
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2135-03-01/20-03 

Tuhelj, 18.12.2020. 

 

ZAPISNIK 

28. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 18.  prosinca 2020. godine 

elektroničkim putem – izjašnjavanjem putem e-maila 

 

 28. sjednica Općinskog vijeća održana je elektronskim putem – izjašnjavanjem putem e-

maila na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 12/18 i 3/20)  i Upute Ministarstva uprave o održavanju sjednica predstavničkog 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vrijeme epidemije virusa COVID-19 

(KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1) te odgovora Ministarstva 

pravosuđa i uprave na postavljeni upit (KLASA: 023-01/20-01/523, URBROJ: 514-U-05-02-02/1-

20-2 od 14.12.2020. godine)  

 

 Vijećnicima su poslani prijedlozi akata zajedno s pripadajućim objašnjenjima 11. prosinca 

2020. godine.  

Radi epidemiološke situacije sjednica zakazana za 17.12.2020. godine odgođena je za 18.12.2020. 

godine te se održala elektroničkim putem. Vijećnicima je na e-mail dostavljeno objašnjenje vezano 

uz sudjelovanje na sjednici. Tako je bilo potrebno do:  

 

- petka, 18.12.2020. do 18,00 h - poslati Obrazac br. 1. (glasanje za dnevni red i podnošenje 

prijedloga, primjedbi ili amandmana – ukoliko budu podneseni)  

- subote, 19.12.2020. do 12,00 h - poslati Obrazac br. 2. (glasanje o pristiglim prijedlozima, 

primjedbama i amandmanima) 

- subote, 19.12.2020. do 18,00h - poslati Obrazac br. 3. (glasanje o prijedlozima akata - donošenje 

akata) 

 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red:  

 

1. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu; 

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. 

godinu; 

3. Prijedlog:  

a. II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020. godinu;  

b. II. izmjena  i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Tuhelj za 2020. godinu; 

c. II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. 
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godinu;  

d. II. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu; 

e. I. izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. 

godinu;  

f. I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu; 
g. I. izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu; 

h. I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu; 

4. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekciju proračuna za 

2022. i 2023. godinu;  

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu; 

6. Prijedlog: 

a. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu; 

b. Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu: 

c. Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu; 

d. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Tuhelj za 2021. godinu; 

e. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. 

godinu; 

f. Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu; 

g. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu:  

h. Plana upravljanja imovinom u 2021. godini; 

i. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu; 

j. Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini; 

k. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;  

l. Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu;  

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2021. godini do isteka 

mandata tekućeg saziva; 

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj; 

9. Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u 

akademskoj godini 2020./2021.; 

10. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. 

godinu;  

11. Prijedlog Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu; 

12. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu; 

13. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za 

razdoblje od 2021. do 2024. godine; 

14. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2021. godinu 

s trogodišnjim financijskim učincima; 

15. Pitanja i prijedlozi.   

 

Za glasanje za dnevni red i podnošenje prijedloga, amandmana i primjedbi pristigla su sljedeća 

očitovanja općinskih vijećnika.  

   

- Robert Romić, očitovanje poslano 16.12.2020. u 17,40 sati (mail: lipa-invest@kr.t-com.hr) 

- ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili primjedbe; 

- Mladen Mustač, očitovanje poslano 17.12.2020. u 11,17 sati 

mailto:lipa-invest@kr.t-com.hr
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(mail:mladmustac@gmail.com) – Za dnevni red, podnio je prijedloge i amandmane 

navedene prema točkama dnevnog reda.  

- Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 17.12.2020. u 11,29 sati (mail: rudomar1@kr.t-com.hr) 

– ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili primjedbe; 

- Ljubica Iveković, očitovanje poslano 17.12.2020. u 12,17 sati (mail: 

lj.ivekovic@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnijela amandmane, prijedloge ili 

primjedbe;   

- Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 17.12.2020. u 15,10 sati (mail: 

dubravko.fekeza@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili 

primjedbe;  

- Željka Kramarić, očitovanje poslano 17.12.2020. u 20,41 sati (mail: 

zeljka.kramaic@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnijela amandmane, prijedloge ili 

primjedbe;  

- Nikola Matečić, očitovanje poslano 18.12.2020. u 11,13 sati (mail: 

nikola.matecic@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili 

primjedbe;  

- Martin Turčin, očitovanje poslano 18.12.2020. u 17,48 sati (mail: 

martinturcin@windowslive.com) – ZA dnevni red, podnio je prijedloge i amandmane 

navedene prema točkama dnevnog reda.  

