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 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 024-01/22-01/8 

URBROJ: 2140-29-01-22-1 

Tuhelj, 24.06.2022. 

 

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

županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati 

u vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36 
 

U ČETVRTAK, 30. LIPNJA 2022. GODINE U 20,00 SATI, 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:  
    

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. 

godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu; 

3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Tuhelj za 2022. godinu; 

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa uz I. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine 

Tuhelj za 2022. godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu;  

a) I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2022. godinu,  

b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2022. godinu,  

c) I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,  

d) I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu; 

5. Prijedlog V. izmjena i dopuna Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području općine 

Tuhelj;  

6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Tuhelj; 

7. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj; 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine 

Tuhelj; 

9. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Tuhelj; 

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova; 

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine 

Tuhelj za 2021. godinu; 

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju i Izvještaja o radu DVD-a Tuhelj za 2021. godinu  i 

Izvješća zapovjednika DVD-a Tuhelj za 2021. godinu;  

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

14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine 

Tuhelj za 2022. i 2023. godinu; 

15. Pitanja i prijedlozi.  
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     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

       Robert Romić 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TOME OBAVIJEST:             

1. Članovi Općinskog vijeća 1-9,                  

2. Općinski načelnik,         

3. Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj, 

4. Predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,  

5. Pismohrana - ovdje.      
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 
 OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 024-01/22-01/3 
URBROJ: 2140-29-01-22-2 
Tuhelj, 11.04.2021. 
 

ZAPISNIK 

5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 11. travnja 2021. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 
 

Prisutni: 

Vijećnici: Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Veronika Kolman, Nikola Matečić, Robert Romić 

i Martin Turčin. 
 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 
 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Ivana Cvetko, stručna suradnica JUO 
 Nikolina Filko, administrativna tajnica JUO 
 

Ostali prisutni: Mario Mihovilić, direktor uprave Zagorskog vodovoda 
 

Nisu bili prisutni: vijećnici Rudolf Bišćan, Katarina Marić, Ivan Šurina, predsjednik Savjeta 

mladih Marko Brozović 
 

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

ostale prisutne, dodao  kako su se vijećnica Katarina Marić i vijećnik Rudolf Bišćan ispričali na 

nedolasku, vijećnici Ivan Šurina i Martin Turčin će se pridružiti sjednici kasnije te predsjednik 

Savjeta mladih Marko Brozović koji također zbog obaveza ne može prisustvovati sjednici te 

predložio sljedeći:   
   

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje 

Zagorskom vodovodu d.o.o.; 
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje Ugovora o prijenosu 

vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 

odvodnju; 
3. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća; 
4. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća; 
5. Razmatranje i donošenje Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja 

koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 

Općine Tuhelj; 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 
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djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj; 
7. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 

2021. godinu; 

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju: 
- Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Tuhelj za 2021. godinu; 

- Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu; 
- Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. 

godinu; 
- Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. 

godinu; 
- Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. 

godinu; 
- Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2021. 

godinu; 
- Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu; 
- Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. 

godinu; 
- Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za            

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj 

za 2021. godinu; 

- Izvješća o programu poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu. 
 

9. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2021. godinu; 
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu načelnika Općine Tuhelj za 

razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine; 
11. Razmatranje i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi; 
12. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu; 
13. Razmatranje i donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama  popisa 

nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj; 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 

korištenja usluga na groblju u Tuhlju; 

15. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune 

Pravilnika o radu dječjeg vrtića Potočić Tuheljski; 

16. Razmatranje i donošenje Odluke o svjetlostaju, odnosno gašenju javne rasvjete na 

području općine Tuhelj; 
17. Razmatranje i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o 

sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine 

Tuhelj; 

18. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne 

samouprave na području Krapinsko – zagorske županije; 
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2021. 

godinu; 

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske javne 

vatrogasne postrojbe za 2021. godinu; 

21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj 

za 2021. godinu; 
22. Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine; 

23. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva 
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za ravnopravnost spolova; 
24. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red 5. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO u 20 sati i 5 minuta. 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje 

Zagorskom vodovodu d.o.o. 
 

Predsjednik uprave Zagorskog vodovoda, g. Mario Mihovilić pozdravio je sve prisutne te pojasnio 

o kakvom se dugoročnom kreditnom zaduženju radi. Naglasio je kako je Skupština Zagorskog 

vodovoda u dvanaestom mjesecu prošle godine dala suglasnost za kreditno zaduženje, no prema 

zakonu dužni su dobiti suglasnost od predstavničkih tijela koji su suvlasnici Zagorskog vodovoda, 

a vezano za financiranje nabave teretnih i osobnih radnih vozila radnih strojeva  i opreme za 

potrebe voznog i strojnog parka Zagorskog vodovoda. Napomenuo je kako se planira nabava još 

19 novih ili polovnih vozila kako bi obnovili svoj vozni park te kupnja opreme poput bušilice za 

bušenje ispod ceste, uređaj za balansiranje guma i montažu guma te dizalicu za podizanje auta. 

Iznos kredita iznositi će 5.000.000,00 kn na pet godina, počevši od 2023. do 2029. godine, a rata 

bi iznosila oko 84.000,00 kn mjesečno, uz fiksnu kamatnu stopu 0,89% koja će biti nepromjenjiva. 

G. Mihovilić napomenuo je kako je Općina Tuhelj dosad već dala 3 suglasnosti za dugoročno 

kreditno zaduženje koja su uspješno realizirana te dodao kako će se kao i do sada, svaka tri 

mjeseca obavještavati o utrošenim sredstvima. 

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. 

donesena je JEDNOGLASNO s 5 glasova u 20 sati i 10 minuta. 

 

Točka  2. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje Ugovora o prijenosu vlasništva bez 

naknade Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju 

Načelnik Hercigonja objasnio je kako se radi o zemlji u Kumrovcu na kojoj Zagorski vodovod 

d.o.o. ima izgrađen pročistač, a g. Mihovilić nadodao je kako je Zagorski vodovod zatražio od 

Općine Tuhelj suglasnost za prijenos vlasništva bez naknade za pašnjak u Brezju koja je u 

vlasništvu Općine Tuhelj te se zahvalio na uspješnoj suradnji već duži niz godina. 

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje Ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade 

Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju donesena je JEDNOGLASNO s 5 

glasova ZA u 20 sati i 12 minuta. 

 

Točka 3. 

Verifikacija zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća 
 

Za verifikaciju zapisnika nije bilo rasprave. 

Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA u 20 

sati i 13 minuta. 

 

Točka 4. 

Verifikacija zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća 
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Za verifikaciju zapisnika nije bilo rasprave. 

Zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA u 20 sat 

i 14 minuta. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja 

koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 

Općine Tuhelj 
 

Predsjednik Općinskog Vijeća dao je riječ pročelniku Općine Tuhelj Tomislavu Tramišaku, ujedno 

i članu Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj, koji je naglasio da od tri pristigle ponude na 

natječaj ponuda ponuditelja OBRT ZA DIMNJAČARSKE USLUGE ''ŠARLOG'' VL.KARLO 

ŠARLOG nije zadovoljila uvjete, ponuda je bila nepotpuna te nije izrađena u skladu s 

dokumentacijom za nadmetanje. 

Preostale dvije ponude ponuditelja DIMNJAČAR, USLUŽNI OBRT-VL.MARKO POGAČIĆ iz 

Kraljevca na Sutli i ponuditelja 'JAKUŠ DIMOVODNI SUSTAVI j.d.o.o. iz Bedekovčine bile su 

kompletne i uredne te se pročelnik tim putem nadovezao na točku 6. dnevnog reda odnosno 

donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 

na području Općine Tuhelj. 

Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj doneseno je JEDNOGLASNO s 5 glasova 

ZA u 20 sati i 18 minuta. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj 
 

Pročelnik Tramišak nadododao je kako je ponuda ponuditelja DIMNJAČAR, USLUŽNI OBRT-

VL.MARKO POGAČIĆ iz Kraljevca na Sutli ekonomski najpovoljnija ponuda te je ponuda s 

najvećim brojem bodova prema kriterijima. 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA u 20 sati i 20 minuta. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 

2021. godinu 
 

 

Načelnik Mladen Hercigonja osvrnuo se na proteklo razdoblje i prošlu proračunsku 2021. godinu, 

izrazio zadovoljstvo te napomenuo da je prošla godina bila jedna od najuspješnijih proračunskih 

godina u mandatu. 
Istaknuo je kako je indeks likvidnosti vrlo visok, nemamo nepodmirenih dugovanja, svi su računi 

plaćani unutar valute, nije korišteno prekoračenje u nijednom trenutku te da se nema namjera 
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kratkoročno zaduživati. 
Također je rekao kako je u cijelosti isplaćen leasing za komunalno vozilo u prošloj godini. 
Istaknuo je da su zajmovi koju su dobiveni od države u 2021. godini , a tiču se povrata poreza na 

mlade većim dijelom vraćeni, a dio koji je prenijet u 2022.godinu također je dosad vraćen. 
Ostvaren je značajan porast prihoda od poreza na dohodak te prihodi od poreza na promet 

nekretninama. 

Predsjednik Općinskog vijeća g.Robert Romić pohvalio je dosad uloženi trud i rezultat te 

napomenuo kako je izrazito zadovoljan odrađenim što je vidljivo iz iscrpnog i detaljnog izvještaja 

o izvršenju proračuna. 
 

U 20:24 h sjednici se pridružio i vijećnik Martin Turčin, konstatirao je da će ostati suzdržan po 

toj temi jer nije bio prisutan od početka. 
 

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu 

donesena je sa 5 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM u 20 sati i 26 minuta. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju: 

Načelnik Hercigonja istaknuo je kako su izvršenja detaljno opisana u programima te da je iz istih 

vidljivo kako su sredstva vrlo pažljivo i racionalno utrošena te da su zacrtani planovi i realizirani. 

Dosta sredstava je utrošeno na održavanje cesta , asfaltirane su prometnice te detaljno uređene i 

sanirane makadamske ceste. Ostalo su sve redoviti troškovi i programi koji su bili predviđeni, a 

koji su i ostvareni.   

a) Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Tuhelj za 2021. godinu; 

Predsjednik općinskog vijeća otvorio je raspravu. 

