
          
 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 
  

KLASA: 024-01/23-01/1 
URBROJ: 2140-29-01-23-1 

Tuhelj, 25.01.2023. 

 

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

županije“ broj 12/18 , 3/20 i 18/21) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se 

održati u vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36 

 

U UTORAK, 31. SIJEČNJA  2023. GODINE U 18:00 SATI, 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:  
    

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovolja-

vanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj; 

3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 

Potočić Tuheljski;  

4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;  

5. Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj; 

6. Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika 

Općine Tuhelj; 

7. Pitanja i prijedlozi.  

 

      

     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 Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj,            

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

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-01/22-01/19 

URBROJ: 2140-29-01-22-2 
Tuhelj, 14.12.2022. godine 

 

ZAPISNIK 
10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 14. prosinca 2022. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 18,00 sati 
 

Prisutni: 

Vijećnici: Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Veronika Kolman, Darko Kuhar, Nikola 

Matečić, Robert Romić, Ivan Šurina, 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: Snježana Romić, predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost 

spolova 

 

Nisu bili prisutni: vijećnici Rudolf  Bišćan 

 

 U 18,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i 

ostale prisutne te predložio sljedeći:   

   

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća;  

3. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o Proračuna Općine Tuhelj za 

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

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa uz III. 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 korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu, 

b) I. izmjene i dopune programa utroška spomeničke rente za 2022. godinu,  

c) I. izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. 

godinu,  

d) I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe u 2022. godini, 
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e) I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu 

f) II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. 

godinu; 

g) II. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. 

godinu; 

h) III. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu; 

i) III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2022. godinu. 

5. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2023. godinu i projekciju proračuna za 

2024. i 2025. godinu;  

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj za 2023. godinu; 

7. Prijedlog: 

a) Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2023. godinu; 

b) Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu: 

c) Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2023. godinu; 

d) Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. 

godinu; 

e) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 

2023. godinu; 

f) Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2023. godinu; 

g) Programa potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2023. godinu  

h) Plana upravljanja imovinom u 2023. godini; 

i) Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu; 

j) Programa utroška turističke pristojbe u 2023. godini; 

k) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu;  

l) Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu;  

m) Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini 

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

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2023. godini; 

9. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Tuhelj; 

10. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi; 

11. Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u akademskoj godini 

2022/2023 i učenicima u školskoj godini 2022./2023.; 

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Tuhelj; 

13. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Tuhelj; 

14. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće 

namjene Općine Tuhelj; 

15. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2022. go-

dinu; 

16. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih ne-

pogoda za 2023. godinu; 

17. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2023. go-

dinu s trogodišnjim financijskim učincima; 

18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru; 

19. Pitanja i prijedlozi.  

Dnevni red 10. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 18 sati i 1 minuti. 
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Točka 1. 

Verifikacija zapisnika 8. sjednice Općinskog vijeća 

 

Za verifikaciju zapisnika nije bilo rasprave. 

Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 

sati i 2 minute. 

 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća 

 

Za verifikaciju zapisnika nije bilo rasprave. 

Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 

sati i 3 minute. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o Proračuna  

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

godinu 

 

Načelnik je pozdravio sve prisutne te obrazložio predmetni prijedlog Odluke: neki programi 

planiraju se prebaciti na 2023. godinu (npr. izgradnja fontane – u tijeku je nabava za izvođača 

radova), a sve ostale izmjene detaljno su obrazložene u prijedlogu Odluke. Na kraju smo 

proračunske godine te se usklađuju prihodi i rashodi. 

Predsjednik Općinskog vijeća nadodao je kako je Komisija za financije i proračun raspravljala 

o predmetnom prijedlogu te predložila Općinskom vijeću usvajanje istog. 

Vijećnik Šurina javio se za riječ te rekao kako nije postavljeno prometno ogledalo u Trstenom 

sa zahtjevom od prošle godine. Načelnik se nadovezao da će biti postavljeno do kraja tekuće 

godine. 

Vijećnik Turčin izrazio je žaljenje na značajno smanjenje proračuna (sa planom od 17 milijuna 

došli smo na 11). Načelnik se nadovezao da je to jednostavno tako kod projekata za koje se 

planiraju izvori pomoći, pa tako nije bila moguća realizacija uređenja trga i društvenog doma, a 

trudimo se da proračun bude realan i ostvariv. 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju 

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o Proračuna  

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

Godinu donesena je sa 5 glasova ZA  i 3 glasa SUZDRŽANA u 18 sati i 09 minuta. 

