Stožera civilne zaštite, KLASA: 810-01/17-01/9, URBROJ: 2135-03/17-02/1, od dana 7.
rujna 2017. godine.
Kontakt podaci Stožera civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi),
kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine Tuhelj.
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje
djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje
područje vatrogastva.
Na području Općine Tuhelj djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj broji ukupno 23 operativna člana s važećim
liječničkim potvrdama.
Za sudjelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj
raspolaže sa sljedećom materijalno-tehničkom opremom:
− dišni aparati, komunikacijske veze aluljestve 12 m, svjetiljke, gurtna, penjačko uže
(6 kom), motorna pila, ručna pila, sjekira, odijelo za zaštitu od kemikalija, bat, lopata,
kutija s alatom, potopna pumpa (3 kom), agregat.
Tijekom 2019. godine, Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj provodilo je sljedeće
aktivnosti:
− usavršavanje članova za specijalnost “Aparati za zaštitu dišnih organa” – 7 članova,
− osposobljavanje članova u sklopu ENRAS projekta za osiguranje sigurnosti
intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće – 2 člana,
− osposobljavanje članova za zvanje “Vatrogasac I. klase – 4 člana,
− osposobljavanje za zvanje “Vatrogasac – 3 člana,
− osposobljavanje za zvanje “Vatrogasni časnik” – 1 član,
− održana Javna pokazna vježba “Terme Tuhelj 2019.” – osnovni cilj vježbe bio je
provjera ispravnosti i sposobnosti djelatnika Termi Tuhelj, provjera operativne
spremnosti DVD-a Tuhelj i susjednih društava te pristupačnost prostoru hotela.
3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC
Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10), a u dijelu
poslova zaštite i spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za sljedeće poslove/javna
ovlaštenja:
− organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza članova
obitelji razdvojenih uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju
humanitarno djelovanje,
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− traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u izvanrednim situacijama,
− ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju
nesreća, sukoba, situacija nasilja itd.
Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec ima 15 zaposlenih osoba i 3 volontera.
U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec raspolaže
sljedećim materijalno – tehničkim sredstvima:
–

pribor za pružanje prve pomoći, šatori, vreće za spavanje, deke.

Tijekom 2019. godine, volonteri Gradskog društva Crvenog križa Klanjec sudjelovali su na
Smotri Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu.
3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te izvršavaju obveze u sustavu civilne
zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje njihovog djelovanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog
karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima
i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno
znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad Hrvatske gorske službe
spašavanja definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“,
broj 79/06 i 110/15).
HGSS – Stanica Krapina ima ukupno 32 člana od čega je 15 gorskih spašavatelja (pripadnici
službe osposobljeni za samostalno djelovanje), 11 spašavatelja (pripadnici službe sa
položenim minimalno jednim, a maksimalno tri temeljna tečaja) i 6 pripravnika (pripadnici
službe sa položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim sredinama). Članovi stanice
specijalisti su u pojedinim područjima unutar ili izvan HGSS-a:
− 2 liječnika,
− 1 vodič potražnog psa,
− 3 pripadnika sa licencom ITLS-a (international trauma life support),
− 1 pripadnik sa licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support),
− 9 pripadnika sa licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda)a
− 9 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija,
− 2 pripadnika osposobljena za kartografiju,
− 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera,
− 3 učitelja skijanja,
− 1 operatora bespilotne letjelice.
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HGSS − Stanica Krapina raspolaže sa specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u
planinama ili većim visinama, te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada ni
jedna druga služba to ne može:
− 2 osobna vozila,
− 3 terenska vozila,
− 1 quad vozilo,
− 1 bespilotna letjelica (dron),
− 1 motorna pila,
− 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner,
− 1 specijalizirana nosiljka UT 2000,
− 1 specijalizirana nosiljka „kliješta“,
− 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“,
− 1 specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje,
− 1 imobilizacijska daska,
− 1 nosiljka,
− 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za cijelo tijelo),
− 2 seta blue splint udlaga,
− 2 AED (defibrilator),
− 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce s infuzijom, zavojni materijal,
set za intubaciju, pulsni oksimetar i dr.),
− 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava imobilizacijski ovratnik, udlage,
zavojni materijal, pulsni oksimetar i dr.),
− 2 boce s kisikom,
− 8 prijenosnih radio uređaja,
− 10 ručnih GPS uređaja,
− 5 kompleta za speleo spašavanje,
− motorna pila,
− 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i poplavama,
− 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stable,
− 5 pari turnih skija sa krznima (omogućuju hodanje po snijegu),
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− 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti,
− 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja,
− 1 uže od 200 metara,
− 5 komada užadi od 100 metara,
− 4 komada užadi od 50 metara,
− 3 komada užadi od 60 metar,
− 3 komada užadi od 30 metara,
− 30 komada razne pomoćne užadi,
− vitlo za uže, za stijensko spašavanje,
− preko 100 komada raznih spravica i komada specijalizirane opreme koja se koristi za
izradu sistema kod spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.)
HGSS – Stanica Krapina je trenutno u fazi nabavke pick-up vozila zahvaljujući namjenskim
sredstvima Krapinsko-zagorske županije, te od službe treba preuzeti motorne sanjke.
HGSS – Stanica Krapina tijekom 2019. godine sudjelovala je u sljedećima akcijama:
−