Vijećnik Martin imao je upit vezan za asfaltiranje cesta te ga je zanimalo da li se može za ceste 

koje se uobičajeno šodraju , umjesto toga koristiti frezani asfalt te nadodao kako smatra da je to 

bolja varijanta od šodra, a opet jeftinija od asfalta te dodao konkretan primjer za dionicu u Banskoj 

Gorici. 

Načelnik Hercigonja nadodao je kako je ta ideja već postojala i pronađena je jedna njemačka tvrtka 

koja ima predstavništvo u Republici Hrvatskoj koja se isključivo time bavi, no oni nemaju 

mogućnosti ispostave računa, što je neprihvatljivo u tom slučaju i ta varijanta i nije toliko povoljna 

kako se očekivalo, ali će se svakako pratiti cijene i razmotriti će se za dalje. 

Vijećnik Nikola komentirao je kako smatra da je to dosta loš i nekvalitetan materijal te da je sa 

više strana čuo loša iskustva za tu opciju. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Tuhelj za 2021. donesen je sa 5 glasova ZA i 1 glasom 

SUZDRŽANIM u 20 sati i 33 minute. 

 

b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne     infrastrukture 

za 2021. godinu; 
 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2021. donesen je sa 5 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM u 20 sati i 35 minuta. 
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 c) Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu; 
 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 

2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 37 minuta. 

 

d) Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu; 
 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi 

za 2021. godinu donesen je  JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 38 minuta. 

 

e) Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu; 
 

 Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 

2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 39 minuta. 

 

f) Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu; 
 

Vijećnik Dubravko upitao je u kojoj je fazi izgradnja parka i fontane u Tuhlju. 

Načelnik Hercigonja objasnio je kako je problem bio u cijeni koja je višestruko premašivala 

dobivena sredstva te je projekt preprojektiran i ponovo smo se prijavili na natječaj i nadamo se 

uspješnoj realizaciji. Naveo je da vrijednost projekta iznosi oko 400.000,00 kn. 

Istaknuo je da se prihodi od turističke pristojbe namjeravaju utrošiti u uređenje mjesta kao što su 

košnja trave, sadnja cvijeća i slično, no da će se dio također odvojiti za izgradnju i uređenje parka. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke 

pristojbe za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 42 minute. 
 

g) Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu; 
 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2021. 

godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 43 minute. 

 

h) Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu; 
 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 45 minuta. 
 

i) Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za            zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj za 2021. godinu; 
 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
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Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj za 

2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 47 minuta. 
 

j) Izvješća o programu poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu. 

 

Načelnik Hercigonja napomenuo je kako je poticaj dodijeljen svima koji su se prijavili na program 

i koji su zadovoljili uvjete iz tog programa te izrazio zadovoljstvo time što se otvaraju novi obrti 

i poduzeća na našem području što je pozitivno za razvoj i budućnost našeg mjesta. 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o programu poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. 

godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 49 minuta. 
 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2021. godinu 
 

Načelnik Hercigonja dodao je kratak komentar na pozitivan rezultat poslovanja za 2021.godinu. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2021. godinu donesena je 

JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 51 minutu. 
 

 

 

Točka 10. 

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje 

od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

Načelnik Hercigonja napomenuo je kako je nastojao biti detaljan i precizan u izvještaju o radu te 

da je sve transparentno i vidljivo iz izvješća. 
Vijećnik Martin pohvalio je odrađeno i realizirano te nadodao kako da se nada da će svi natječaji 

na kojima ćemo sudjelovati biti i ostvareni te da će se već u 2022. pokazati da smo na boljem putu 

sa više ostvarenih sredstava od strane europskih fondova. 
 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. srpnja 

do 31. prosinca 2021. godine donesen je sa 5 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM u 20 sati i 

54 minute. 
 

Točka 11. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi 
 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da se radilo o pogrešci oznake županijske ceste 2093, umjesto 

2248 te je iz tog razloga napravljena izmjena. 
 

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi donesena je 

JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 55 minuta. 
 

Točka 12. 
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Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

doprinosu 

Načelnik Hercigonja pojasnio je da su izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu  

napravljene u svrhu usklađivanja zona s Odlukom o komunalnoj naknadi. 
 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu donesena je 

JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 57 minuta. 
 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama  popisa nerazvrstanih cesta 

na području općine Tuhelj 
 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da se dopuna odnosi na upis nerazvrstane ceste Arsovski-

Zanoški koja je 627 m dužine i nove oznake, a trenutno je u postupku izrada geodetskog elaborata 

za istu. 
 

Odluka o IV. izmjenama i dopunama  popisa nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj 

donesena je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 20 sati i 59 minuta. 
 

Točka 14. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 

korištenja usluga na groblju u Tuhlju 
 

Načenik Hercigonja naveo je da je Općina Tuhelj Zakonom o komunalnom gospodarstvu dužna 

donijeti takvu odluku odnosno naš komunalni pogon, uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća. 
 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluga na groblju u 

Tuhlju donesena je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 21 sat i 1 minutu. 
 

 

Točka 15. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Pravilnika 

o radu dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 
 

 

Načelnik Hercigonja napomenuo je da na davanje takve suglasnosti obavezuje odluka o izvršenju 

proračuna gdje je određeno da će o bilo kakvim promjenama koeficijenata odlučivati općinsko 

vijeće. 
Spomenuo je povećanje minimalne plaće za 2022. godinu koje je usklađena s Zakonom o 

minimalnoj plaći za 2022. godinu. 

Također je napomenuo kako dosadašnji koeficijenti predviđeni za radno mjesto čistačice i 

pomoćne kuharice ne zadovoljavaju nove zakonske odredbe te ih je potrebno uskladiti sa istim 

kao i za koeficijent ravnateljice dječjeg vrtića koja kad je pristupila na dužnost nije bila u 

koeficijentu sa predškolskim odgojem za ravnatelja škole. 

Vijećnik Martin postavio je pitanje koliko djelatnika je trenutno zaposleno u vrtiću te koliki je 

ukupni mjesečni izdatak za dječji vrtić. 
Načelnik je odgovorio na pitanja te spomenuo da je ukupni trošak vrtića oko 100.000,00-

110.000,00 kn  mjesečno te da vrtić trenutno zapošljava: ravnateljicu, četiri tete u vrtiću, jednu 

kuharicu na puno radno vrijeme, jednu spremačicu na puno radno vrijeme , pola spremačice na 
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pola radnog vremena i pola pomoćne kuharice na pola radnog vremena te domara na pola radnog 

vremena. 
Pojasnio je kako općina sufinancira 60% troška, a 40% sami roditelji. Ukoliko će trebati dizati 

ekonomsku cijenu vrtića, ići će se na tu opciju. 
 

 

Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu dječjeg vrtića Potočić 

Tuheljski donesena je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 21 sat i 5 minuta. 
 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Odluke o svjetlostaju, odnosno gašenju javne rasvjete na 

području općine Tuhelj 
 

 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da s obzirom na znatno povećanje svih energenata pa tako i 

električne energije da se provedu mjere za njihovo smanjenje. 
Spomenuo je da je smanjena potrošnja za 6%, zamjenom starih svjetiljki novim LED svjetiljkama, 

no isto tako da je javna rasvjeta proširena za 50-ak rasvjetnih tijela. 
Kako bi se maksimalno smanjio trošak predložio je isključenje javne rasvjete u vremenu od 00,00 

do 04,00 sata na 12 mjerenih mjesta dok se u centru Tuhlja i Tuheljskim Toplicama kao turističkog 

mjesta ista ne bi isključivala, što bi značilo uštedu za cca 100.000,00 kn. 
Vijećnik Nikola Matečić konstatirao je da se slaže s navedenim te da se ti novci mogu uložiti za 

potrebe vrtića ili škole. 

Vijećnik Martin Turčin složio se s mjerama uštede te dodao komentar da je mišljenja da se i centru 

Tuhlja može isključiti javna rasvjeta. 

Načelnik je rekao da je rasvjeta u centru Tuhlja dobra radi sigurnosti javnih ustanova i drugih 

objekata u centru. 
 

Odluka o svjetlostaju odnosno gašenju javne rasvjete donesena je JEDNOGLASNO sa 6 

glasova ZA u 21 sat i 8 minuta. 
 

Točka 17. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o 

sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj 
 

 

Pročelnik JUO Tramišak naveo je kako je uz Gordanu Burić i Nikolu Matečića član Komisije te 

se kroz višegodišnje iskustvo u tom segmentu radi što kvalitetnijeg vrednovanja projekata i 

programa rodila ideja za modernizacijom obrasca za ocjenjivanje udruga. 

Cilj je nagraditi neke udruge koje su aktivne i koje koriste više sredstava, ne samo općinskih, već 

koje se prijavljuju i na županijske i državne natječaje kao i udruge koje rade na promicanju 

tradicije, a pozitivan primjer je međunarodno natjecanje zborova ''Zlatna lipa'' koja se već 

tradicionalno održava i okuplja veliki broj sudionika, kako domaćih tako i sudionika iz susjednih 

nam zemalja. 
 

Odluka o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje 

provode udruge na području Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA 

(vijećnica Veronika izašla) u 21 sat i 11 minuta. 
 

Točka 18. 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
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upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području 

Krapinsko – zagorske županije 
 

 

Načelnik je konstatirao kako je Državni ured za reviziju na temelju utvrđenih činjenica ocijenio 

da je upravljanje komunalnom infrastrukturom učinkovito te je naglasio kako je Općina Tuhelj u 

Krapinsko-zagorskoj županiji jedna od 4 jedinica lokalne samouprave kojima je dodijeljena viša 

ocjena učinkovitosti. Naveo je kako je potrebno otkloniti nekoliko nedostataka pri čemu je već 

donijet terminski plan otklanjanja tih nedostataka. Jedan od tih nedostataka je spomenut već na 

ovoj sjednici, a to su Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga. 
 

