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Z   A   P   I   S   N  I  K

sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana 
28. ožujka 2019. godine u Općinskoj vijećnici Općine Netretić

Započeto u 19:00 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,  Davor  Resovac,  Tihomir  Lorković,
Zoran  Ferkula,  Gordana  Milčić,  Mihael  Dujam,  Tomislav  Frketić,  Marjana  Martinac,  Ivan
Matuzić i Nikolina Maradin.

Na temelju  izvršene prozivke  predsjednik  Općinskog vijeća  utvrđuje  da  je  na
današnjoj  sjednici  od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić  nazočno 13
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,
• Branka Vrcić -  zapisničar.

Prije  utvrđivanja  dnevnog reda za  ovu  sjednicu  predsjednik  Općinskog vijeća
otvara točku

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI
-----------------------------------------------------

Za riječ se javlja

DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ: „Vezano za odluku o isplati pomoći studentima,
zanima me koliko se ukupno studenata javilo i do kog roka će im pomoć biti isplaćena?“

MARIJAN PERETIĆ: „Javilo se ukupno 32 studenta. Rebalansom Proračuna koji
je danas na dnevnom redu predlaže se povećanje stavke sa koje se pomoć isplaćuje kako bi
se svakom studentu mogla isplatiti pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna. 

Što se tiče pitanja kad će pomoć biti isplaćena, odgovor je kad rebalans stupi na
snagu, a to je osmog dana od dana njegove objave.“

TOMISLAV FRKETIĆ: „Da li još netko ima pitanja? 
Ako nema, zatvaram točku „Vijećnika pitanja i prijedlozi“.
Dnevni red za ovu sjednicu dobili ste u pozivu za sjednicu, a danas ste na stol

dobili  dopunu  dnevnog  reda  s  još  jednom  točkom:  „Donošenje  Odluke  o  odobravanju
sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji“.

Tko je za to da se ova dopuna uvrsti u dnevni red današnje sjednice?“
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Od  ukupno  13  nazočnih  vijećnika,  13  je  glasovalo  za  predloženu  dopunu
dnevnog reda te predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je ista usvojena jednoglasno.

Predsjednik  Općinskog vijeća potom daje na glasovanje dnevni  red kakav su
vijećnici dobili u pozivu za sjednicu, s prethodno usvojenom dopunom dnevnog reda.

Od  ukupno  13  nazočnih  vijećnika,  13  ih  je  glasovalo  „za“  predloženo  te
predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je za ovu sjednicu jednoglasno utvrđen slijedeći  

D  N  E  V  N  I     R  E  D :

1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj pisanoj ostavci člana Općinskog vijeća
Općine Netretić i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana

2. Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić,
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje 01.07.2018. do

31.12.2018. godine,
4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2018.

godinu,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata

i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2018. godinu,
6. Donošenje  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  održavanja

komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2018. godinu,
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
8. Donošenje  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  utroška

sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
9. Donošenje  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  potpora

poljoprivredi na području Općine Netretić za 2018. godinu,
10. Donošenje  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Socijalnog  programa

Općine Netretić za 2018. godinu,
11. Donošenje  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  financiranja

vatrogastva na području Općine Netretić za 2018. godinu,
12. Donošenje Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Netretić

po Godišnjem obračunu za 2018. godinu, 
13. Donošenje Odluke o I.  izmjenama i  dopunama Proračuna Općine Netretić za

2019. godinu,
14. Donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine

Netretić za 2019. godinu,
15. Donošenje Odluke o I.  izmjenama i  dopunama Programa gradnje  komunalne

infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu,
16. Donošenje  Odluke  o  I.  izmjenama  Programa  održavanja  komunalne

infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu,
17. Donošenje  Odluke  o  pristupanju  Općine  Netretić  trgovačkom društvu  Čistoća

Duga Resa d.o.o.,
18. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Netretić,
19. Donošenje  Odluke  o  dopuni  Pravilnika  o  provedbi  postupaka  jednostavne

nabave,
20. Donošenje Odluke o postupku nabave radova za modernizaciju  nerazvrstanih

prometnica na području Općine Netretić, 
21. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog

otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Netretić
za 2018. godinu,
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22. Donošenje  Zaključka
o usvajanju izvješća o
radu  davatelja  javne
usluge  prikupljanja
miješanog
komunalnog  otpada
na  području  Općine
Netretić  za  2018.
godinu,

23. Donošenje  Odluke  o
odobravanju
sklapanja  Ugovora  o
poslovnoj suradnji.

Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Točka 1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PODNESENOJ PISANOJ 
OSTAVCI ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ I 
ISPUNJENJU UVJETA ZA POČETAK MANDATA ZAMJENIKA 
ČLANA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj pisanoj ostavci člana Općinskog vijeća
Općine  Netretić  i  ispunjenju  uvjeta  za  početak  mandata  zamjenika  člana  podnosi
predsjednica Mandatne komisije Gordana Milčić.