Marija Bistrica – intervencija (osobe sa vozilom zapele u snijegu),

− Grintovec, Kamniše alpe (SLO) – intervencija (pružanje PP),
− Petrova Gora – intervencija,
− Sv. Matej, Gornja Stubica – potraga,
− Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,
− Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,
− Ivanščica – potraga,
− Mljet (akcija na nivou čitavog HGSS-a) – potraga,
− Sljeme – pripravnost,
− Sljeme – intervencija (pružanje PP),
− Donja Stubica, Lojzekov izvor – potraga i pružanje PP,
− Macelj – potraga,
− Dubrava Zabočka – potraga,
− Stubička Slatina, Oroslavje – potraga,
− Gornje Jesenje – potraga,
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− Prišlin, Hum na Sutli – potraga,
− Zlatar/Zlatar Bistrica – potraga.
Kroz razna dežurstva na aktivnostima u organizaciji raznih udruga, JLS-a, i ostalih
organizacija HGSS – Stanica Krapina tijekom 2019. godine izravno je brinula o nekoliko
tisuća ljudi:
− Snow Queen Trophy, Sljeme,
− Zagorska magistrala trekk, Krapina,
− TK „Maraton“ Krapina,
− Z brega na breg,
− Zagorje trek,
− Međunarodni dan nepušenja,
− Mala Erpenja trekk,
− Dani hrvatskih planinara – Ravna gora,
− Paklenica – redovno dežurstvo,
− Utrka lađa – Metković,
− Mljet,
− Neandertalka – biciklizam,
− Trail Biser Zagorja – Dubrovčan,
− Skok u jesen – Bedekovčina,
− Lastinim putovima – Zlatar,
− Znanstveni piknik.
HGSS – Stanica Krapina je tijekom 2019. godine provodila samostalne vježbe u cilju
povećanja spremnosti te sudjelovala zajedno s ostalim službama civilne zaštite na sljedećim
vježbama:
− Testiranje opreme u speleospašavanju,
− Vježba CZ Veliko Trgovišće,
− Vježba CZ Bedekovčina,
− Vježba CZ Zagrebačke županije,
− Vježba DVD Zlatar Bistrica,
− Vježba CZ Krapinske Toplice.
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Članovi HGSS – Stanice Krapina tijekom 2019. godine pristupili su sljedećim tečajevima:
− Tečaj prve pomoći – 4 člana,
− Tečaj skijanja – 2 člana,
− Tečaj zimskih tehnika spašavanja – 2 člana,
− Tečaj za lavine – 1 član,
− Tečaj speleo spašavanja – 1 član,
− Tečaj ljetnih tehnika spašavanja – 1 član,
− Ispit za gorske spašavatelje – 2 člana,
− Tečaj za operatora bespilotne letjelice – 1 član,
− Relicenca operatora bespilotne letjelice – 1 član,
− SRT tečaj za vode i poplave – 1 član,
− Tečaj digitalne kartografije – 1 član.
Uz sve navedene aktivnosti, članovi Stanice sudjeluju u radu Županijskog te gradskih i
općinskih Stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni stanični sastanci
zbog bolje komunikacije među članstvom. Predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim
sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te sudjeluju u radu
Komisija HGSS-a. Tajnik Stanice redovito sudjeluje na sastancima administratora HGSS-a.
Održano je 8 predavanja u planinarskim školama, ali i osnovnim školama na području čitave
Krapinsko-zagorske županije. Članovi Stanice sudjeluju u radu stručnih komisija HGSS-a,
jedan je član Stanice instruktor iz medicine spašavanja i pročelnik Komisije za medicinu
spašavanja HGSS-a. Pročelnik Stanice ujedno je i tajnik HGSS-a. U 2019. godini Stanica je
izradila turističko-planinarski zemljovid Ravne gore, koji je tiskan u nakladi HGSS-a.
3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite osnova je Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju postrojbi civilne
zaštite opće namjene Općine Tuhelj, KLASA:021-05/18-01/2, URBROJ:2135-03-01/18-19,
od dana 31. siječanj 2018. godine.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj prema strukturi dijeli se na upravljačku
skupinu i operativne skupine. Upravljačka skupina sastoji se od zapovjednika i zamjenika