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko – 

zagorske županije donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 21 sat i 13 minuta. 
Točka 19. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2021. godinu 
 

 

Pročelnik JUO Tomislav, ujedno i predsjednik DVD-a Tuhelj naveo je kako je izrazito zadovoljan 

radom DVD-a te da je iz svega navedenoga vidljiv trud i zalaganje svih članova društva te da je 

godina bila bogata u smislu intervencija koje su uspješno odrađene, kao i organizacije, nabave 

opreme, održavanje izleta. 

Načelnik se nadovezao i izrazio zadovoljstvo radom i angažmanom mladih te dao potporu u 

daljnjem radu i razvoju DVD-a. 
 

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2021. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 21 sat i 15 minuta. 
 

Točka 20. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe za 2021. godinu 
 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 
 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 

2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 21 sat i 17 minuta. 
 

Točka 21. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. 

godinu 
 

Pročelnik JUO Tomislav ispričao je predsjednika Savjeta mladih Marka Brozovića koji zbog 

obaveza nije mogao prisustvovati sjednici. 

Istaknuo je kako je Savjet mladih pridonio zajednici kroz mnoge aktivnosti kroz godinu poput 

pečenja kolača za potrebite uoči blagdana, radnih akcija čišćenja i pomoći u potresu stradalim 

područjima. 

Vijećnica Veronika izrazila je zadovoljstvo i dala pozitivan komentar na ideje, zalaganje i 

aktivnost mladih. 
 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. godinu 

donesen je JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 21 sat i 19 minuta. 
 

Točka 22. 
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Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za 

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 
 

Načelnik Hercigonja osvrnuo se na epidemiološku situaciju zbog koje su društveni život , 

događanja i aktivnosti pali u drugi plan, no nada se poboljšanju i povratku svih događanja i 

bogatijem društvenom i kulturnom životu. 
 

Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje 

od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine primljena je na znanje u 21 sat i 21 minutu. 
 

Točka 23. 
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Robert naglasio je da članove povjerenstva imenuje Općinsko 

vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje. Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva 

mogli su se podnijeti u pisanom obliku te su na javni poziv pristigla 3 prijedloga i to redom: 

Snježana Romić, Petar Tisanić i Dunja Podjaveršek. 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je članovima vijeća da daju svoj prijedlog za člana 

Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova te je predložio Dubravka Fekežu, vijećnik 

Martin predložio je Ivana Šurinu, te je time imenovano svih petero članova Povjerenstva. 
 

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova donesena je 

JEDNOGLASNO sa 6 glasova ZA u 21 sat i 22 minute. 

 

Točka 24. 

Pitanja i prijedlozi 
 

Načelnik Hercigonja istaknuo je kako je realiziran natječaj na koji smo se prijavili te smo od 

Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade primili Odluku o dodjeli financijskih sredstava 

za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini i to u iznosu od  maksimalnih 

220.000 kn.  

Također prijavili smo se na natječaj koji je otvoren od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova europske unije čiji rezultat natječaja tek očekujemo. 
Spomenuo je da je izvršeno rušenje stare, dotrajale kuće i pripadajućeg gospodarskog objekta  u 

centru Tuhlja te da su poduzeti radovi na početku uređenja središnjeg trga u Tuhlju. 
Također je izvršena izgradnja javne rasvjete u Lenišću i Črešnjevcu. 
Vijećnik Dubravko postavio je pitanje oko sanacije i rekonstrukcije ceste od Caffe bar Monaco, a 

načelnik je konstatirao da je ista u daljnjem planu izgradnje. 
Vijećnik Nikola također je postavio pitanje za sanaciju ceste prema Glogovcu, koja će isto tako 

sljedeće godine biti stavljena u plan izgradnje. 
Vijećnik Martin upitao je da li je u planu izmjena prostornog plana na što je načelnik odgovorio 

kako je to procedura za koju ukoliko se pojavi potreba i bude nužno, ići će u realizaciju, no 

napomenuo je kako je to veliki trošak ako se radi o dva, tri upita i nije isplativo u tom slučaju. 
Na kraju, načelnik je spomenuo i obilježavanje 1. maja tradicionalnim turnirom sela, čiji je 

organizator udruga Trs Tuhelj i obilježavanje Dana državnosti čiji je domaćin Kulturno 

umjetničko društvo Tuhelj i pozvao prisutne da daju podršku da aktivnosti opet zažive u našem 

malom mjestu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 33 minute. 
 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

   Nikolina Filko                   Robert Romić 
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REPUBLIKA HRVATSKA  

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA TUHELJ                  

            NAČELNIK 

 

 KLASA: 024-02/22-01/21 

 URBROJ: 2140-29-02-22-1 

 Tuhelj, 24.06.2022. 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu 

i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 45. i 161. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 

39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) 

 

Obrazloženje: 

 

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, 

gospodarskom stanju u zemlji, rezultatima natječaja, kao i potrebi za realizacijom novih 

aktivnosti i projekata izrađen je prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o proračunu Općine 

Tuhelj za 2022. godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog: 

1. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu i 

projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu. 

 

 

 
*PRIJEDLOG ODLUKE JE U ZASEBNOJ DATOTECI 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-2 

Tuhelj, 24.06.2022.       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  

     proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članak 30. Statuta 

Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18, 3/20 i 18/21) 

 

Obrazloženje: 

 

Uz proračun jedinice lokalne samouprave donosi se Odluka o izvršavanju proračuna. 

Novim planom očekivani iznos duga s osnove zaduživanja na kraju proračunske godine iznosit će 

ukupno 2.093.207,99 kn naspram planiranih 1.800.000,00 kn. Razlika se očituje u tome što je 

umjesto planiranih 3.303.527,00 kn kreditoru vraćeno 2.979.364,02 kn (drugi dio prihodovan od 

APPRRR-a za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“. 

 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o  I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine 

Tuhelj za 2022. godinu 
 
 
 
 
 
 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/21) i članka 30. 

Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) 

Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ________ 2022. godine donosi 
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ODLUKU 

o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2022. 

godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovim I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2022. 

godinu mijenja se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu objavljena u 

Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 59C/21. 

 

Članak 2. 

Mijenja se stavak 8. članka 11. tako da glasi: 

„Očekivani iznos duga s osnove zaduživanja na kraju proračunske godine iznosit će 

ukupno 2.093.207,99 kn. Navedeni iznos sastoji se od duga s osnove glavnice kredita po 

zaduženjima: 

1. iz 2019. godine; Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. faza) – 297.203,53 kn i  

2. iz 2020. godine; Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju – 1.796.004,46 kn“. 

 

Članak 3. 

Ove I. izmjene i dopune Odluke objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije“. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

 

      Predsjednik Općinskog vijeća 

       Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-3 

Tuhelj, 24.06.2022. 

       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Obrazloženje programa uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 

2022. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

 

 Prijedlog izmjena i dopuna Programa uz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 

2022. godinu su: 

 

a) I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2022. godinu koje obuhvaćaju slijedeće izmjene: 

 

NERAZVRSTANE CESTE: 

R. 

BR. 

OPIS PLAN 2022. 

 (u kn) 

I. IZMJENE  

(u kn) 

 

 

1. 

Asfaltiranje  

nerazvrstane ceste u 

Lipnici Zagorskoj – 

LIPN4, odvojak 

Bednjanec, 170 m  

 

90.000,00 

 

100.687,50 

 

 

2. 

Asfaltiranje  

nerazvrstane ceste u 

Lipnici Zagorskoj – 

LIPN3, odvojak 

Arsovski-Zanoški, 200 m 

 

100.000,00 

 

116.295,25 

 

 

3. 

Izgradnja makadamske 

ceste u Tuhlju – TUH9, 

odvojak Petrinjak, 536 

m 

 

90.000,00 

 

95.209,38 

 

 

 

4. 

Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste u 

Lipnici Zagorskoj – 

LIPN4, odvojak 

Bednjanec, 400 m 

(uređenje makadamskog 

dijela) 

 

 

 

40.000,00 

 

 

 

51.200,00 

 

 

5. 

Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste u 

Lenišću – LEN7, 

 

0,00 

 

303.612,50 
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odvojak Herceg - 

Kolarec, 575 m  

 

 

  6. 

Asfaltiranje 

nerazvrstane ceste u 

Tuheljskim Toplicama – 

TUHT23 – odvojak 

Kovačićek; Tibra 

Commerce – 86 m 

 

 

0,00 

 

 

24.999,00 

UKUPNO 320.000,00 692.003,63 

 

JAVNA RASVJETA: 

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

I. IZMJENE  

(u kn) 

 

 

1. 

Proširenje javne rasvjete 

u Tuheljskim Toplicama – 

III. Mihanovićev ogranak 

(3 lampe) 

 

10.000,00 

 

- 

 

2. 

Proširenje javne rasvjete 

u Lenišću (Iveković-

Žlender) 

 

100.000,00 

 

111.687,50 

 
 

3. 

Proširenje javne rasvjete 

u Črešnjevcu (Monaco-

Tušak-Bednjanec) 

 

240.000,00 

 

336.873,00 

   

  4. 

Ugradnja uklopnih satova 

s napajanjem u 

trafostanice (12 kom) 

 

0,00 

 

18.750,00 

UKUPNO 350.000,00 477.310,50 

 

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE: 

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

I. IZMJENE  

(u kn) 

 

1. 

Izgradnja i opremanje 

parka s fontanom u 

Tuheljskim Toplicama 

 

375.000,00 

 

525.000,00 

 

  2. 

 

Uređenje centra Tuhlja 
 

2.150.000,00 
 

1.750.000,00 

UKUPNO 2.525.000,00 2.275.000,00 

 

Ukupna vrijednost Programa povećava se s 3.415.000,00 kn na 3.664.314,13 kn. 

 

b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Tuhelj za 2022. godinu koje obuhvaćaju slijedeće izmjene: 

 

 

 

ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA 

Planirani troškovi u 2022. godini:  

 PLAN 2022. 