 

Vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić i Armando Slaviček nisu poslali očitovanje. 

 

Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća donesen je s 8 glasova ZA 

 

Vijećnici Mustač i Turčin podnijeli su upite i amandmane na koje je, nakon usvajanja dnevnog 

reda, općinski načelnik dao svoje očitovanje.  

S obzirom da općinski vijećnici Mustač i Turčin nisu u svojim navodima naveli iznose smanjenja 

(protustavke), o predloženim amandmanima se ne može glasati, niti se kao takvi mogu uvrstiti u 

izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu i proračun za 2021. godinu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je da nije pristigao nijedan amandman ili prijedlog o kojem 

bi se moralo glasati prije utvrđivanja konačnih prijedloga akata. 

Zaključio je raspravu o prijedlozima akata za točke 1. do 15. te pozvao vijećnike na glasanje o 

prijedlozima akata koji su dostavljeni 11.12.2020. godine. 

 

Općinski vijećnici podnijeli su svoja očitovanja na obrascu za donošenje akata prema dnevnom 

redu:  

- Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 18.12.2020. u 20,50 sati (mail: 

dubravko.fekeza@gmail.com) 

- Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 18.12.2020. u 21,58 sati (mail: rudomar1@kr.t-com.hr)  

- Željka Kramarić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 10,44 sati (mail: 

zeljka.kramaic@gmail.com)  

- Ljubica Iveković, očitovanje poslano 19.12.2020. u 11,49 sati (mail: 

lj.ivekovic@gmail.com)  

- Nikola Matečić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 13,09 sati (mail: 

nikola.matecic@gmail.com) 

- Robert Romić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 15,14 sati (mail: robert.romic@kr.t-

com.hr) 

mailto:rudomar1@kr.t-com.hr
mailto:lj.ivekovic@gmail.com
mailto:dubravko.fekeza@gmail.com
mailto:zeljka.kramaic@gmail.com
mailto:nikola.matecic@gmail.com
mailto:martinturcin@windowslive.com
mailto:dubravko.fekeza@gmail.com
mailto:nikola.matecic@gmail.com
mailto:robert.romic@kr.t-com.hr
mailto:robert.romic@kr.t-com.hr
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- Katarina Marić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 17,28 sati (mail: 

mareikate1980@gmail.com) 

- Martin Turčin, očitovanje poslano 19.12.2020. u 17,34 sati (mail: 

martinturcin@windowslive.com)  

- Armando Slaviček, očitovanje poslano 19.12.2020. u 17,43 sati (mail: 

slavicek@geoskola.hr) 

 

Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2020. 

godinu 

 

 Na prijedlog odluke vijećnik Turčin podnio je sljedeće očitovanje: „S obzirom kako još 

uvijek nisam dobio traženi dopis Ministarstva poljoprivrede kojeg ste navodno primili s ciljem 

promjene naše postojeće Odluke o subvenciji u poljoprivredi, ne mogu se složiti s ovim II. 

Izmjenama i dopunama gdje kontinuirano smanjujete sredstva namijenjena za poljoprivredu, 

nadalje, zašto se odustaje od projekta: Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim 

Toplicama? Nije li to sufinanciran projekt? Što će biti s njim?“ 

 

 Općinski načelnik očitovao se: „Sredstva za poljoprivredu su smanjena na iznos koji je 

dodijeljen u 2020. godini. Napominjem da nijedan zahtjev koji je ispunjavao sve kriterije za 

subvencioniranje nije odbijen, sve subvencije su po pristiglim zahtjevima isplaćene. U proračunu 

se uvijek ostavlja prostora kako ne bi došli u situaciju da ne možemo isplatiti neku subvenciju. 

 Od projekta izgradnje i opremanja parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama se nije 

odustalo, što je vidljivo iz proračuna za 2021. godinu. Zbog pandemije koronavirusa od strane 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju produžen je rok za izvršenje 

projekta. Kako bi se postigla što povoljnija cijena za izvođenje radova, jedna javna nabava je 

poništena i u toku je priprema za ponovno pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača 

radova.“ 

 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je 

sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV. 