zapovjednika. Operativna skupina sastoji se od 8 članova. Postrojba se sastoji od 2
operativne skupine.
Za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj izvršena je smotra te su
izrađeni mobilizacijski dokumenti.
Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene nisu opremljeni niti osobnom niti skupnom
opremom. Iz navedenih razloga ograničeno je operativno postupanje i to isključivo za
najmanje složene radnje spašavanja i pružanje fizičke potpore operativnim kapacitetima više
razine spremnosti tijekom provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama.
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3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, KLASA: 81001/18-01/10, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od 03. listopada 2018. godine, za područje
Općine Tuhelj imenovano je 8 povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:
− sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
− daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
− sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih
mjera civilne zaštite,
− organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
− provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju
civilne zaštite.
Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike izvršena je smotra te su izrađeni
mobilizacijski dokumenti.
3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj
(KLASA: 021-05/18-01/6, URBROJ: 2135-03-02/18-14, od dana 22. ožujka 2018. godine),
određene su sljedeće pravne osobe s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica
katastrofa i velikih nesreća:
− Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj,
− OŠ Lijepa naša, Tuhelj,
− Lovačka udruga „Srndač“ Tuhelj.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj raspolažu potrebnim
materijalno-tehničkim sredstvima i smještajnim kapacitetima za djelovanje u velikim
nesrećama i katastrofama.
3.8. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik
Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine
Tuhelj (KLASA: 810-01/18-01/9, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od dana 3. listopada 2018.
godine), imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe
koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
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Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Temeljem članka 26. stavka. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih
snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), načelnik nadležnog Stožera
civilne zaštite koordinatora upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja
različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom
trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te
operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage –
pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:
− Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
− Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,
− Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Klanjec,
− Veterinarska ambulanta Klanjec d.o.o.,
− Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Sutla-Krapina”, Veliko Trgovišće,
− MUP, PU Krapinsko-zagorska, PP Klanjec,
− Centar za socijalnu skrb Zabok – Podružnica Klanjec,
− HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zabok,
− Komunalno poduzeće Zelenjak d.o.o.,
− Zagorski vodovod“ d.o.o. Zabok,
− Zelenjak plin d.o.o.,
− Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
− Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Zagreb, Šumarija Krapina,
−

Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba, Podružnica Zlatar.