Točka 4. 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa uz III. izmjene i dopune Odluke o proračunu 

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

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je o svim prijedlozima izmjena i 
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dopuna programa koji prate proračun raspravljala Komisija za financije i proračun koja 

predlaže donošenje izmjena i dopuna kao u prijedlozima te je napomenuo kako se raspravlja 

o svim prijedlozima, no glasanje će biti pojedinačno. 

 

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

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu, 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

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

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu donesene su sa 5 glasova ZA i 3 

glasa SUZDRŽANA u 18 sati i 12 minuta. 

 

 

b) I. izmjene i dopune programa utroška spomeničke rente za 2022. godinu,  

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

I.izmjene i dopune programa utroška spomeničke rente za 2022. godinu 

donesene su JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 12 minuta. 

 

c) I. izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,  

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

I.izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

donesene su JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 13 minuta 

 

d) I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe u 2022. godini, 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe u 2022. godini donesene 

su JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 13 minuta 

 

e) I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu 

donesene su JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA u 18 sati i 14 

minuta. 

 

f) II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. 

godinu; 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. 

godinu donesene su JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 14 minuta. 
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g) II. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. godinu; 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

II. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. godinu 

donesene su JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 14 minuta. 

 

 

h) III. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tuhelj za 2022. godinu; 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

III. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu donesene su sa 5 glasova 

ZA  i 3 glasa SUZDRŽANA u 18 sati i 15 minuta. 

 

 

i) III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2022. godinu. 

 

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju 

III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2022. godinu donesene su sa 5 glasova ZA  i 3 glasa SUZDRŽANA 

u 18 sati i 16 minuta. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2023. godinu i projekciju proračuna za 

2024. i 2025. godinu; 

 

Načelnik je rekao kako je ovo proračun za povijest iz razloga što je prvi proračun koji se izražava 

u EURIMA sukladno Zakonu. Nadalje, proračun se donosi na II. razini, no radi veće 

transparentnosti Općina Tuhelj ga donosi na V. i VI. razini. 

Napomenuo je kako je proračun realan, ostvariv i socijalno osjetljiv. Krenuo je od socijalnih 

komponenti te naglasio kako će se od 2023. povećati naknade za novorođenu djecu i to kako 

slijedi: za 1.dijete- 3.000,00 kn, za 2.dijete – 4.000,00 kn te za 3. i svako sljedeće dijete u obitelji 

6.000,00 kn. Također, povećane su novčane naknade za učenike i studente u 2022/2023. za 

100,00 kn. 

Prvi kapitalni projekt u 2023. godini koji će biti realiziran je izgradnja i opremanje parka sa 

fontanom u Tuheljskim Toplicama. 

 

Od kapitalnih projekata istaknuo je projekt izgradnje nogostupa za 1.200 metara nogostupa i ako 

ukoliko se ostvari sufinanciranje na natječaju Županijskih uprava za ceste Krapinsko-zagorske 

županije izgradilo bi se 600 metara nogostupa. Ovaj projekat zavisi od vlasnika – suvlasnika 

zemljišnih parcela preko kojih nogostup treba prolaziti, te ukoliko se uspješno riješe vlasnički 

odnosi, nogostup će se izgraditi. 
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U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta u centru Tuhlja , a cilj je da 

projekt bude završen do proslave Dana Općine , na ljeto 2023. godine. Projekt je trenutno u fazi 

ishođenja građevinske dozvole. 

Sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih 

financijskih sredstava za projekt uređenja klizišta u Sv. Križu, na nerazvrstanoj cesti Križ 29, 

odvojak Pulek u iznosu od 2.680.587,50 kuna koji je sufinanciran od strane Fonda solidarnosti u 

stopostotnom iznosu te je završetak istoga planiran u travnju 2023. godine. 

Na natječaj Krapinsko-zagorske županije za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava  za 

ceste koje su stradale u potresu prijavili smo sanaciju nerazvrstane ceste u naselju Sveti Križ - 

NC Križ 4 – Monaco – Filko D205 i sanaciju nerazvrstane ceste u naselju Banska Gorica NC 

BAN1-Haramina Julije. 

