
1 
 

   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2135-03/-01/21-01 

Tuhelj, 6. srpnja 2021. godine 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

1. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 6. srpnja 2021. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Veronika Kolman, Nikola 

Matečić, Robert Romić, Ivan Šurina. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Nisu bili prisutni: vijećnici Katarina Marić i Martin Turčin 

 

U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i ostale 

prisutne.  

Kako vijećnik Fekeža nije bio prisutan na konstituirajućoj sjednici, predsjednik Općinskog 

vijeća pročitao je tekst prisege te je vijećnik Fekeža prisegnuo kao član Općinskog vijeća 

Općine Tuhelj. 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u primljeni dnevni red u materijalima dodaju 

točka 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj 

za izgradnju i opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju i točka 15. Prijedlog Odluke o 

suglasnosti za provedbu ulaganja DVD-a Tuhelj za izgradnju i opremanje vatrogasnog 

spremišta u Tuhlju, a da dosadašnja točka 14. Pitanja i prijedlozi postane točka 16.  

Stoga je predsjednik Općinskog vijeća predložio sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća;  

2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu s 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu; 

3. Prijedlog:  

a)  II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu;  

b) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2021. godinu; 
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c) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. 

godinu;  

d) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. 

godinu;  

e) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 

2021. godinu;  

f) II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. 

godinu; 

4. Prijedlog Odluke o suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za 

provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj za projekt „Rekonstrukcija i opremanje 

društvenog doma u Tuhlju“; 

5. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Tuhelj; 

6. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj; 

7. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine Tuhelj; 

8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina naslijeđenih od pokojne Veronike Žlender; 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga; 

10. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj; 

11. Prijedlog Odluke o II. dopuni popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj; 

12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj; 

13. Prijedlog Rješenja o izboru članova/članica općinskog Savjeta mladih i njihovih 

zamjenika/zamjenica; 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj za 

izgradnju i opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju;  

15. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja DVD-a Tuhelj za izgradnju i 

opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju;  

16. Pitanja i prijedlozi.  

 

Dnevni red 1. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o verificiranju zapisnika uz 

ispravak koji je naveo vijećnik Šurina. 

 

Zapisnik konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 7 

glasova ZA. 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu 

s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

 

Načelnik Hercigonja obrazložio je razloge za donošenje ovih izmjena i dopuna, navodeći kako 

je namjera bila da se u proračunu osiguraju sredstva za prijavu projekta uređenja Društvenog 

doma na katu Vatrogasnog doma u Tuhlju, što je neophodno prilikom prijave na natječaj.  

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu s 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 
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Točka 3. 

Prijedlog: 

a)  II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je o svim prijedlozima izmjena i dopuna 

programa koji prate proračun raspravljala Komisija za financije i proračun koja s 2 glasa za i 

1 glasom suzdržan predlaže donošenje izmjena i dopuna kao u prijedlozima.  

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu donesena je 

JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

b) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2021. godinu 

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Tuhelj za 2021. godinu donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova 

ZA. 

 

c) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. 

godinu 

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 

2021. godinu donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

d) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. 

godinu 

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa financiranja javnih potreba u sportu za 

2021. godinu donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

e) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2021. 

godinu 

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa financiranja javnih potreba socijalne 

skrbi za 2021. godinu donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

f) II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu; 

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 

2021. godinu donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za 

provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj za projekt „Rekonstrukcija i opremanje 

prostora Općine Tuhelj u Društveni dom u Tuhlju“; 
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Načelnik Hercigonja obrazložio je prijedlog Odluke. Općina Tuhelj planira se s projektom 

Rekonstrukcije i opremanja prostora Općine Tuhelj u Društveni dom u Tuhlju prijaviti na 

natječaj u sklopu mjere 7.4.1. za kojeg se prijave otvaraju 16.7.2021. godine te nam je nužna 

suglasnost predstavničkog tijela. Na natječaju možemo ostvariti 100% financiranja za projekt 

do 1 milijun eura, a prema zadanom kriteriju ostvarujemo 65 od maksimalnih 70 bodova.  

 

Odluka o suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu 

ulaganja na području Općine Tuhelj za projekt „Rekonstrukcija i opremanje prostora 

Općine Tuhelj u Društveni dom u Tuhlju“ donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova 

ZA. 

 

Točka 5.  

Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Tuhelj 

 

Vijećnica Kolman upoznala je vijećnike da je o prijedlogu odluke raspravljala Komisija za izbor 

i imenovanja koja s 2 glasa za predlaže donošenje odluke kao u prijedlogu.  

 

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine 

Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 6.  

Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj 

 

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 7.  

Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Općine Tuhelj 

 

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 

Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina naslijeđenih od pokojne Veronike Žlender 

 

Odluka o prodaji nekretnina naslijeđenih od pokojne Veronike Žlender donesena je 

JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 9.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga 

 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga donesena je 

JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 10.  

Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj 
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Odluka o II. izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 11.  

Prijedlog Odluke o II. dopuni popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj 

 

Načelnik Hercigonja je objasnio da se ovom dopunom reguliraju ceste za koje se izrađuje 

geodetski elaborat.  

 

Odluka o II. dopuni popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj 

 

Vijećnica Kolman upoznala je prisutne da je pristigle prijedloge razmotrio Odbor za priznanja 

Općine Tuhelj koji je utvrdio da su svi prijedlozi pravovremeni i zadovoljavaju administrativnu 

provjeru.  

 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 7 

glasova ZA. 

 

Točka 13.  

Prijedlog Rješenja o izboru članova/članica općinskog Savjeta mladih i njihovih 

zamjenika/zamjenica.  

 

Rješenje o izboru članova/članica općinskog Savjeta mladih i njihovih 

zamjenika/zamjenica doneseno je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 14.  

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj za 

izgradnju i opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju 

 

Pročelnik Tramišak, koji je ujedno i tajnik DVD-a, upoznao je prisutne s projektom izgradnje i 

opremanja vatrogasnog spremišta u Tuhlju. Naime, nakon što je napravljena etažacija između 

Općine Tuhelj i DVD-a kao suvlasnika parcele, plan je da se iza Vatrogasnog doma izgradi 

spremište za vozila.  

 

Zaključak o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj za 

izgradnju i opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju donesen je JEDNOGLASNO sa 7 

glasova ZA 

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja DVD-a Tuhelj za izgradnju i 

opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju 

 

Načelnik Hercigonja je pojasnio da je donošenje ove odluke povezano s prethodnom točkom. 

Radi se o istom ulaganju, a za prijavu na mjeru potrebna je suglasnost predstavničkog tijela 

jedinice u kojoj se provodi projekt.  
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Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja DVD-a Tuhelj za izgradnju i opremanje 

vatrogasnog spremišta u Tuhlju donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 16. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je svima na dolasku i zaključio sjednicu u 20,50 sati. 

 

 

Zapisničarka   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

  

Katarina Špetić  Robert Romić 