(u kn) 

I. IZMJENE 

(u kn) 

Nabava kamenog materijala 50.000,00  - 

Nabava kamenog materijala za zimsko 

posipavanje cesta i nabava soli 

 

20.000,00  
- 

Nabava betonskih cijevi 10.000,00   - 
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Troškovi goriva 25.000,00  - 

Prometna signalizacija 75.000,00  - 

Usluge održavanja nerazvrstanih cesta 150.000,00  - 

Zimsko održavanje cesta 93.500,00  - 

Rashodi za Komunalnog djelatnika – 

rukovatelj komunalnim vozilom u Vlastitom 

komunalnom pogonu  

 

100.000,00 

 

- 

Privremena sanacija klizišta (Sveti Križ, 

odvojak Pulek) 

 

500.000,00 
 

48.399,45  

Sanacija klizišta (Sveti Križ, odvojak Pulek) 0,00 2.747.188,05  

UKUPNO:  1.023.500,00 3.219.087,50  

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

Planirani troškovi u 2022. godini:  

 PLAN 2022. 

(u kn) 
II. IZMJENE 

(u kn) 

Troškovi održavanja javne rasvjete – materijal 

i usluge 

60.000,00  - 

Troškovi energije za javnu rasvjetu 185.000,00 285.000,00  

UKUPNO:  223.000,00 345.000,00  

 

Ukupna vrijednost Programa povećava se s 1.331.500,00 na 3.627.087,50 kn. 

 

c) I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu koje 

obuhvaćaju slijedeće izmjene: 

Završetkom natječaja „Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj“ poznati su rezultati tako da 

se smanjuju stavke sukladno „višku“ nad potpisanim ugovorima s udrugama. 

  Vrijednost Programa smanjuje se s 80.000,00 kn na 61.000,00 kn. 

 

d) I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu koje 

koje obuhvaćaju slijedeće izmjene: 

Završetkom natječaja „Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj“ poznati su rezultati tako da 

se smanjuju stavke sukladno „višku“ nad potpisanim ugovorima s udrugama. 

Vrijednost Programa smanjuje se s 20.000,00 kn na 6.000,00 kn. 

 
 Izmjene i dopune programa vršene su prema promjenama proračunskih stavaka u 

prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu. Predlaže se donošenje 

istih kao u prilogu. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

              Mladen Hercigonja 

   

 

 

 

 

 

PRILOG:  

1. I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2022. godinu,  
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2. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Tuhelj za 2022. godinu,  

3. I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,  

4. I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu. 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 

68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj 

dana _________ 2022. godine donosi 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE  NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2022. GODINU 

I. OPĆEODREDBE 

Članak 1. 

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2022. godinu mijenja se Program građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2022. godinu objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 

63d/21. 

Članak 2. 

Mijenja se članak 3. tako da sada glasi: 

„Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.504.314,13 kuna financirat će se iz izvora 

navedenih u tablici:“ 

 

1. NERAZVRSTANE CESTE 

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

IZVOR  

FINANCIRANJA 

 

 

 

 

 

1. 

Asfaltiranje  nerazvrstane 

ceste u Lipnici Zagorskoj – 

LIPN4, odvojak Bednjanec, 

170 m  

 

100.687,50 

 

- 

 

Građenje 
96.737,50 pomoći iz drž. proračuna – 

fiskalno izrav. i komp. mj. 

Projektiranje  200,00 pomoći iz drž. proračuna – 

fiskalno izrav. i komp. mj. 

Nadzor 3.750,00 pomoći iz drž. proračuna – 

fiskalno izrav. i komp. mj. 

 

 

 

 

 

2. 

Asfaltiranje  nerazvrstane 

ceste u Lipnici Zagorskoj – 

LIPN3, odvojak Arsovski-

Zanoški, 200 m 

 

116.295,25 

 

- 

 

 

Građenje 
95.329,48 Opći prihodi 

17.015,77 komunalna naknada 
 

200,00 komunalna naknada 
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Projektiranje  
 

Nadzor 
3.750,00 komunalna naknada 

 

 

 

 

 

3. 

Izgradnja makadamske 

ceste u Tuhlju – TUH9, 

odvojak Petrinjak, 536 m 

 

95.209,38 

 

- 

 

 

Građenje 
76.324,15 pomoći iz drž. proračuna – 

fiskalno izrav. i komp. mj. 
 

14.935,23 
komunalna naknada 

 

Projektiranje  
 

200,00 
komunalna naknada 

 

Nadzor 
 

3.750,00 
komunalna naknada 

 

 

 

 

 

4. 

Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste u 

Lipnici Zagorskoj – LIPN4, 

odvojak Bednjanec, 400 m 

(uređenje makadamskog 

dijela) 

 

 

51.200,00 

 

 

- 

 

 

Građenje 
47.250,00 komunalna naknada 

 

Projektiranje  
 

200,00 
komunalna naknada 

 

Nadzor 
 

3.750,00 
komunalna naknada 

 

 

 

 

5. 

Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste u 

Lenišću – LEN7, odvojak 

Herceg - Kolarec, 575 m  

 

303.612,50 

 

- 

 

 

Građenje 
200.000,00 pomoći iz drž. proračuna 

99.662,50 pomoći iz drž. proračuna – 

fiskalno izrav. i komp. mj. 
 

Projektiranje  
 

200,00 
komunalna naknada 

 

Nadzor 
 

3.750,00 
komunalna naknada 

 

 

6. 

Asfaltiranje nerazvrstane 

ceste u Tuheljskim 

Toplicama – TUHT23 – 

odvojak Kovačićek; Tibra 

Commerce – 86 m 

 

 

24.999,00 

 

 

- 

Građenje 24.999,00 komunalna naknada 

UKUPNO 692.003,63 - 

 

 

2. JAVNA RASVJETA 

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

IZVOR FINANCIRANJA 

 

 

 

1. 

Proširenje javne rasvjete u 

Tuheljskim Toplicama – 

III. Mihanovićev ogranak 

(3 lampe) 

 

10.000,00 

 

- 

Građenje 7.000,00 komunalna naknada 

Projektiranje 1.000,00 komunalna naknada 

Nadzor 2.000,00 komunalna naknada 
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2. 

Proširenje javne rasvjete u 

Lenišću (Iveković-Žlender) 

 

111.687,50 

 

- 

 

Građenje 

79.300,00 komunalna naknada 
 

19.000,00 
Opći prihodi 

Projektiranje 3.125,00 komunalna naknada 

Priključak 7.762,50 komunalna naknada 

 

Nadzor 

 

2.500,00 

naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru 

 

 

 
 

3. 

Proširenje javne rasvjete u 

Črešnjevcu (Monaco-

Tušak-Bednjanec) 

 

336.873,00 

 

- 

 

Građenje 
168.437,50 Pomoći iz državnog 

proračuna 

146.298,00 komunalna naknada 
 

Projektiranje 
8.875,00 komunalna naknada 

500,00 šumski doprinos 

Priključak 7.762,50 komunalna naknada 

Nadzor 5.000,00 komunalna naknada 

4. Ugradnja uklopnih satova s 

napajanjem u trafostanice 

(12 kom) 

 

18.750,00 

 

- 

          Građenje 18.750,00 komunalna naknada 

UKUPNO 477.310,50 - 

 

3. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET 

MOTORNIM VOZILIMA  

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

IZVOR FINANCIRANJA 

 

 

 

 

1. 

Nogostup u Tuheljskim 

Toplicama, Bolnička ulica 

(do kućnog broja 3a) 

 

20.000,00 

 

- 

Izrada projektne 

dokumentacije 

 

20.000,00 
 

Opći prihodi 

UKUPNO 20.000,00 - 

 

4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE  

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

IZVOR FINANCIRANJA 

 

 

 

1. 

Izgradnja i opremanje 

parka s fontanom u 

Tuheljskim Toplicama 

 

525.000,00 

 

- 

 

 

 
 

 

 

Građenje i opremanje 

 

360.000,00 

 

prijenos sredstava iz EU 

 

42.325,85 

pomoći iz drž. proračuna – 

fiskalno izrav. i komp. mj. 

57.674,15 Komunalni doprinos 

50.000,00 Opći prihodi 

Stručni nadzor 15.000,00 prijenos sredstava iz EU 
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2. 

Uređenje centra Tuhlja 1.750.000,00 - 
 
 

Građenje 

 

1.570.000,00 
 

Opći prihodi 
 

 
150.000,00 prijenos sredstava iz EU 

Nadzor 30.000,00 Opći prihodi 

UKUPNO 2.275.000,00 - 

 

5. JAVNE ZELENE POVRŠINE 

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na 

javnim zelenim površinama. 

 

6. GROBLJA 

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

IZVOR FINANCIRANJA 

 

 
 

 

 
 

 

1. 

Uređenje groblja – Novo groblje u 

Tuhlju - betoniranje stepenica na 

starom dijelu groblja (nastavak puta do 

vrha groblja) 

 
 

40.000,00 

 
 

- 

 

Građenje 
 

34.000,00 
Opći prihodi 

 

Projektiranje  
 

3.000,00 
Opći prihodi 

 

Nadzor 
 

3.000,00 
Opći prihodi 

UKUPNO 40.000,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 3. 

Mijenja se tablica u točki VI., članku 6. tako da sada glasi: 

R. 

BR. 

OPIS PLAN 

 (u kn) 

IZVOR FINANCIRANJA 

 

 

 

 

 

 

1. 

Rušenje kuće u centru Tuhlja, 

Tuhelj 32 i izrada projektne 

dokumentacije za parkiralište 

 
 

140.000,00 

 

- 

 

Uklanjanje postojeće 

građevine i radovi na sanaciji 

zemljišta 

     

85.445,80 

Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine 

 

Stručni nadzor 
 

3.750,00 

Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine 
 

Projektna dokumentacija za 

parkiralište 

 

50.804,20 
Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine 

UKUPNO 140.000,00 - 

 

Članak 4. 