U planu je i asfaltiranje ceste oko zgrade Općine te uređenje društvenog doma iznad vatrogasnog 

doma koji je također spreman za prijavu na neki od natječaja iz EU fondova i kada se to ostvari 

započeti će se sa radovima. 

Vijećnik Martin pohvalio je socijalni aspekt te izrazio zadovoljstvo s povećanim naknadama za 

novorođenu djecu. Postavio je pitanje za asfaltiranje ceste Šoštar-Haramina te da li će se tamo 

omogućiti javna rasvjeta. Načelnik je objasnio kako je u kontaktu sa načelnicom Krapinskih 

Toplica te da će za svoj dio oni postaviti rasvjetu, kao i mi za svoj dio, ali asfaltiranje zasad nije 

u planu. 

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2023. godinu i projekciju proračuna za 2024. i 2025. 

godinu donesena je sa 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANIM u 18 sati i 

31 minutu. 

 

      Točka 6. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj za 2023. godinu; 

 

Načelnik je ukratko nadodao kako sve piše u obrazloženju te je nakon zatvorene rasprave, 

točka 6. stavljena na glasanje. 

 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj za 2023. godinu donesena je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 33 minute. 

 

Točka 7. 

Prijedlog programa  

 

Na točku 7. Prijedlog programa financiranja Predsjednik je otvorio raspravu. 

 

Načelnik je obrazložio kako svi programi prate proračun. 

 

Vijećnik Turčin se javio za riječ te upitao u kojoj je fazi mjera za program poljoprivrednika. 

Načelnik je dodao kako će biti  realizirano u narednom periodu. 

 

Vijećnik Šurina nadodao je da je s obzirom na ranije dostavljen prijedlog Programa kulture u 

novom prijedlogu nadodano više članaka. Načelnik je obrazložio promjenu, odnosno novost 

da po prvi puta u program unosimo iznos za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Antun Mihanović 
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Klanjec u svrhu obavljanja djelatnosti narodne knjižnice, a sve sukladno zakonskoj obvezi. 

 

Nakon završene rasprave, Predsjednik Općinskog vijeća predložio je donošenje programa 

pojedinačnim glasanjem. 

 

a) Program financiranja javnih potreba u sportu za 2023. godinu donesen je sa 5 glasova 

ZA i 3 glasa SUZDRŽANA u 18 sati i 40 minuta. 

 

b) Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 40 minuta; 

 

c) Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2023. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 41 minutu; 
 

d) Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu 

donesen je sa 5 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA u 18 sati i 41 minutu; 
 

e) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. 

godinu donesen je sa 5 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA u 18 sati i 42 minute; 

 

f) Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2023. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO  sa 8 glasova ZA u 18 sati i 42 minute. 

 

g) Program potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2023. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO  sa 8 glasova ZA u 18 sati i 42 minute. 
 

h) Plan upravljanja imovinom u 2023. godini donesen je sa 5 glasova ZA i 3 glasa 

SUZDRŽANA u 18 sati i 43 minute. 

 

i) Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu donesen je JEDNOGLASNO  sa 8 glasova 

ZA u 18 sati i 43 minute. 
 

j) Program utroška turističke pristojbe u 2023. godini donesen je JEDNOGLASNO  sa 8 

glasova ZA u 18 sati i 44 minute. 

 

k) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu donesen je sa  5 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM u 18 sati i 44 minute. 
 

l) Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu donesen je JEDNOGLASNO  sa 8 

glasova ZA u 18 sati i 44 minute. 
 

m) Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini donesen je 

JEDNOGLASNO  sa 8 glasova ZA u 18 sati i 45 minuta. 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 

2023. godini; 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2023. godini 
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donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 18 sati i 46 minuta. 

 

Točka 9. 

 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Tuhelj; 

 

Načelnik je konstatirao kako je Odluka o socijalnoj skrbi usklađena sa novim Zakonom o 

socijalnoj skrbi koji je na snazi od veljače 2022. godine. Dio troškova stanovanja koji se odnosi 

na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog 

proračuna, dosad je to osiguravala županija. 

 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO 

sa 8 glasova ZA u 18 sati i 49 minuta; 

 

Točka 10. 

