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Z A P I S N I K
sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana
30. siječnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici Općine Netretić
Započeto u 18:00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Općine Netretić Tomislav
Frketić.
Predsjednik pozdravlja sve nazočne te poziva referenticu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Netretić da provede prozivku i utvrdi nazočnost članova Općinskog vijeća
Općine Netretić.
Prozivkom je utvrđeno da su na sjednici nazočni: Vladimir Bosiljevac, Ivan
Lorković, Davorka Debelak Frketić, Miljenko Ivančić, Tihomir Lorković, Zoran Ferkula,
Gordana Milčić, Tomislav Frketić, Marjana Martinac, Ivan Matuzić i Nikolina Maradin.
Odsutni: Dubravko Draganjac (opravdao odsustvo).
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na
današnjoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić nazočno 11
vijećnika te da će sve danas donesene odluke biti pravovaljane.
Osim vijećnika na sjednici su nazočni:
• Marijan Peretić, općinski načelnik Općine Netretić,
• Tihana Stepić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić,
• Brankica Petrović i Vladimir Petrović, predstavnici tvrtke ADF d.o.o. koja je
izradila UPU Turističke zone „Novigrad na Dobri“ te
• Branka Vrcić - zapisničar.
Prije utvrđivanja dnevnog reda za ovu sjednicu predsjednik Općinskog vijeća
otvara točku
VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI
----------------------------------------------------Za riječ se javlja
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Imam staro pitanje, a vezano je za gradilište u
Netretiću. Jel' se može to pokrenuti? Jedan dan će nam to dobro doći. Uz cestu je, „kopa u
oči“.“
MARIJAN PERETIĆ: „Na staro pitanje bit će i stari odgovor. Tihana nije u to
upoznata. Radi se o tvrtki koja je u stečaju. Treba uputiti dopis prema stečajnom upravitelju
da se to očisti, ako ne misle graditi da se gradilište dovede u stanje kakvo je bilo prije.
Na to pitanje nismo sigurno zaboravili. Mi smo u zaostacima s poslom, još smo u
2018. godini, a još ćemo nekih mjesec i pol dana biti s poslom u 2018. godini. To je razlog
zašto po tom pitanju nismo ništa poduzeli i to ćemo napraviti.“
TOMISLAV FRKETIĆ: „Da li još netko ima pitanja?
Ako nema, zatvaram točku „Vijećnika pitanja i prijedlozi“.
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U rad sjednice u ovom trenutku priključuje se i vijećnik Mihael Dujam te se
utvrđuje da je na današnjoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić
nazočno 12 vijećnika.
TOMISLAV FRKETIĆ: „Dnevni red za ovu sjednicu dobili ste u pozivu za
sjednicu. Da li netko ima prijedlog za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda?
Ako nema, dajem predloženi dnevni red na glasovanje.“
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo te
predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova
„za“, za ovu sjednicu utvrdilo slijedeći
D N E V N I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

R E D:

Usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić,
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj
jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj,
Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone
„Novigrad na Dobri“,
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o dodjeli pomoći studentima Općine
Netretić,
Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika za mladež
Županijskog suda u Karlovcu,
Usvajanje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Netretić u 2018. godini.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. REDOVNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ
-------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić
vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov
sastavni dio.
TOMISLAV FRKETIĆ: „Zapisnik ste dobili u materijalima za sjednicu, da li netko
ima primjedbi na njega?
Ako nema, dajem ga na glasovanje.“
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženi Zapisnik.
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić
sa 12 glasova „za“ donijelo
Z A K L J U Č A K
Usvaja se Zapisnik sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić održane dana 18. prosinca 2018. godine u predloženom tekstu.
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Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
Točka 2. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
-------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu,
a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić, pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Netretić.
TIHANA STEPIĆ: „Nova Odluka o komunalnom doprinosu donosi se zbog
potrebe usklađivanja s Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u
kolovozu prošle godine.
Ono što je bitno drugačije u odnosu na prijašnje zakonsko uređenje u odnosu na
komunalni doprinos je da se odlukom određuju zone u jedinici te se za iste određuje
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa tako da je taj iznos najveći za prvu zonu, a manji
za svaku sljedeću.Ujedno se više ne može utvrditi različita visina komunalnog doprinosa
ovisno o namjeni građevine. Sukladno tome ovom Odlukom su određene tri zone. Prva zona
obuhvaća područja radnih, gospodarskih i turističkih namjena određenih Prostornim planom
uređenja Općine Netretić te za istu komunalni doprinos iznosi 6,00 kuna. Druga i treća zona
obuhvaćaju naselja na način kako smo ih podijelili Odlukom o komunalnoj naknadi te
komunalni doprinos za drugu zonu iznosi 4,00 kune, a za treću 3,00 kune.”
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
TIHOMIR LORKOVIĆ: “Koja je razlika u odnosu na dosadašnje cijene?”
MARIJAN PERETIĆ: “Za prvu zonu nema razlike u cijeni. Komunalni doprinos za
stambene objekte sada iznosi 4,00 kune za drugu zonu i 3,00 kune za treću zonu. Tu će
lošije proći oni koji nisu legalizirali svoje objekte.
Zone smo formirali tako da se uklopimo u zakonski okvir. Stari zakon je
dozvoljavao određivanje cijene ovisno o namjeni, odnosno da li se radi o garaži, stambenom
objektu ili poslovnom prostoru, a novi zakon predviđa jednaku cijenu za sve. Ovo je bio jedini
način da to izbalansiramo. Mislim da smo dobro napravili. Možemo reći da je naš komunalni
doprinos najniži u odnosu na komunalni doprinos kakav imaju jedinice lokalne samouprave u
našem okruženju, a čak i šire.
TIHANA STEPIĆ: “Komunalni doprinos za poslovne prostore do sada je iznosio
6,00 kuna, a za stambene 3,5 kune.”
MARIJAN PERETIĆ: “Za objekte koji su u postupku legalizacije, komunalni
doprinos bit će veći za 0,5 do 1,00 kune u odnosu na sadašnju visinu komunalnog
doprinosa.”
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo “za” predloženo.
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Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova “za” u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o komunalnom doprinosu
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
Točka 3. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO
KREVETU ODNOSNO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU ILI
OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj
jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a
isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Zakonom o porezu na dohodak utvrđena je obveza plaćanja
paušalnog poreza na dohodak za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja
stanova, soba i organiziranja kampova.
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak nadležnost za utvrđivanje
ranije spomenutog godišnjeg paušalnog poreza prenesena je na jedinice lokalne
samouprave. Zakon je utvrdio okvir u kojem se može kretati visina paušalnog poreza i to je
od 150,00 do 1.750,00 kuna godišnje po krevetu odnosno smještajnoj jedinici.
Ujedno je Zakon propisao da ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese ovu
odluku do kraja siječnja, paušalni porez će iznositi 750,00 kuna.
U Odluci je predložen po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima
i turistima iznos od 350,00 kuna godišnje po krevetu, te 350,00 kuna po smještajnoj jedinici u
kampu i robinzonskom smještaju.
Želim naglasiti da navedeni porez čini prihod jedinice u kojoj osoba koja se bavi
iznajmljivanjem ima prijavljeno prebivalište.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Znači tom porezu ne podliježu tvrtke u sustavu PDV-a, on
se odnosi samo na fizičke osobe.“
TIHOMIR LORKOVIĆ: „Zašto je u odluci predložen iznos od 350,00 kuna?“
MARIJAN PERETIĆ: „Prateći druge jedinice lokalne samouprave to je tu negdje
u odnosu na njih, a polovina od onog što je zakonom predviđen iznos poreza koji bi se
naplaćivao ukoliko se ova odluka ne bi donijela. Ova odluka podložna je promjenama.
Prilikom utvrđivanja prijedloga vodili smo računa o tome da nam je turizam u začetku.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
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Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu
ili objektu za robinzonski smještaj
Odluka će biti objavljena u “Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OBRAČUNU I
NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj u
privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Marijan Peretić – općinski načelnik Općine Netretić.
MARIJAN PERETIĆ: „Ovu Odluku mijenjali smo već nekoliko puta, a mijenjamo
je ovisno o potrebi. Radi se o sredstvima koja naplaćuje Komunalno Duga Resa po
utrošenom kubiku vode. Ukupno je do sada od te naknade na našem području prikupljeno
oko 300.000,00 kuna.
Komunalno Duga Resa potpisalo je s Hrvatskim vodama ugovor o smanjenju
gubitaka na području obuhvata, a pošto smo i mi dio obuhvata, trebali bi sufinancirati dio
navedenih troškova. U prvoj fazi predviđena je izgradnja okana u koje će se postavljati mjerni
uređaji kako bi se mogla utvrditi količina gubitaka. Po projekcijama naš udio sufinanciranja
bio bi oko 200.000,00 kuna, pa predlažemo, kako ne bi trošili proračunska sredstva, da se
trošak podmiri iz naknade za razvoj.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje
prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
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Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „NOVIGRAD NA DOBRI“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone
„Novigrad na Dobri“ vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku
te čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku Marijanu Peretić.
MARIJAN PERETIĆ: „Pozdravljam gospođu i gospodina Petrović, izrađivače
Urbanističkog plana uređenja Turističke zone „Novigrad na Dobri“.
Prošle godine ovo Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izradi UPU Turističke
zone „Novigrad na Dobri“ i to po već ustaljenoj špranci po kojoj investitori financiraju trošak
izrade, a Općina Netretić po zakonu predviđenoj proceduri provodi postupke.
Izrada UPU-a trajala je oko pola godine, a danas je na Općinskom vijeću
predložena odluka o njegovom usvajanju. Nešto više o tijeku izrade reći će Vam izrađivači.
Gospođa Brankica Petrović kao predstavnica tvrtke koja je izradila UPU
Turističke zone „Novigrad na Dobri“ pozdravila je sve nazočne u ime izrađivača Plana.
Na početku svog izlaganja gospođa Petrović iznijela je zakonsku osnovu za
donošenje UPU-a, obrazložila proceduru oko njegove izrade te je potom isti prezentirala
svim nazočnima na sjednici.
Nakon prezentacije UPU-a predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o
predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone „Novigrad na Dobri“
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
____________
Točka 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv
za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
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TIHANA STEPIĆ: „U Proračunu za 2019. godinu za političke stranke osigurana
su sredstva u iznosu od 4.984,80 kuna te se ovom odlukom ona sukladno zastupljenosti
raspoređuju na način da se:
- Hrvatskoj seljačkoj stranci dodjeljuje iznos od 2.306,40 kuna,
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici iznos od 2.269,20 kuna, a
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske 409,20 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. Budući da se za
raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić s 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Netretić za 2019. godinu
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI PRAVILNIKA O DODJELI
POMOĆI STUDENTIMA OPĆINE NETRETIĆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o dodjeli pomoći studentima Općine Netretić
vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov
sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Pravilnik o dodjeli pomoći studentima smo donijeli na sjednici
u prosincu prošle godine. Prilikom primjene istog uočili smo nedostatak u odnosu na dobno
ograničenje studenata jer nismo uzeli u obzir studente medicine kod koji je broj godina
studiranja duži u odnosu na druge fakultete pa to ovom prilikom korigiramo tako što se
povisuje dobna granica na 26 godina.
Sljedeća izmjena odnosi se na obvezne isprave. Obzirom da neki fakulteti izdaju
uvjerenja, neki potvrde, a nama za odlučivanje o dodjeli je bitno utvrditi činjenicu da se radi o
redovitom statusu studenta, predlažemo da se isti izmjeni na način da je obvezno dostaviti
uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu ili potvrdu o statusu redovnog studenta.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. Budući da se za
raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D