Mijenja se članak 7. tako da sada glasi: “Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa 

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu iznosi  3.664.314,13 kn financiran  iz 

slijedećih izvora: 
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- Komunalna naknada: 426.873,00 kn, 

- Komunalni doprinos: 57.674,15 kn, 

- Šumski doprinos: 500,00 kn, 

- Prihod od prodaje imovine: 140.000,00 kn, 

- Pomoći iz državnog proračuna: 368.437,50 kn, 

- Pomoći iz državnog proračuna-fiskalno izrav. i komp. mjera: 319.000,00 kn, 

- Pomoći – prijenos sredstava iz EU: 525.000,00 kn 

- Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – 2.500,00 kn i 

- Opći prihodi: 1.824.329,48 kn“. 

 

Članak 5. 

Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije“. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Robert Romić  
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 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, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na 

svojoj __ sjednici održanoj dana  _______ 2022. godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM A ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2022. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2022. godinu mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Tuhelj za 2022. godinu objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije broj 63d/21. 

 

Članak 2. 

U točki III. mijenja se tablica tako da sada glasi: 

 

Planirani troškovi u 2022. godini: 

Nabava kamenog materijala 50.000,00 kn 

Nabava kamenog materijala za zimsko 

posipavanje cesta i nabava soli 

 

20.000,00 kn 

Nabava betonskih cijevi 10.000,00 kn  

Troškovi goriva 25.000,00 kn 

Prometna signalizacija 75.000,00 kn 

Usluge održavanja nerazvrstanih cesta 150.000,00 kn 

Zimsko održavanje cesta 93.500,00 kn 

Rashodi za Komunalnog djelatnika – 

rukovatelj komunalnim vozilom u Vlastitom 

komunalnom pogonu  

 

100.000,00 kn 

Privremena sanacija klizišta (Sveti Križ, 

odvojak Pulek) 

 

48.399,45 kn 

Sanacija klizišta (Sveti Križ, odvojak Pulek) 2.747.188,05 kn 

UKUPNO:  3.219.087,50 kn 

 

 

Članak 3. 

U točki IV. mijenja se tablica tako da sada glasi: 
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Planirani troškovi u 2022. godini: 

Troškovi održavanja javne rasvjete – materijal 

i usluge 

60.000,00 kn 

Troškovi energije za javnu rasvjetu 285.000,00 kn 

UKUPNO:  345.000,00 kn 

 

Članak 4. 

Mijenja se članak 3. tako da sada glasi: „Sredstva za izvršenje Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 

3.627.087,50 kuna osiguravaju se iz sredstava:  

- komunalne naknade: 323.127,00 kn, 

- grobljanske naknade: 294.000,00 kn, 

- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina: 25.000,00 kn, 

- ostalih prihoda vodnog gospodarstva: 7.000,00 kn, 

- naknade za koncesiju: 10.500,00 kn, 

- pomoći - prijenos sredstava iz EU: 2.680.587,50 kn, 

- komunalnog doprinosa: 12.325,85 kn, 

- pomoći iz državnog proračuna-fiskalno izrav. i komp. mjera: 100.000,00 kn i 

- općih prihoda: 174.547,15 kn“. 

 

Članak 5. 

Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG V IJEĆA 

Robert Romić 
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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, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj 

________ 2022. godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  

FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. 

godinu mijenja se Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu objavljen u 

Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 63d/21. 

Članak 2. 

Mijenja se članak 3. tako da glasi: 

„Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od  61.000,00 

kn“. 

Članak 3. 

Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

     

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Robert Romić 
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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, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 30. Statuta Općine 

Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko 

vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _______ 2022. godine donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU ZA 2022. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2022. 

godinu mijenja se Program financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu objavljen u 

Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 63d/21. 

Članak 2. 

Mijenja se članak 3. tako da glasi: 

„Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od  6.000,00 

kn“. 

Članak 3. 

Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-4 

Tuhelj, 24.06.2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o V. dopuni Popisa nerazvrstanih  

     cesta na području općine Tuhelj 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj 

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/18) 

 

 

Obrazloženje: 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je na svojoj 10. sjednici održanoj 30. svibnja 2018. 

godine Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj čiji je sastavni dio Popis 

nerazvrstanih cesta koji se ovim prijedlogom dopunjuje.  

Razlozi za dopunu i izmjenu popisa su sljedeći:  

- Za nerazvrstane ceste u naseljima Pristava-odvojak Hercigonja Mladen, Lenišće-

odvojak Podbukovje-Rumihi, Prosenik- Glogoški-Ivanjko i Lipnica Zagorska-

Arsovski-Zanoški izmjena je potrebna radi usklađenja dužine cesta s izrađenim 

geodetskim elaboratom te usklađenja izgrađenosti sa stvarnim stanjem na terenu. 

- Ceste Kovačićek (radiona) u Tuheljskim Toplicama, odvojak Pulek i odvojak 

Horvatin-Pukljak-Leskovar u Svetom Križu upisuju se u Popis nerazvrstanih cesta. 

 

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prijedlogu. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Mladen Hercigonja    

 

 

 

 

PRILOG:  

1. Prijedlog Odluke o V. dopuni Popisa nerazvrstanih  

cesta na području općine Tuhelj 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA TUHELJ 
              OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  
URBROJ:  
Tuhelj,  

 
Na temelju članka 107. Zakona o cestama (''Narodne novine'' broj 84/11., 22/13., 54/13., 

148/13., 92/14. i 110/19.) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – 
zagorske županije'' broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na 
svojoj___________sjednici održanoj __________. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o V. izmjenama i dopunama popisa nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj 

 
 

Članak 1. 
 
Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Tuhelj na svojoj 10. sjednici održanoj 30.05.2018. godine (Službeni glasnik Krapinsko 
– zagorske županije broj 27/18, 18/21 i 34/21) čiji je sastavni dio Popis nerazvrstanih cesta na 
području Općine Tuhelj kao jedinstvena baza podataka na području općine Tuhelj.  

 
Članak 2. 

 

U Popisu iz članka 1. ove Odluke u dijelu koji se odnosi na popis nerazvrstanih cesta na 

području katastarske općine Tuhelj mijenja se odredba vezana uz nerazvrstanu cestu pod 

oznakom PRIS11-Hercigonja Mladen, LEN6-Podbukovje- Rumihe, PROSN7-Glogoški-

Ivanjko,na području katastarske općine Črešnjevec LIPN 8-Arsovski-Zanoški i dodaje se 

nerazvrstana cesta na području katastarske općine Črešnjevec TUHT23- odvojak Kovačićek 

(radiona) te na području katastarske općine Sveti Križ; KRIŽ29-odvojak Pulek i KRIŽ42 

Horvatin-Pukljak-Leskovar tako da sada glasi: 

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ  
 

 
         

Naselje i      

kat. općina 

Oznaka 

ceste 
Opis ceste 

Duljina u metrima 
Katastarska čestica 

  

neasfaltirano asfaltirano ukupno   

PRISTAVA 

(k.o. 

Tuhelj) 

PRIS11 
Hercigonja 

Mladen 
0 429 m 429 m 

 

dio 1073,  dio 1072, dio 

1051/1, dio 1030/1, dio 

1051/2, dio 1051/3 
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LENIŠĆE 

(k.o. 

Tuhelj) 

LEN6 
Podbukovje-

Rumihe 
0 378 m 378  m 

dio 2023, dio 2024/1, dio 

2024/2, dio 2025/1, dio 

2025/2, dio 

2025/5, dio 2025/3, dio 

2025/4, 2041/9, dio 2040, 

dio 2039, dio 

2038, dio 2037/1, dio 

2036/2, dio 2052, dio 2014, 

dio 2061, dio 

2060, dio 2020/4, dio 

2029/1, dio 2051/2, dio 

2036/1, dio 2037/1, 

dio 2047, dio 2046, dio 

2042, dio 2041/11, 2041/8, 

dio 2041/4, dio 

2041/3, dio 2041/2, dio 

2041/1 

 

   

PROSENIK 

(k.o. 

Tuhelj) 

PROSN7 
Glogoški- 

Ivanjko 
0 111 m 111 m 

dio 1368/4, dio 1368/1, dio 

1368/2, dio 1368/5, dio 

1369/2, dio 1369/1, dio 

1366/2, dio 1373/2, 1370/1 

 

   

 
 
 

 

LIPNICA         

ZAGORSKA 

(k.o. 

Črešnjevec) 

LIPN8 
Arsovski-

Zanoški 
627 m 0 627 m 

 

dio 1012/4, dio 1014, dio 

1006/1, dio 1005/1, 1006/4, dio 

1699,dio 965/7,dio 1006/3, dio 

964,dio 944,dio 948/2, dio 

947/2, dio 948/1,dio 953/4,  

947/1, dio 950, dio 945 

 

   

TUHELJSKE 

TOPLICE 

(k.o. 

Črešnjevec) 

TUHT23 

odvojak 

Kovačićek     

(radiona) 

0  86 m 86 m 

 

3359/1 

 

   

SVETI KRIŽ 

(k.o. Sveti 

Križ) 

KRIŽ29 
odvojak 

Pulek 
 255 m 255 m 

1315/5 
   

SVETI KRIŽ 

(k.o. Sveti 

Križ) 

KRIŽ42 

 

Horvatin-

Pukljak-

Leskovar 

 

 435 m  435 m 

 

816, 807/7, 690/3, 696/2, 

696/15 
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Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 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: 024-02/22-01/22 

URBROJ: 2140-29-02-22-5 

Tuhelj, 24.06.2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
Predmet: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)  

 

Obrazloženje: 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine 68/18, 110/18 i 

32/20)  u Odluku o komunalnom redu od 8. srpnja 2019. godine(Službeni glasnik KZŽ 30/19) 

koju je Općinsko vijeće donijelo na svojoj 19. sjednici iza članka 43 dodaje se članak 43a u 

kojem se navodi da: „Komunikacija na javnim površinama, mora biti izvedena na način da se 

omogući pristup osobama s posebnim potrebama, odnosno na način da, sukladno pozitivnim 

propisima, budu uklonjene arhitektonske barijere. Na svim parkiralištima mora biti osiguran 

dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom sukladno pozitivnim zakonskim 

propisima. Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to moguće, postavljeni na način da ih 

mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.“  

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnom redu kao u prilogu. 
 