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE
Zbrinjavanje je moguće provesti u Osnovno školi „Lijepa naša“ te sportskoj dvorani, u
društvenim i vatrogasnim domovima te ugostiteljskim objektima na području Općine Tuhelj.
U većini objekata moguća je priprema i posluživanje hrane.
6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI
Tijekom 2019. godine na operativne snage sustava civilne zaštite Općine Tuhelj i njihovo
djelovanje utrošena su sljedeća financija sredstva:
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− Vatrogastvo: 84.022,98 kn,
− HGSS – Stanica Krapina: 1.000,00 kn,
− GDCK Klanjec: 15.000,00 kn,
− Civilna zaštita: 14.773,98 kn
7. ZAKLJUČAK
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) uređuje se sustav
i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne samouprave u sustavu.
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj uvažavajući navedeno
stanje operativnih snaga, može se konstatirati:
1. Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 4. sjednici održanoj 08. prosinca 2017. godine,

donijelo Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj.
2. Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj, izrađen je i usvojen Plan
djelovanja civilne zaštite Općine Tuhelj.
3. Općina Tuhelj ima ustrojen Stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite pravodobno
obavlja sve svoje zadaće, razmata problematiku te vrši pripreme za moguće ugroze na
području Općine Tuhelj.
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo odgovara na sve zadaće u protupožarnoj zaštiti, ali i
ostalim ugrozama te se je kao gotova snaga uvijek spremna uključiti u zaštitu i
spašavanje stanovništva i imovine. S ciljem podizanja operativne spremnosti
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuhelj potrebno je kontinuirano provoditi
osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i
sredstava kao i održavanju postojeće.
5. Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost svojih
članova za djelovanje u slučaju katastrofa. Da bi njihova aktivnost i spremnost bila na
još većoj razini potrebno je sustavno nastaviti s ulaganjem u pripremu i opremanje ekipa
za brzo reagiranje na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe.
6. Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim
i edukacijskim programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine. Takvi programi, ali i
oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako bi se razina spremnosti povećala.
7. Općina Tuhelj ima ustrojenu postrojbu civilne zaštite opće namjene koja se sastoji od
upravljačke i 2 operativne skupine. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj
popunjena je odabirom najboljih kandidata iz kategorije građana koje su Zakonom o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) utvrđene kao potencijalne
baze obveznika za popunu snaga civilne zaštite.
8. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici upoznati su s obvezama koje trebaju
poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite.
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9. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu se angažirati u situacijama koje su
opasne po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a svojom
opremom i osposobljenošću kadrova mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne
situacije.
10. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite.
11. U Proračunu Općine Tuhelj osiguravaju su financijska sredstva koja omogućavaju

ravnomjerni razvoj sustava civilne zaštite.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno ustrojeni sustav civilne zaštite na
području Općine Tuhelj omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15, 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj
__. sjednici, održanoj __________ 2019. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima
UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za
razdoblje 2017. - 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
40/17), donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020.
godinu s trogodišnjim financijskim učincima.
PLANSKI DOKUMENTI
Nastavno su navedeni planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2020. godini.
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Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2020. godini
NOSITEL
IZRAĐIV
ROK
NAZIV DOKUMENTA
J
AČ
IZRADE
IZRADE
Plan vježbi civilne zaštite
Općinski
Općina
siječanj
Općine Tuhelj za 2020. godinu načelnik
Tuhelj
2020.
30 dana
Stožer
Izrada elaborata za vježbu
Upravljačka prije
civilne
civilne zaštite
skupina
održavanja
zaštite
vježbe
Revizija Procjene rizika od
Općinski
Radna
prosinac
velikih nesreća za Općinu
načelnik
skupina
2020.
Tuhelj
Ažuriranje Plana djelovanja
Općinski
Općina
prosinac
civilne zaštite Općine Tuhelj
načelnik
Tuhelj
2020.

DONOSI
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinsko
vijeće
Općinski
načelnik