 

Točka 2 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. 

godinu 

 

 Na prijedlog odluke vijećnik Turčin podnio je sljedeće očitovanje: „Protiv sam 

maksimalnog kratkoročnog zaduženja. S obzirom na izazovnu cijelu godinu (dinamika priljeva 

sredstava i dospijeće obveza), kojim ste potezom pokušali spriječiti spomenuti jazz?“ 

 Općinski načelnik očitovao se: „U 2020. godini do sada nismo koristili sredstva iz 

planiranog kratkoročnog kredita. Pošto nismo mogli predvidjeti kako će se situacija s 

koronavirusom odraziti na prihodovnu stranu proračuna, na 23. sjednici dana 22.04.2020. godine 

Općinsko vijeće donijelo je odluku o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje 

Općine Tuhelj (KLASA: 021-05/20-01/5, URBROJ: 2135-03-01/20-11), što je i učinjeno, ali nije 

konzumirano jer nam isto zbog odličnog upravljanja sredstvima proračuna nije bilo potrebno, 

dakle nismo ga koristili. Iz svega naprijed pobrojanog se vide potezi za sprečavanje spomenutog 

„jazza“ do kojeg nije ni došlo.“ 

mailto:mareikate1980@gmail.com
mailto:slavicek@geoskola.hr
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I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu donesene 

su sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV. 

 

Točka 3.a. 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

 Vijećnik Turčin iznio je primjedbu: „Odustajanje od uređenja Tuheljskih Toplica je 

neprihvatljivo.“ 

 Općinski načelnik je odgovorio: „Zbog produženja rokova za realizaciju projekta, projekt 

je planiran za 2021. godinu. Trenutna faza je objašnjena u točki 1.“ 

 

 Vijećnik Mustač dostavio je očitovanje: „Tražim objašnjenje zbog čega se nije išlo u 

realizaciju planirane izgradnje parka sa fontanom i uređenje  Tuheljskih Toplica  

- Izgradnja odnosno dovršetak izgradnje javne rasvjete u Gajevoj ulici od Hotela do 

samoposluge.“ 

 Općinski načelnik je odgovorio: „Izgradnja parka s fontanom planirana je za 2021. godinu, 

trenutno je u toku postupak javne nabave za odabir izvođača. Dovršetak izgradnje javne rasvjete 

u Gajevoj ulici planiran je za početak 2021. godine, do kraja siječnja. Trenutno se vodi postupak 

jednostavne nabave za odabir izvođača radova.“ 

 

II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Tuhelj za 2020. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN. 

 

Točka 3.b. 

Prijedlog II. izmjena  i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

II. izmjene  i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Tuhelj za 2020. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN 

 

Točka 3.c. 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 

2020. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu 

donesene su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 3.d. 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu donesene su 

sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN. 

 

Točka 3.e. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. 

godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu 



 
 

6 
 

donesene su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 3.f. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 

glasa SUZDRŽAN. 
 

Točka 3.g. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu donesene su 

JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 3.h. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu donesene 

su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekciju proračuna za 

2022. i 2023. godinu 

 

Vijećnik Turčin dostavio je očitovanje: „Brojna su pitanja u vezi pojedinih stavki u 

proračunu, no s obzirom kako samo mogu pisati primjedbe, ne i dobiti odgovore, ne vidim svrhu 

postavljanja istih. Subvencije poljoprivredi se i dalje smanjuju. Udruga strojni prsten nije za 2019-

2020 iskoristila svoje pravo, uštedjela je Općini Tuhelj 40.000 kn, stoga tražim da se ušteđeni novac 

stavi na raspolaganje pod Kontom 35232, str 9.“ 

Općinski načelnik je obrazložio da amandman nije podnesen sukladno članku 38. Zakona 

o proračunu te se stoga ne može uzeti u razmatranje. 

Vijećnik Mustač dostavio je očitovanje: „Tražim da se u proračun za 2021. uvrsti izrada 

potrebne dokumentacije za izgradnju nogostupa i sama izgradnja nogostupa u Bolničkoj ulici 

- Tražim da se u proračunu za 2021. planira izrada potrebne dokumentacije za gradnju trga u 

Tuheljskim Toplicama kod „Starih Bazena“ na Mlinskom potoku.“ 

Općinski načelnik je odgovorio da amandmani nisu podneseni sukladno članku 38. Zakona o 

proračunu te se stoga ne mogu uzeti u razmatranje. 