 

Općinski načelnik 

Mladen Hercigonja 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama o komunalnom redu. 
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Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) 

i članka 30. Statuta Općine Tuhelj,  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18, 3/20 i 

18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na _____. sjednici održanoj dana ________ 2022. godine donijelo 

je 

 

ODLUKU  

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom redu Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 30/19) iza članka 43. dodaje se članak 43a. koji glasi:   

 

„Članak 43a. 

  Komunikacija na javnim površinama, mora biti izvedena na način da se omogući pristup 

osobama s posebnim potrebama, odnosno na način da, sukladno pozitivnim propisima, budu 

uklonjene arhitektonske barijere.         Na 

svim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom 

sukladno pozitivnim zakonskim propisima. 

 Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to moguće, postavljeni na način da ih mogu 

koristiti osobe s posebnim potrebama.“  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije. 

         

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                   Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-6 

Tuhelj, 24.06.2022. 

 

         OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

Predmet: Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj  

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: Članak 4. stavak 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“ broj 143/21)  

 

Obrazloženje: 

 Dana 25. prosinca 2021. godine na snagu je stupio Zakon o sprečavanju sukoba interesa 

(NN br. 143/2021). Sukladno članku 4. Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS dužna 

donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o 

sprečavanju sukoba interesa, kao i tijelu koje odlučuje o drugom stupnju o odlukama 

predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. 

Samo savjetovanje na prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini 

Tuhelj provedeno je u vremenu od 24.05.2022. do 24.06.2022. godine i nije pristigao niti jedan 

prijedlog, primjedba ili podnesak. 

Slijedom gore navedenog predlažem donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih 

dužnosti u Općini Tuhelj  kao u prijedlogu. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Mladen Hercigonja    

 

 

PRILOG:  

1. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti  

u Općini Tuhelj 
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Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

143/21) i članka 86. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik“ KZŽ broj 12/18, 3/20 i 18/21), 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj_____________________. godine, 

donosi 

 

 

ETIČKI KODEKS 

nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog 

interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te 

druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje  

etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko 

prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

 

(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa 

i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, 

nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća.  

Članak 3. 

(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća odnose se i na općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih 

dužnosti). 

 

(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 

3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na 

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, 

nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga 

ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog 

položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih 

poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Tuhelj. 
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 

posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 

stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  i druge 

potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine Podstrana. 
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4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može 

utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao 

ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u 

obavljanju njegove dužnosti 
6.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 

stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 

verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih 

radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na 

osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno 

uznemiravanje. 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih 

načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 

političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 

osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili 

primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan 

propisanih ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem 

relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući 

zabranu uvredljivog govora; 

15.  odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Općine koji se temelji na 

propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 

političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim 

(primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti 

i slično) 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje 

službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 
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Članak 6. 

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču 

njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

 

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje 

proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 8. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi 

predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici 

Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti 

pred zakonom. 

 

Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela 

Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 11. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe 

na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 12. 

(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

 

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 

 

(3)  Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 13. 

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke 

stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

 

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i 

jedan iz oporbe. 

Članak 14. 

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici.  
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(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke 

stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.  

 

Članak 15. 

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana 

radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika i službenika upravnog 

tijela Općine  ili po prijavi građana. 

 

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji 

se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja 

je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

 

(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja 

i očitovanja. 

 

Članak 16. 

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva 

ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o 

iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

 

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 

 

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

 

Članak 17. 

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluke po zaprimljenoj prijavi. 

 

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 

prijavi i u odlučivanju. 

 

Članak 18. 

(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje 

ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa 

odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog 

kodeksa. 

 

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 

primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 19. 

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od 

dana podnesenog prigovora. 

 

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 

preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

Članak 20. 

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i 

načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj. 
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(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga 

primanja sukladno Odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 21. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku KZŽ i na službenoj 

mrežnoj stranici Općine Tuhelj.   

 

 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

Ovaj Etički kodeks objavit će se u Službenom glasniku KZŽ i stupa na snagu osmog dana od dana 

objave.  

 

 

 

KLASA:                                                      

URBROJ:                   

Tuhelj,                                                    

 
  

         PREDSJEDNIK 

       OPĆINSKOG VIJEĆA: 

    Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-7 

Tuhelj, 24.06.2022.  

         OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Predmet: Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine 

Tuhelj ( u daljnjem tekstu: Etički odbor) 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj (članak 12. 

stavak 3) 

Obrazloženje: 

 Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj člankom 12. stavkom 2. 

propisano je da Etički odbor čine predsjednik i dva člana, stavkom 3. članka 12. Etičkog kodeksa 

propisano je da predsjednika i članove Etičkog odbora imenuje i razrješuje Općinsko vijeće i da 

njihov mandat traje do isteka mandata članovima Općinskog vijeća.  

 Člankom 13. Etičkog kodeksa propisano je da se predsjednik Etičkog odbora imenuju iz 

reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici te da ne može biti nositelj političke 

dužnosti niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom 

vijeću. 

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti 

i jedan iz oporbe. 

Slijedom gore navedenog predlažem donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog 

odbora Općinskog vijeća Općine Tuhelj kao u prijedlogu. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Mladen Hercigonja    

Prilog:  

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora 

Općinskog vijeća Općine Tuhelj  
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj, 

 

 

Na temelju članka 12. stavka 3. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj i 

članka 86. Statuta Općine Tuhelj ('„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18, 

3/20 i 18/21) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 6. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine 

donosi 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Tuhelj 

 

Članak 1. 

Osniva se Etički odbor Općinskog vijeća Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Etički odbor). 

 

Članak 2. 

U etički odbor iz članka 1. ove odluke imenuju se : 

- Za predsjednika: Darko Medvedec 

- Za članove:  

1. Robert Romić (vijećnik vladajući) 

2. ______________ (vijećnik oporba)  

 

Članak 3. 

 

Zadaće Etičkog odbora su: 

- praćenje primjene Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj 

(u daljnjem tekstu: Etički kodeks) 

- zaprimanje prijava o kršenju Etičkog kodeksa, pokretanje postupka na vlastitu inicijativu 

ili po zaprimljenoj prijavi 

- donošenje odluka iz vlastitog djelokruga 

- predlaganje donošenja odluka Općinskom vijeću Općine Tuhelj po zaprimljenim prijava 
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- drugi poslovi propisani Etičkim kodeksom 

 

Članak 4. 

Na način rada Etičkog odbora primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Tuhelj o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj dok se na postupak 

po zaprimljenim prijavama ili na vlastitu inicijativu primjenjuju odredbe Etičkog kodeksa.  

Članak 5. 

 Predsjednik i članovi Etičkog odbora ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja 

sukladno odluci kojom se uređuju naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Tuhelj i 

njegovih radnih tijela. 

Članak 6. 

 Administrativne poslove za Etički odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Tuhelj. 

 

Članak 7. 

 Ova odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije “. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            Robert Romić   
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-8 

Tuhelj, 24.06.2022. 

         OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Predmet: Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Tuhelj ( 

u daljnjem tekstu: Vijeće časti) 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj (članak 12. 

stavak 3.) 

Obrazloženje: 

 Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj člankom 12. stavkom 2. 

propisano je da Vijeće časti čine predsjednik i četiri člana, stavkom 3. članka 12. Etičkog kodeksa 

propisano je da predsjednika i članove Vijeća časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće i da njihov 

mandat traje do isteka mandata članovima Općinskog vijeća.  

 Člankom 14. Etičkog kodeksa propisano je da se predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju 

iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici te da ne mogu biti nositelji 

političkih dužnosti niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u 

Općinskom vijeću. 

Slijedom gore navedenog predlažem donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća 

časti Općinskog vijeća Općine Tuhelj kao u prijedlogu. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Mladen Hercigonja    

 

 

Prilog:  

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti  

Općinskog vijeća Općine Tuhelj  
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 12. stavka 3. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj i 

članka 86. Statuta Općine Tuhelj ('„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18, 

3/20,18/21) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 6. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine 

donosi 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Tuhelj 

 

Članak 1. 

Osniva se Vijeće časti Općinskog vijeća Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Vijeće časti). 

 

Članak 2. 

U Vijeće časti iz članka 1. ove odluke imenuju se : 

- Za predsjednika: Davor Žažar 

- Za članove:  

1. Natalija Knezić-Medvedec  

2. Ana Ricijaš 

3. Ivan Iveković 

4. Ivica Kunštek 

 

Članak 3. 

Vijeće časti kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o prigovorima protiv odluka Općinskog 

vijeća i načelnika Općine Tuhelj o povredi odredaba Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti 

u Općini Tuhelj. 

Članak 4. 
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Na način rada Vijeća časti primjenjuju se odredbe poslovnika Općine Tuhelj o osnivanju i 

načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj, dok se na postupak po zaprimljenim 

prigovorima primjenjuju odredbe Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj.  

 

Članak 5. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja 

sukladno odluci kojom se uređuju naknade za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih 

tijela. 

 

Članak 6. 

 Administrativne poslove za Vijeće časti obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj. 

Članak 7. 

 Ova odluka stupa na snagu 8. dana od dana 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: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-9 

Tuhelj, 24.06.2022.     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 

68/18, 110/18, 32/20 

 

Obrazloženje: 

 

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 

110/18) isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu 

obavljanja te djelatnosti donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom 

komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge. Opće uvjete donosi isporučitelj 

komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.  

 Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području općine Tuhelj odabran je „Dimnjačar“, uslužni obrt vl. Marko 

Pogačić, Radakovo 198, Kraljevec na Sutli,  na vrijeme od 5 godina, a isti je sukladno članku 30. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu, dana 24.05.2022. godine dostavio Opće uvjete obavljanja 

dimnjačarskih poslova. 

Također se utvrđuje da je člankom 25. Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne novine br. 

19/22) obavljanje dimnjačarskih poslova određeno za javnu uslugu u smislu toga Zakona, te je 

provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 24.05. do 24.06.2022. godine na 

koje nije pristigao niti jedan prijedlog.  