VOĐENJE
I
AŽURIRANJE
BAZE
PODATAKA
O
PRIPADNICIMA,
SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Općina Tuhelj sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze
podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:
− članove Stožera civilne zaštite,
− pripadnike Postrojbe civilne zaštite,
− povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
− koordinatore na lokaciji,
− pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.
Općina Tuhelj dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od
strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti
Krapinsko−zagorskoj županiji.
Nositelj i izrađivač: Općina Tuhelj
Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Krapinsko-zagorske županije
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) operativnih snaga sustava civilne
zaštite Općine Tuhelj u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.
OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
7.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osnovan je Odlukom načelnika Općine Tuhelj, KLASA:
810-01/17-01/7, URBROJ: 2135-03/17-01/9, od dana 6. srpnja 2017. godine. Sastoji se od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 7 članova.
− Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, operativne snage sustava civilne zaštite.
Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite za 2020. godinu
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj koji se još nisu osposobili prema Zakonu o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) potrebno je provesti
osposobljavanje.
Nositelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja
OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u
sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva.
Na području Općine Tuhelj djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj u cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2020. godini
planira provesti sljedeće aktivnosti:
− kontinuirano osposobljavanje članova za visa zvanja,
Vrijeme planiranih aktivnosti: kontinuirano tijekom 2020. godine
Predviđena sredstva: 30.000,00 kuna
− sudjelovanje u javnim pokaznim vježbama,
− organiziranje terenskog natjecanja međunarodnog karaktera koji sadrži vježbe i
zadatke spašavanja.
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera civilne zaštite:
− penjačka užad, sklopiva nosila, hidraulična oprema, osobna vatrogasna oprema (odjela,
rukavice, čizme, kacige, opasači), vitlo, trokut za brzu evakuaciju.
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC
Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera
civilne zaštite u 2020. godini planira provesti:
− osposobljavanje volontera prema Planu osposobljavanja Društva Crvenog križa
Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine.
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera civilne zaštite:
− isušivači – 2 kom,
− šator veliki,
− poljski kreveti – 20 kom,
− zaštitna odjeća i obuća za volontere.

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
HGSS – Stanica Krapina u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite
u 2020. godini planira provesti tečajeve i vježbe.
Dio članstva će pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim tečajevima HGSS-a
(ljetne tehnike spašavanja, zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike spašavanja), kao i
specijalističkim tečajevima (spašavanje na divljim vodama i poplavama, upravljanje bespilotnim
letjelicama, vođenje potraga i dr.). Nekolicina pripadnika Stanice priprema za tečaj za letače
spašavatelje (spašavanje iz helikoptera).
HGSS – Stanica Krapina planira sudjelovati na državnim vježbama HGSS-a, vježbama civilne
zaštite jedinica lokalnih samouprava, ali i provoditi stanične vježbe radi povećanja spremnosti
za pojedine vrste spašavanja.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine
HGSS – Stanica Krapina na godišnjoj bazi obnavlja opremu specijaliziranu za spašavanje ljudi
u nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko i u urbanim područjima. Stanica
konstantno nabavlja potrebnu opremu, te će tako i u sljedećoj 2020. godini nabavljati
specijaliziranu opremu (gurtne, karabineri, užad, radio veze, GPS uređaji, informatička oprema
potrebna za provođenje potražnih akcija), opremu vezanu za spašavanje u poplavama i divljim
vodama, opremu za spašavanje u speleološkim objektima i dr.
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite osnova je Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju postrojbi civilne
zaštite opće namjene Općine Tuhelj, KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2135-03-01/18-19, od
dana 31. siječanj 2018. godine.
Za postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj u 2020. godini potrebno je:
− Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: Općina Tuhelj
Rok izvršenja: lipanj 2020. godine
− Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ima
ovlaštenje za provođenje osposobljavanja.
Rok izvršenja: prosinac 2020. godina
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, KLASA: 810-01/1801/10, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od 03. listopada 2018. godine, za područje Općine Tuhelj
imenovano je 8 povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.
Za povjerenike civilne zaštite Općine Tuhelj i njihove zamjenike potrebno je:
− Izvršiti osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite ili ovlaštena ustanova