 

Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi; 

Načelnik je spomenuo kako je do sad načelnik donosio Pravilnik o jednostavnoj nabavi, a sada 

ga po prvi puta donosi predstavničko tijelo odnosno općinsko vijeće. 

Također na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona i javnoj nabavi koji uređuju 

prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom te je iz tog razloga potrebno 

izmijeniti Pravilnik o jednostavnoj nabavi. 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi donesen je JEDNOGLASNO sa  glasova ZA u 18 sati i 54 

minute. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u akademskoj godini 

2022/2023 i učenicima u školskoj godini 2022./2023; 

 

Načelnik je na točku 11. obrazložio da je Općina Tuhelj raspisala natječaj za dodjelu novčanih 

pomoći učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./23. na koji je pristiglo 24 

prijava studenata i 20 prijava učenika. Komisija za dodjelu novčanih pomoći utvrdila je  rang 

listu učenika i studenata prema osnovnim bodovima i dodatnim bodovima koje su mogli ostvariti 

na temelju priložene dokumentacije – socijalni kriterij, kriterij uspjeha i školovanje za 

deficitarno zanimanje.  

Također, naglasio je kako je iznos novčane pomoći studentima i učenicima odlukom načelnika 

povećan za 100,00 kn, odnosno sa 300,00 na 400,00 kn za učenike te s 350,00 kn na 450,00 kn 

na više za studente, ovisno o broju postignutih bodova. 

Vijećnik Šurina pohvalio je povećanje naknada za učenike i studente. 

Gđa. Romić dodala je svoj komentar kako bismo trebali više potaknuti mlade da se javljaju za 

županijske stipendije. 

 

Odluka o visini iznosa novčane pomoći studentima u akademskoj godini 2022/2023 i 

učenicima u školskoj godini 2022./2023 donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA U 19 

sati. 
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     Točka 12. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Tuhelj; 

 

Načelnik je obrazložio da je Procjena rizika donijeta prošle godine, te da je sukladno tome bilo 

potrebno ažurirati istu.  

 

Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj 

donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19 sati i 5 minuta. 

 

     Točka 13. 

 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Tuhelj;  

 

Načelnik je ukratko obrazložio da se predloženom odlukom određuju pravne osobe od interesa 

za sustav civilne zaštite na području Općine Tuhelj s ciljem pripremanja i organiziranja provedbe 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa 

i velikih nesreća i to Rudomar d.o.o. i Osnovna škola Lijepa naša. Napomenuo je kako je bilo 

potrebno tražiti izdavanje suglasnosti MUP-a na prijedlog Odluke, koju smo i dobili. 

 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj 

donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19 sati i 6 minuta. 

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće 

namjene Općine Tuhelj; 

Načelnik je objasnio kako Općina Tuhelj sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu 

Tuhelj i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, ima dovoljno kapaciteta operativnih 

snaga koje u slučaju nesreće i katastrofe mogu samostalno i učinkovito reagirati te predlaže 

donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće 

namjene Općine Tuhelj. 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene 

Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19 sati i 7 minuta. 

 

 

 

Točka 15. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2022. 

godinu; 

Načelnik je objasnio da je sukladno zakonskoj obvezi izrađen prijedlog Analize stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2022. godinu u kojoj su navedene sve aktivnosti 

poduzete u području civilne zaštite u tekućoj godini. Također, za sljedeću godinu izrađen je Plan 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2023. godinu s trogodišnjim 
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financijskim učincima. Zakonom je propisana obveza da se predmetne odluke donose uz 

donošenje proračuna za sljedeću godinu. U paketu akata vezanih uz civilnu zaštitu donosi se i 

Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2022. godinu donesena je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19 sati i 7 minuta. 

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu; 

Plan djelovanja je izrađen sukladno zakonskoj obvezi i služi isključivo u slučaju prirodnih 

nepogoda.  

 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 

2023. godinu donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19 sati i 10 minuta; 

Točka 17. 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2023. godinu 

s trogodišnjim financijskim učincima; 

Načelnik je dodao da je objašnjenje točke 17. već obrazloženo u točki 15 te se pristupilo 

glasanju. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2023. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima donesen je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19 sati i 

11 minuta. 

Točka 18. 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u 

prostoru; 

Na navedenu točku nije bilo rasprave. Predsjednik je stavio točku na glasanje. 