 Predlaže se donošenje Odluke kao u prilogu. 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Mladen Hercigonja 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 
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 Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 

110/18, 32/20) isporučitelj komunalne usluge „Dimnjačar“, uslužni obrt vl. Marko Pogačić, 

Radakovo 198, Kraljevec na Sutli, kao ovlašteni koncesionar za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Tuhelj, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Tuhelj 

dane na __. sjednici održanoj dana _________ godine, dana _______ godine donosi 
 

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE 

OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

 

Članak 1. 
 Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti obavljanja komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: dimnjačarski poslovi), međusobna prava i obveze 

isporučitelja komunalne usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja 

isporučene komunalne usluge. 

 Područje Općine Tuhelj spada u jedno dimnjačarsko područje. 

 

Članak 2. 

 Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se: 

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka, uređaja za loženje i sustava dobave 

zraka za izgaranje, 

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka, uređaja za loženje i sustava 

dobave zraka za izgaranje, 

- čišćenje dimnjaka, uređaja za loženje i sustava dobave zraka za izgaranje, 

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje, 

- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te 

zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i 

uređaja za loženje. 

 Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica 

čađe, priključna cijev (spojni dimovodni kanal) uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka (u 

daljnjem tekstu: dimovodni objekti ). 

 Pod uređajima za loženje u smislu ove Odluke smatraju se ložišta na kruta i tekuća goriva. 

 Korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih 

objekata u kojima se nalaze dimovodni objekti. 

 

Članak 3. 

 Isporučitelj komunalne usluge obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana 

pregleda i čišćenja dimnjaka. 

 Isporučitelj komunalne usluge plan dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Tuhelj radi usklađenja, najkasnije do 30. studenog za narednu godinu. 

 Isporučitelj komunalne usluge dimnjačarske poslove obavlja radnim danom u okviru 

njegovog radnog vremena. 

 U industrijskim objektima i poslovnim zgradama vrijeme obavljanja dimnjačarskih 

poslova može se dogovoriti i drugačije s obzirom na prirodu posla i djelatnost koja se obavlja 

u tim objektima. 

 Korisnici usluga dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i 

to svakim radnim danom prema utvrđenom rasporedu. 

 Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za 

čišćenje, niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. Radi čišćenja i kontrole 

dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnog objekta mora biti uvijek slobodan. 

 Koncesionar je obvezan obavijestiti korisnike dimnjačarskih usluga o obavljanju 

dimnjačarskih poslova u njihovim objektima najkasnije tri dana prije njihova obavljanja putem 

pisanih obavijesti ili na drugi primjeren način. 
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Članak 4. 

 Isporučitelj komunalne usluge je dužan dimnjačarske poslove obavljati na način kojim se 

korisniku ne nanosi šteta. 

 Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed čišćenja dimovodnih objekata koncesionar je u 

obvezi očistiti i neškodljivo ukloniti na propisani način. 

 

Članak 5. 

 Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta, zbog promjene 

uređaja za loženje ili promjene vrste goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je 

prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te 

ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala. 

 

Članak 6. 

 Ako isporučitelj komunalne usluge utvrdi da na dimovodnom objektu i/ili uređaju za 

loženje postoje nedostaci, pisano će o tome obavijestiti korisnika usluge odnosno upravitelja 

zgrade i pozvati ih da uklone utvrđene nedostatke. 

 Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone ili se isti nedostatak ponovo utvrdi 

i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje isporučitelj 

komunalne usluge će o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj. 

 Ako isporučitelj komunalne usluge utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi 

i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje, 

obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo. 

 O nedostacima utvrđenim na dimovodnim objektima i uređajima za loženje na plinovito 

gorivo isporučitelj komunalne usluge bez odgode obavještava i nadležnog distributera plina, 

radi poduzimanja mjera iz njegove nadležnosti utvrđenih posebnim propisima. 

 

Članak 7. 

 Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi Evidenciju o pregledu i čišćenju dimovodnih 

objekata. Evidencija sadrži: 

1. oznaku građevine (mjesto, ulica i kbr.), 

2. ime, prezime vlasnika građevina, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja 

zgradom,  

3. broj i vrstu dimovodnih objekata, 

4. vrstu energenta,  

5. datum obavljanja dimnjačarske usluge, 

6. potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarsku uslugu,  

     7. potpis prisutne osobe kod obavljanja usluge (ukoliko je nazočna pri čišćenju).  

 Evidencija se vodi za tekuću godinu, a nakon isteka toga roka mora se čuvati još najmanje 

dvije godine. Ovlašteni dimnjačar može prema potrebi voditi i druge evidencije o izvršenim 

dimnjačarskim uslugama i kontroli dimovodnih objekata. 
 

Članak 8. 

 Cijenu za obavljenu dimnjačarsku uslugu plaća korisnik, odnosno vlasnik dimovodnog 

objekta isporučitelju komunalne usluge na osnovu ispostavljenog računa. 

 Cijene za dimnjačarske poslove određene su Cjenikom koji je sastavni dio Ugovora o 

koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj (KLASA: 024-01/22-

01/03, URBROJ: 2140-29-02-22-8) od 20.05.2022. godine. 

 Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i 

rokova utvrđenih ovim Općim uvjetima korisnik usluge plaća obavljene dimnjačarske poslove 

prema cijenama određenim u Cjeniku iz stavka 2. ovog članka. 

 Isporučitelj komunalne usluge je dužan nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a 

na temelju stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluge, izdati račun za 

izvršenu uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi održavanja dimovodnih objekata. 
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Članak 9. 

 Dimovodni objekti i uređaji za loženje iz članka 2. ovih Općih uvjeta podliježu obaveznom 

čišćenju i kontroli. 

 Obaveznom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, 

pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili kod koncesionara. 

 U svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje isporučitelj komunalne 

usluge obavezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja. 

 

Članak 10. 

 Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimovodnih objekata provode se na način određen 

projektom građevine i pozitivnim propisima. 

 Redoviti pregled uključuje najmanje sljedeće: 

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih 
oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimovodnih objekata, 

- tlačnu probu u slučaju sumnje u ispravnost, 
- usklađenost uređaja za loženje i dimovodnih objekata, 
- mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo. 
 Prilikom pregleda dimovodnih objekata, isti se obavezno čisti na način koji je primjeren 

vrsti dimovodnih objekata i uređaja za loženje (mehanički i/ili na drugi način). 

 

Članak 11. 

 Izvanredni pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje provodi se u slučajevima 

predviđenima člankom 5. ovih Općih uvjeta, kao i nakon svakog izvanrednog događaja koji 

može utjecati na tehnička svojstva dimovodnih objekata ili izaziva sumnju u njihovu ispravnost, 

te po inspekcijskom nadzoru. 

 Izvanredni pregled provodi se na način utvrđen u članku 10. ovih Općih uvjeta. 

 

Članak 12. 

Dimovodni objekti i uređaji za loženje moraju se u razdoblju korištenja čistiti i kontrolirati u 

slijedećim rokovima: 

 

1. individualni stambeni objekti: 
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom godišnje, 
b) dimovodni objekti plinskih naprava vrste B smještenog u: 

a. kotlovnicama – jednom godišnje, 
b. kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – jednom godišnje, 

c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom u dvije godine  
2. višestambeni objekti – više uređaja na dimovodnom objektu:  

a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje 
b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B smještenog u :  

- kotlovnicama – jednom godišnje 
- kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – dva puta godišnje,  

c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje 
3.  u poslovnim zgradama i prostorijama:  

a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom godišnje,  
b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B – dva puta godišnje,  
c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.  

 

Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje 
zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije (ložište je ovisno o zraku u prostoriji).  
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Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje 
zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je neovisno o 
zraku u prostoriji).  

Iznimno od stavka 1. ovog članka, za sve dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji 
snage veće od 50kW i ložišta uređaja snage veće od 50 kW obavezno je čišćenje i kontrola dva 
puta godišnje. 

Pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje može se na zahtjev korisnika 
usluga ili ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno dokumentirani od strane ovlaštenog 
dimnjačara ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan rokova utvrđenih ovim Uvjetima. 
 

Članak 13. 

 Za odnose između isporučitelja komunalne usluge i korisnika usluge koji nisu uređeni 

ovih Općim uvjetima primjenjivati će se odredbe važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

Zakona o obveznim odnosima i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 

 

Članak 14. 

 Ovi Opći uvjeti objaviti će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Tuhelj te 

na oglasnoj ploči isporučitelja komunalne usluge. 

 

Članak 15. 

 Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 

 

 

DIMNJAČAR, USLUŽNI OBRT –   

VL. MARKO POGAČIĆ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA TUHELJ 
              OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  
URBROJ:  
Tuhelj,  

 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne 

novine'“ broj 68/18, 110/18 i32/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ 

sjednici održanoj ________ 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne 

usluge obrtu „Dimnjačar“, uslužni obrt vl. Marko Pogačić, Radakovo 198, Kraljevec na Sutli, 

OIB:41351993688 na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih 

poslova. 

 

Članak 2. 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova iz članka 1. 

ove Odluke nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-11 

Tuhelj, 24.06.2022. 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članci 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne 

novine“ broj: 52/18) 

 

Obrazloženje: 

 Sukladno zakonskim propisima predlaže se usvajanje Izvješća o provedbi Plana 

upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu. 
 

        

OPĆINSKI NAČELNIK 

           Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-10 

Tuhelj, 24.06.2022.  

 

 Na temelju članka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne 

novine“ broj: 52/18) i 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _______ 

2022. godine, donijelo je  

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Planom upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu 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 2021. godinu bila su osigurana u 

Proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu za: 

1. obveze za naslijeđenu imovinu, 

2. troškove održavanja objekata u vlasništvu Općine, 

3. kupnju Seljačkog doma u Proseniku, 

4. troškove održavanja teretnog vozila,  

5. sanaciju dijela sjeverne strane krovišta vatrogasnog doma u Tuhlju i 

6. rekonstrukciju i opremanje društvenog doma u Tuhlju“ 

 

Članak 3. 