L U

K U

o izmjeni Pravilnika o dodjeli pomoći studentima Općine Netretić
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Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena
u „Glasniku Općine Netretić“.
__________
Točka 8. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PRIJEDLOGU KANDIDATA ZA SUCA
POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U KARLOVCU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika za mladež
Županijskog suda u Karlovcu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv
za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Zaključka obrazlaže općinski načelnik Marijan Peretić.
MARIJAN PERETIĆ: „Ured župana Karlovačke županije dostavio nam je dopis u
kojem se od Općinskog vijeća traži prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Karlovcu. U navedenom dopisu opisan je i profil osobe za koju se traži
prijedlog, odnosno traži se da to bude osoba pedagoške struke. Ja sam u prvom momentu
htio predložiti Davorku, međutim osoba koja se predlaže za suca porotnika ne smije biti član
niti jedne političke stranke. Potom sam se sjetio Marka Trpčića. On zadovoljava sve
propisane uvjete, u mirovini je i prihvatio je obnašanje te dužnosti ukoliko ga se imenuje.
Ovo je samo prijedlog za imenovanje, a konačnu odluku o tome donijet će
Županijska skupština.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje
prijedlog Zaključka na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
Z A K L J U Č A K
o prijedlogu kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu
Zaključak će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 9. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I
MJERA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ U 2018. GODINI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Netretić u 2018. godini u privitku je ovog
zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
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Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Izvješća obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Prošle godine smo donijeli Odluku o agrotehničkim mjerama
radi zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina i mjerama zaštite od požara na području Općine Netretić.
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu obvezni smo dostaviti
Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o
primjeni mjera propisanih našom Odlukom do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu
godinu.
Vezano za spomenutu Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu moram
naglasiti da je ista nosila naziv Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, te je u
međuvremenu posljednjim izmjenama zakona promijenila naziv u Hrvatsku agenciju za
poljoprivredu i hranu, pa to treba izmijeniti u izvješću koji ste dobili. Umjesto „Hrvatski centar
za poljoprivredu, hranu i selo“ treba stajati „Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu“.
Izvješće ste dobili u materijalima. Iz izvješća vidite da su se uglavnom svi vlasnici
i posjednici pridržavali agrotehničkih mjera te što se tiče mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, da su se iste provodile zajedno u suradnji s Općinom Netretić.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje
prijedlog Izvješća na glasovanje uz izmjenu kako je to prethodno navedeno.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo “za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova za donijelo
I Z V J E Š Ć E
o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Netretić u 2018. godini
uz slijedeću izmjenu u Izvješću:
- u točci I. UVOD, riječi „Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo“
zamjenjuju se riječima „Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu“.
Izvješće je priloženo ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a objavit će se u
„Glasniku Općine Netretić“.

Ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 13. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 19 sati i 21 minutu.
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