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 

donesen je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19 sati i 13 minuta. 

      Točka 19. 

Pitanja i prijedlozi 
 

Načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća zahvalili su se svim vijećnicima na dobroj suradnji te 

im poželjeli sve najbolje povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 19 sati i 26 minuta. 
 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 
   Nikolina Filko                   Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 
 
KLASA: 024-02/23-01/4 
URBROJ: 2140-29-02-23-1 
Tuhelj, 25. siječnja 2023. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
Predmet: Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba 
u djelatnosti  predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj 
 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

 

Pravna osnova: članak 40. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske žu-

panije broj 12/18, 3/20 i 18/21), članak 20. stavka 2. i članak 48. stavka 4. Zakona o predškol-

skom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, br. 10/97., 107/07., 94/13, 98/19 i 57/22), 

 

Obrazloženje:  
 

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj donesena je na 8. sjednici općinskog vijeća, održanoj dana 24. 
listopada 2022. godine u kojoj se mijenjao postotak učešća roditelja i Općine Tuhelj u financiranju 
ekonomske cijene redovitog programa. 
 

U članku 10. stavku 2. ''Za djecu iz stavka 1. ovog članka Općina Tuhelj osigurava sredstva za 

sufinanciranje boravka u dječjim vrtićima i jaslicama čiji je osnivač druga jedinica lokalne samouprave 

u visini 60% ekonomske cijene programa te ustanove.'' naveden je pogrešan postotak sufinanciranja 

Općine Tuhelj koji treba iznositi 62,50 %. 

 
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu.  

 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
             Mladen Hercigonja 
 
 
 
 
PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih 
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj 
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          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA TUHELJ 

   OPĆINSKO VIJEĆE           

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (“Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), te 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 _____________. 2023. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj 
 

Članak 1. 

U Odluci o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 

49A/22) u članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:  
''Za djecu iz stavka 1. ovog članka Općina Tuhelj osigurava sredstva za sufinanciranje boravka u 

dječjim vrtićima i jaslicama čiji je osnivač druga jedinica lokalne samouprave u visini 62,50% 

ekonomske cijene programa te ustanove.'' 

 

Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije, a stupa 

na snagu 01.02.2023. godine. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Robert Romić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 
KLASA: 024-02/23-01/4 
URBROJ: 2140-29-02-23-2 
Tuhelj,  25. siječnja 2023.      

    
        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
PREDMET: Donošenje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 
 
 
U Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj dostavljen je Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 
u kojem su otklonjeni nedostaci u skladu s izrečenom mjerom Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu 
, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županijeu postupku provedbe nadzora zakonitosti (KLASA: 
601-01/22-01/31, URBROJ: 2140-10-22-2) radi davanja prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine 
Tuhelj u skladu s čl. 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).  
 
Obrazloženje:  
 
Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Tuhelj donijeti Zaključak o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski koji se daje u prilogu ovom 
obrazloženju. 
 
 
           OPĆINSKI NAČELNIK 
       Mladen Hercigonja 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG:  

- Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić 
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski  
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 I 57/22) 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 donosi 

 

Zaključak 

 o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

 

 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski koje 

je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na 23. sjednici održanoj dana 21. 

prosinca 2022. godine.  

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 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: 024-02/23-01/4 
URBROJ: 2140-29-02-23-3 
Tuhelj, 25. siječnja 2023. godine 

    
        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
PREDMET: Donošenje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 
 
 
U Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj dostavljen je Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski u kojem su otklonjeni nedostaci u skladu s izrečenom 
mjerom Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županijeu 
postupku provedbe nadzora zakonitosti (KLASA: 601-01/22-01/31, URBROJ: 2140-10-22-2) radi davanja 
prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Tuhelj u skladu s čl. 41. Zakona o predškolskom dogoju 
u obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).  
 
Obrazloženje:  
 
Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Tuhelj donijeti Zaključak o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 
koji se daje u prilogu ovom obrazloženju. 
 
 
           OPĆINSKI NAČELNIK 
       Mladen Hercigonja 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG:  

- Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić 
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski  
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 I 57/22) 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 donosi 

 

 

Zaključak 

 o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

 

 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski koje je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić 

Tuheljski na 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine.  