Plan je izvršen u slijedećem obliku: 
                  Planirano Izvršeno 

  Program: 7000, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM 918.335,53 234.881,14 

Aktivnost: A000001, Obveze za naslijeđenu imovinu 7.000,00 7.000,00 

                      
Kapitalni projekt: K000003, Objekti u vlasništvu Općine 12.378,73 11.098,52 

                      
Kapitalni projekt: K000006, Kombi vozilo 18.335,55 17.661,37 

                      
Kapitalni projekt: K000012, Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u Tuhlju 875.250,00 193.750,00 

                      
Tekući projekt: T000001, Zgrada DVD-a Tuhelj 5.371,25 5.371,25 
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Seljački dom nije kupljen, a Općina Tuhelj nije ostvarila potporu na Natječaju za 

provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ tako da nije rekonstruiran i opremljen planirani 

društveni dom. Izrađena je projektna dokumentacija u vrijednosti od 193.750,00 kn. 

 

Članak 4. 

Davanje imovine u zakup, korištenje ili najam bilo je regulirano: 

- Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tuhelj (Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 17/2014), 

- Ugovorom i Aneksom I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj DPO-06/2-

13120/15 (Hrvatska pošta d.o.o.), 

- Ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta - oranica dolnji travnik u Tuhlju, 

površine 4122 m², u naravi livada na k.č.br. 163/1 u k.o. Tuhelj. 

 

Članak 4. 

Za naslijeđenu kuću u Pristavi 157 riješeno je zemljišnoknjižno stanje. 

Naslijeđena vikend kuća na adresi Sveti Križ 245 (1/2 nekretnine) – riješeni su 

imovinsko-pravni odnosi. 

Obnovljene su police osiguranja za imovinu koja se osigurava. 

 

Članak 5. 

Zaključak ovog izvješća je da su se tijekom 2021. godine poduzimale aktivnosti koje 

vode uspostavljanju učinkovitog sustava upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

općine sukladno  zakonu, a u skladu s financijskim mogućnostima kao i uzimajući u obzir 

komponentu  ljudskih resursa, opširne zakonodavne regulative i vremenskom trajanju pojedinih 

predmetnih postupaka. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                   Mladen Hercigonja 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, 

broj 52/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj 

________ 2022. godine donosi 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvaja Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom 

Općine Tuhelj za 2021. godinu (KLASA: 024-02/22-01/21, URBROJ: 2140-29-02-22-10) koje 

je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  objaviti će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije“. 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                               Robert Romić 

  

 

                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

       
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-12 

Tuhelj, 24.06.2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Prihvaćanje Izvješća o radu DVD-a Tuhelj za 2021. godinu i Izvješće 

zapovjednika DVD-a Tuhelj za 2021. godinu  

 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: Zakon o vatrogastvu, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine broj 

125/19) 

Obrazloženje  

Na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj održanoj dana 11.04.2022. godine donesen 

je Zaključak o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2021. godinu. Uz navedeno 

potrebno je donijeti Zaključak i o usvajanju Izvještaja o radu i Izvješće zapovjednika. 

Dana 21. ožujka DVD Tuhelj dostavio je Izvještaj o radu predsjednika i zapovjednika za 

2021. godinu. 

 Predlažem Općinskom vijeću Općine Tuhelj da razmotri predmetne izvještaje za 2021. 

godinu te nakon rasprave donese Zaključak iz privitka. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

     Mladen Hercigonja 

 

 

 

PRILOG:  

1. Izvještaj o radu predsjednika i zapovjednika DVD-a Tuhelj za 2021. godinu, 

2. Prijedlog Zaključka.                  
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 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, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici 
održanoj _________ 2022. godine donosi slijedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

Članak 1. 
 Usvaja se Izvješće o radu DVD-a Tuhelj za 2021. godinu i Izvješće zapovjednika DVD-a 
Tuhelj za 2021. godinu, Tuhelj 28A, OIB: 13585408968. 

Izvješće o radu DVD-a Tuhelj za 2021. godinu i Izvješće zapovjednika DVD-a Tuhelj za 
2021. godinu iz stavka 1. ovog članka sastavni su dio ove Odluke.    
  

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 
Krapinsko - zagorske županije“. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-13 

Tuhelj, 24.06.2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi  

     za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'' 

 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: članak 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Narodne novine'' broj 

NN  85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) 

Obrazloženje  

Organizacija prigodnih zabava povodom Dana općine i blagdana Velike Gospe 

dugogodišnja je tradicija DVD-a Tuhelj i Udruge za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'' te daje 

značajan doprinos proslavi blagdana Velike Gospe. 

Pravnu osnovu za donošenje predmetne Suglasnosti daje Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 

koji propisuje da u organizaciji proslava i manifestacija koje djeluju u promidžbenu i turističku 

svrhu, a koje organiziraju jedinice lokalne samouprave ili drugi organizatori uz odobrenje 

jedinice lokalne samouprave, ugostiteljske usluge mogu pružati i osobe koje nisu ugostitelji, tj. 

pravne osobe, trgovci pojedinci ili fizičke osobe – obrtnici. 

Predlažem donošenje Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači 

''Srndač'', kao u prijedlogu. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

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

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Narodne novine'' broj NN  

85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), Zakona o javnom okupljanju 

(''Narodne novine'' broj 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12) i članaka 60. i 62. 

Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (''Narodne novine'' broj 79/13, 85/13-ispravak, 

160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) te članka 

30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18, 3/20 

i 18/21), Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj ______ 2022. godine donosi 

 

SUGLASNOST 

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

 

I. 

Manifestacije povodom blagdana Velike Gospe i Dana Općine Tuhelj proglašavaju se 

turističkim manifestacijama Općine Tuhelj. 

 

II. 

Daje se suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srndač“ 

Tuhelj da povodom Dana Općine i blagdana Velike Gospe (s 15. na 16. kolovoz 2022. godine) 

održe tradicionalnu pučku zabavu koja je dio turističke manifestacije općine Tuhelj. 

 

III. 

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

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 
 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2140-29-02-22-14 

Tuhelj, 24.06.2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 2022. i 

2023. godinu 

Predlagatelj: Općinski načelnik na prijedlog predsjednice Općinskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: Članak 30. Statuta Općine Tuhelj ( ''Službeni glasnik Krapinsko- 

zagorske županije'' 12/18, 3/20 i 18/21) 

Obrazloženje: 

Dana 24. lipnja 2022. u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj zaprimljen je Plan rada 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 2022. i 2023. godinu od strane 

predsjednice Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova gđe. Snježane Romić. 

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada        

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 2022. i 2023. godinu kao u prijedlogu. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Općine Tuhelj za 2022. i 2023. godinu  

- Plan rada povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 2022. i 2023. 

godinu 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TUHELJ 

 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST 
SPOLOVA 

Plan rada  
Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Općine Tuhelj  
za 2022. i 2023. godinu 

 

     svibanj 2022. 
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Plan rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova  
Općine Tuhelj za 2022. i 2023. godinu 

 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova povjerenstva za ravnopravnost spolova nadležna su za 
osiguranje provedbe Zakona te jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osnivaju i, 
sukladno predloženom programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad županijskim povjerenstvima 
za ravnopravnost spolova i povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba s ciljem promicanja 
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona i Nacionalne politike za ravnopravnost 
spolova.  

Povjerenstva za ravnopravnost spolova jesu radno-savjetodavna tijela. 
Sukladno Nacionalnoj politici ravnopravnosti spolova općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova 
imaju zadatak da u suradnji s upravnim tijelima područne (lokalne) samouprave, organizacijama 
civilnog društva koje se bave pitanjima promocije i zaštite ljudskih prava, znanstvenim institucijama, 
medijima i drugim zainteresiranim subjektima potiču afirmaciju žena u lokalnoj zajednici, posebice u 
političkom i javnom životu, ženskom poduzetništvu, obrazovanju i kulturi, profesionalnom i stručnom 
usavršavanju, promiču zdravstvenu i socijalnu sigurnost žena, te djeluju na sprječavanju svih oblika 
njihove diskriminacije. 
 
 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj predlaže sljedeće aktivnosti u svrhu promicanja 
ravnopravnosti spolova: 
 

1. Redovito održavanje sjednica dva do tri puta godišnje te komunikacija elektroničkom poštom 
prema potrebi vezano uz sudjelovanje u aktivnostima. 

2. Suradnja s Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova, nevladinim organizacijama i 
institucijama (kontinuirano) - odazivanjem na aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije prema pozivu te uključivanje ostalih zainteresiranih građana. 

3. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova usko će surađivati sa Savjetom mladih Općine Tuhelj. 
4. Redovito će se obilježavati i/ili sudjelovati na obilježavanju važnih datuma. Cilj obilježavanja 

navedenih datuma je upoznavanje javnosti sa problematikom vezanom uz ravnopravnost spolova te 
mehanizmima zaštite od rodne diskriminacije. 

 
Međunarodni dan žena 8. ožujka i Dan očeva 19. ožujka;  
Međunarodni dan obitelji 15 svibnja – u suradnji s DND Tuhelj 
Svjetski dan žena na selu – 15. listopada – kulturno događanje (izložba, koncert, kazališna predstava);  
Obilježavanje nacionalnog i međunarodnog dana borbe protiv nasilja (Međunarodni dan borbe protiv 
nasilja nad ženama 22. rujna i Nacionalni dan borbe protiv nasilja  nad ženama - 25. studenog) – u 
suradnji s Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova; 
Međunarodni dan muškaraca i Svjetski dan poduzetnica  
 

5. Uključivanje članova  Povjerenstva i ostalih zainteresiranih na edukacijama i radnim sastancima 
u organizacijama drugih na temu rodne ravnopravnosti i suzbijanje rodnih stereotipa.  

 
6. Preko službene web stranice općine redovito će se obavještavati javnost o aktivnostima 

Povjerenstva, o rodnoj problematici na http://www.kzz.hr/povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova. 
 
U Tuhlju, 16. 5. 2022. 

Predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Snježana Romić 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_82_2663.html
http://www.kzz.hr/povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj ________ 

2022. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Plan rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 2022. i 

2023. godinu. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

       Robert Romić 

 
 