 

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekciju proračuna za 2022. i 2023. 

godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu 

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 3 glasa 

PROTIV. 
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Točka 6.a. 

Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu 

 

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO 

sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 6.b. 

Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 

 

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO 

sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 6.c. 

Prijedlog Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu 

 

Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 

9 glasova ZA. 

 

Točka 6.d. 

Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2021. godinu 

 

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 

2021. godinu donesen je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN. 

 

Točka 6.e. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 

2021. godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu 

donesen je 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN. 

 

Točka 6.f. 

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu 

 

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO 

sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 6.g. 

Prijedlog Programa potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu 

 

Vijećnik Turčin dostavio je očitovanje: „U 2020. godini na zahtjev Ministarstva 

poljoprivrede (tako ste rekli, imate i dopis kojeg ste mi ostali dužni poslati), ukinuli ste između 

ostaloga i potporu za osjemenjivanja krava i krmača, sada je ponovno vračate, pohvaljujem! Da li 

postoji neka logika ovog manevra osim što ste brojna seoska domaćinstva uskratili za tu potporu u 

2020. godini.?“ 

Općinski načelnik je odgovorio: „Programom potpore u poljoprivredi na području Općine 

Tuhelj u 2020. godini donesenim na 26. sjednici Općinskog vijeća 15.09.2020. godine (KLASA: 

021-05/20-01/8, URBROJ: 2135-03-01/20-15) točno su definirane potpore u poljoprivredi na 

području naše općine u 2020. godini. Program je donesen uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede. 
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Tvrdnja da smo ukinuli potporu za osjemenjivanje krava i krmača je netočna jer u našem programu 

za potporu poljoprivredi nikada nije bila mjera potpore za osjemenjivanje krmača, dakle nešto što 

nismo imali nismo mogli ni ukinuti. Uredbu o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru 

poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU i Uredba Komisije EU o primjeni članka 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore dostavit ćemo Vam elektronskim putem 

24.12.2020. godine. Zbog pandemije koronavirusa nadležno ministarstvo je za 2021. godinu 

omogućilo da se ponovno u program potpore poljoprivrednicima uvrsti i potpora za osjemenjivanje. 

To me posebno raduje, stoga je na moj prijedlog mjera proširena i na potporu za osjemenjivanje 

krmača. O tvrdnji da je nekome nešto uskraćeno nemam za potrebu ništa reći. Preuzimanjem 

odgovornosti za upravljanje Općinom isplatili smo subvencije poljoprivrednicima koje su obaveze 

bile stvorene, a nisu bile isplaćene preko godinu dana, i to naši poljoprivrednici jako dobro znaju.2 

 

Program potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu donesen je sa 6 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN. 

 

Točka 6.h. 

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u 2021. godini 

 

Plan upravljanja imovinom u 2021. godini donesen je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN. 

 

Točka 6.i. 

Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

 

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 6.j. 

Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini 

 

Program utroška turističke pristojbe u 2021. godini donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova 

ZA. 

 

Točka 6.k. 

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO 

sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 6.l. 

Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu 

 

Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova 

ZA.  

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2021. godini do isteka 

mandata tekućeg saziva 
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Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2021. godini do isteka mandata 

tekućeg saziva donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj 

 

Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO  sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u 

akademskoj godini 2020./2021. 

 

Odluka o  dopuni Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u akademskoj godini 

2020./2021. donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 10. 

Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. 

godinu 

 

Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. godinu donesen 

je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu 

 

Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu donesen je 

JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je 

JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 13. 

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za 

razdoblje od 2021. do 2024. godine 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za razdoblje od 2021. 

do 2024. godine donesene su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 

 

Točka 14. 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2021. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2021. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA. 
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Točka 15. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Nije bilo postavljenih pitanja ni prijedloga.  

 Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio se vijećnicima na sudjelovanju na sjednici i 

zaključio sjednicu 19. prosinca 2020. godine u 18,20 sati.  

 

 

Zapisničarka       Predsjednik Općinskog vijeća 

Katarina Špetić                        Robert Romić 

 