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 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: 024-02/23-01/4 

URBROJ: 2140-29-02-23-4 

Tuhelj, 25. siječnja 2023. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj 

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

Pravna osnova: članak 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) 

 

Obrazloženje: 

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama 

jedinica lokalne samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave, na prijedlog gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. 

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona 

koeficijenata od 1,00 do 6,00. 

 S obzirom na opći porast cijena energenata i hrane te općenito životnih troškova predlaže 

se povećanje plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela s ciljem zadržavanja 

zaposlenika u uvjetima inflatornog pritiska. 

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - 

medicinskih tehničara, Sindikat hrvatskih učitelja, Hrvatski sindikat  djelatnika u kulturi, 

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalni sindikat 

zdravstva i socijalne skrbi hrvatske, zastupan, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim 

školama hrvatske, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi hrvatske, Hrvatski 

liječnički sindikat i Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb su zaključili  Dodatak I. 

Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, (Nar. 

nov., br. 127/22; u nastavku: Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru)  kojim su 

ugovorne strane suglasno utvrdile nove osnovice za izračun plaće za javne službenike i 

namještenike u 2022. i 2023., godišnju nagradu za božićne blagdane, regres za 2023. i dar u 

prigodi dana Sv. Nikole za 2022. godinu. Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru i Dodatkom I. 

Temeljnom kolektivnom ugovoru ugovorne strane su suglasno utvrdile da će osnovica za 

izračun plaće za državne i javne službenike i namještenike u 2022. i 2023.    iznositi 6.663,47 

kuna (884,39 EUR) bruto. Plan je početkom veljače u tekućoj godini izjednačiti iznos osnovice 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj s osnovicom državnih i 

javnih službenika i namještenika, odnosno povećati trenutni iznos od 4.050,00 kn/537,53 EUR 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_127_1933.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_127_1933.html
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(prema Odluci od 25.05.2021. godine) na 6.663,47 kn (884,39 EUR). U odnosu na trenutno 

važeću odluku o koeficijentima od 22.04.2020. godine, predlažu se slijedeće izmjene: 

 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - RADNA MJESTA 

 

POTKATEGORIJA 

RADNOG MJESTA 

NAZIV 

RADNOG 

MJESTA 

KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

KOEFICIJENT 

 

KOEFICIJENT 

(NOVI 

PRIJEDLOG) 

Glavni rukovoditelj PROČELNIK  1. 2,60 1,82 

 

Viši  

stručni suradnik 

VIŠI STRUČNI 

SURADNIK ZA 

KOMUNALNE 

DJELATNOSTI I 

EU FONDOVE 

 

 

6. 

 

 

2,40 

 

 

1,72 

VIŠI STRUČNI 

SURADNIK ZA 

PRAVNE I OPĆE 

POSLOVE 

 

6. 

 

2,40 

 

1,72 

Stručni suradnik STRUČNI SURADNIK ZA 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI, 

RAČUNOVODSTVENE I 

KOMUNALNE POSLOVE 

 

8. 

 

2,30 

 

1,65 

 

Referent 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK 11. 2,22 1,56 

REFERENT-  KOMUNALNI 

REDAR 

11. 1,84 1,25 

REFERENT – 

POLJOPRIVREDNI REDAR 

11. 1,84 1,25 

 

 

 

Namještenici 

KOMUNALNI 

DJELATNIK – 

RUKOVATELJ 

KOMUNALNOG 

VOZILA 

 

1. 

 

11.  

 

1,89 

 

1,27 

POMOĆNI 

RADNIK - 

GROBAR 

 

2. 

 

13. 

 

1,62 

 

1,10 

ČISTAČ 2. 13. 1,25 1,00 

 

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

     Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

PRILOG:  

1. Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 
URBROJ:  
Tuhelj,  

 
Na osnovu članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine broj 28/10), članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – 
zagorske županije'' broj 12/18, 3/20 i 18/21) na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
Tuhelj na __ sjednici održanoj ________ 2023. godine donosi 
 

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Tuhelj 
 

Članak 1. 
Ovim I. izmjenama i dopunama odluke koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj mijenja se Odluka o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Tuhelj objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 15/20. 

 
Članak 2. 