Rok izvršenja: tijekom 2020. godine
PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj
(KLASA: 021-05/18-01/6, URBROJ: 2135-03-02/18-14, od dana 22. ožujka 2018. godine),
određene su sljedeće pravne osobe s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica
katastrofa i velikih nesreća:
− Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj,
− OŠ Lijepa naša, Tuhelj,
− Lovačka udruga „Srndač“ Tuhelj.
Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj
49/17), pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za sustav civilne
zaštite dužne su izraditi Operativni plan civilne zaštite.
Pravne osobe Operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili
neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga
i provođenja zadaća odgovoran.
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Tuhelj
Rok izvršenja: 2020. godina
KOORDINATORI NA LOKACIJI
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Tuhelj
(KLASA: 810-01/18-01/9, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od dana 3. listopada 2018. godine),
imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe koordinirati
aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
Koordinatore na lokaciji Općine Tuhelj potrebno je:
− Upoznati sa zadaćama unutar sustava civilne zaštite.
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok izvršenja: tijekom 2020. godine
SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji sustava civilne zaštite na području Općine
Tuhelj, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim
situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je
potrebno:
− nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća
i katastrofa,
− provjeriti čujnost sirena na području Općine Tuhelj.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Služba civilne zaštite Krapina, DVD
Tuhelj i Općina Tuhelj.
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga.
Prema tome, u proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim
propisima, implementirati će se sljedeće stavke:
Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za
trogodišnje razdoblje
VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2020.
NOSITELJ KORIŠTENJA
GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022.
FINANCIJSKIH
GODINU
SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA OPĆINE
2020.
2021.
2022.
180.000,00
200.000,00
220.000,00
DVD Tuhelj
20.000,00
20.000,00
20.000,00
GDCK Klanjec
1.000,00
1.000,00
1.000,00
HGSS – Stanica Krapina
Udruge
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Civilna zaštita
213.000,00
233.000,00
253.000,00
UKUPNO
ZAKLJUČAK
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) i
zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne
zaštite Općine Tuhelj.
U 2020. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava
civilne zaštite Općine Tuhelj i to posebice sljedećim aktivnostima:
− ažuriranjem postojećih planskih dokumenata,
− osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,
− ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,
− osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
SAVJET MLADIH
KLASA: 007-04/19-01/6
URBROJ: 2135-03-02/19-01
Tuhelj, 05.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Zaključak o odobravanju Programa
Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: predsjednik Savjeta mladih (članak 13. Zakona o Savjetima mladih)
Pravna osnova: članak 19. Zakona o savjetima mladih (NN broj 41/14)
Obrazloženje:
Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu te ga
podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave.
Savjet mladih Općine Tuhelj će na 7. sjednici koja će se održati dana 8. prosinca 2019.
godine donijeti Program Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu, a biti će vam dostavljen
u ponedjeljak (9. prosinca 2019. godine) elektroničkim putem i u tiskanom obliku na dan
sjednice.

Predsjednik Savjeta mladih
Tomislav Tramišak, mag.oec.

PRILOG:
- Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa
Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 41/14) i članka
30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18)
Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ________ godine donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Odobrava se Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
Program Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu je sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO POVJERENSTVO
ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
KLASA: 007-04/19-01/1
URBROJ: 2135-03-01/19-01
Tuhelj, 05.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za
2018. i 2019. godinu te Plana rada za 2020. i
2021. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
Predlagatelj: Predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (čl. 3.
Poslovnika o radu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova)
Pravna osnova: Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
(''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 20/15)
Obrazloženje:
Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je u
svom drugom mandatu konstituirano 19.01.2018. godine. Članovi Povjerenstva su: Dubravko
Fekeža i Martin Turčin (članovi Općinskog vijeća) te Snježana Romić, Dunja Podjaveršek i Pero
Iveković (članovi izabrani od strane Općinskog vijeća).
Povjerenstvo će održati svoju redovnu sjednicu u ponedjeljak 09.12.2019. godine te ćete
usvojene dokumente primiti u elektroničkom obliku u utorak, 10.12.2019. godine, a u
papirnatom obliku na sjednici Općinskog vijeća.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Odluke kao u prilogu.
Predsjednica Povjerenstva
Snježana Romić, v.r

PRILOG:
- Prijedlog Zaključka

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj, ________________
Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___. sjednici održanoj
_____________. godine donosi
ZAKLJUČAK
O prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. i 2019. godinu te Plana rada za 2020. i 2021.
godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu za 2018. i 2019. godinu Općinskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova.
Izvješće o radu je sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Prihvaća se Plan rada za 2020. i 2021. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova.
Plan rada sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine
Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