Mijenja se članak 2. Odluke tako da sada glasi: “Koeficijenti za obračun plaće službenika 
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj utvrđuju se sukladno 
klasifikaciji radnih mjesta utvrđenih Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10. i 125/14.) te iznose”: 
 
 

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - RADNA MJESTA I. KATEGORIJE 
POTKATEGORIJA 
RADNOG MJESTA 

NAZIV RADNOG MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT 

Glavni rukovoditelj PROČELNIK  1. 1,82 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - RADNA MJESTA II. KATEGORIJE 
POTKATEGORIJA 
RADNOG MJESTA 

NAZIV RADNOG MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT 

Viši stručni suradnik VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
KOMUNALNE DJELATNOSTI I 
EU FONDOVE 

6. 1,72 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
PRAVNE I OPĆE POSLOVE 

6. 1,72 
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JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 

Stručni suradnik STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI, RAČUNOVODSTVENE I 
KOMUNALNE POSLOVE 
 

8. 1,65 

Referent ADMINISTRATIVNI TAJNIK 11. 1,56 
REFERENT-  KOMUNALNI REDAR 11. 1,25 
REFERENT – POLJOPRIVREDNI 

REDAR 
11. 1,25 

VLASTITI KOMUNALNI POGON - RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE 

Namještenici II. 
potkategorije 

 Razina   

 KOMUNALNI DJELATNIK – 
RUKOVATELJ KOMUNALNOG 
VOZILA 

1. 11.  1,27 

POMOĆNI RADNIK - GROBAR 2. 13. 1,10 

ČISTAČ 2. 13. 1,00 

 
Članak 3. 

Ova Odluka primjenjuje se kod isplate plaće za mjesec siječanj 2023. godine. 
 

Članak 4. 
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: 024-02/23-01/4 
URBROJ: 2140-29-02-23-5 
Tuhelj, 25. siječnja 2023. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o plaći i drugim pravima općinskog načel-

nika Općine Tuhelj 

Predlagatelj: općinski načelnik (čl. 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: članci 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samo-

upravi (Narodne novine broj 28/10) 

 

Obrazloženje: 

 

Visinu plaće općinskog načelnika određuje Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (re-

gionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10) koji definira da plaću župana, gradonačelnika 

i općinskih načelnika i njihovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 

plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20% te da se 

plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 

3.000 stanovnika ne može odrediti, bez uračunatog povećanja na staž, u iznosu većem od um-

noška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima ko-

jima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. 

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

06.07.2021. godine. S obzirom na opći porast cijena energenata, hrane i općih životnih troškova 

predlaže se povećanje koeficijenta s 2,92 na 3,35.  

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prijedlogu. 

 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 
    Mladen Hercigonja    

 
 
  
 
 
 
 
PRILOG:  

1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj 
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    REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA TUHELJ 

        OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 28/10) 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 _____ 2023. godine, donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE  

o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj 

 

 

Članak 1. 

Ovim I. izmjenama i dopunama odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika 

Općine Tuhelj mijenja se Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj 

objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 34/21. 

 

Članak 2. 

Mijenja se članak 3. Odluke tako da sada glasi: „Mjesečna plaća za rad općinskog 

načelnika utvrđuje se umnoškom koeficijenta 3,35 i osnovice za izračun plaće državnih 

dužnosnika, koja je u primjeni u vrijeme isplate, prema propisima kojima se uređuju obveze i 

prava državnih dužnosnika, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 

najviše za 20%“. 

Članak 3. 

Mijenja se članak 5. Odluke tako da sada glasi: „Za vrijeme obnašanja dužnosti uz plaću, 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, općinski načelnik ostvaruje i slijedeća materijalna prava:  

- pravo na korištenje općinskog službenog vozila,  

- pravo na troškove vezane uz prijevoz privatnim automobilom, 

- pravo na putne troškove (gorivo, cestarine, parking), 

- pravo na troškove prijevoza vezane uz službena putovanja, 

- pravo na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i 

- pravo na novčanu naknadu za prehranu 

u visini stvarno nastalog troška, odnosno maksimalno do iznosa propisanih neoporezivih 

primitaka utvrđenih posebnim propisom“. 
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Članak 3. 

Ova Odluka primjenjuje se kod isplate plaće za mjesec siječanj 2023. godine. 
 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapin-

sko- zagorske županije“.       

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  Robert Romić 
 

 

 