GORDANA MILČIĆ: „Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik
Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09, 03/13 i 08/13) Mandatna komisija
Općinskog vijeća Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

o podnesenoj ostavci člana Općinskog vijeća Općine Netretić i ispunjenju uvjeta za
početak mandata zamjenika člana

 I 

Dubravko Draganjac iz Tončića 17, član Općinskog vijeća Općine Netretić
izabran s  liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ)  podnio je  pisanu neopozivu
ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća Općine Netretić. 

Pisana ostavka zaprimljena je dana 04. ožujka 2019. godine i podnesena je
sukladno članku 80.  stavak 2.  Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj
144/12 i 121/16). 

II 

Člankom 81. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da članovi
predstavničkih  tijela  imaju  zamjenike  koji  obnašaju  tu  dužnost  ukoliko  članu
predstavničkog  tijela  mandat  miruje  ili  prestane  prije  isteka  vremena  na  koje  je
izabran,  a  stavkom  2.  istog  članka  propisano  je  da  člana  predstavničkog  tijela
izabranog na kandidacijskoj listi  političke stranke zamjenjuje neizabrani  kandidat s
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iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj liste. 

Sukladno navedenoj odredbi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) s čije
liste  je  izabran  Dubravko  Draganjac,  dopisom  zaprimljenim dana  11.  ožujka  2019.
godine obavijestila je Općinsko vijeće Općine Netretić da će dužnost zamjenika člana
Općinskog  vijeća  umjesto  Dubravka  Draganjac  obnašati  Davor  Resovac  iz
Dubravčana 33. 

III 

Člankom 80. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da
članu predstavničkog tijela  mandat  prestaje  ako podnese ostavku,  danom dostave
pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku. 

Temeljem navedene odredbe Mandatna komisija izvješćuje Općinsko vijeće
Općine Netretić da je članu Općinskog vijeća Općine Netretić Dubravku Draganjac
mandat u Općinskom vijeću Općine Netretić prestao s danom 04. ožujka 2019. godine
te  da  su  ispunjeni  zakonski  uvjeti  za  početak  mandata  zamjeniku  člana  Davoru
Resovac. 

IV 

Ovo Izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine
Netretić, a bit će objavljeno u „Glasniku Općine Netretić“.

Nakon  izvješća  Mandatne  komisije,  zamjenik  člana  Općinskog  vijeća  Davor
Resovac dao je svečanu prisegu.

Potpisana prisega priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________

Točka 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. REDOVNE SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Zapisnika sa 13.  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 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženi Zapisnik.

Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić
sa 13 glasova „za“ donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

Usvaja  se  Zapisnik  sa  13.  redovne  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine
Netretić održane dana 30. siječnja 2019. godine u predloženom tekstu.
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Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________

Točka 3. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ 
ZA RAZDOBLJE 01.07.2018. DO 31.12.2018. GODINE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje 01.07.2018. do
31.12.2018. godine vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku
te čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku Marijanu Peretić.

U svom izlaganju Općinski načelnik istaknuo je da izvješće o radu načelnika ima
20 stranica, iako je pisano u natuknicama, što znači da se puno radilo. 

U obrazloženju izvješća poseban naglasak stavio je na izvršenje Proračuna, koje
je za 40% uvećano  u odnosu na ranija razdoblja,  investicije iz Općinskog proračuna koje su
za  nekoliko  puta  uvećane  u  odnosu  na  ranija  razdoblja  te  brojne  aktivnosti  Općine  u
poglavlju  gospodarstva  i  poduzetništva,  što  će  u  budućem  razdoblju  rezultirati  novim
investicijama u području gospodarstva.

__________

Točka 4. DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2018.
godinu 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 Godišnjeg izvještaja obrazlaže Tihana Stepić – pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Netretić.

TIHANA STEPIĆ: „Prihodi i primici Proračuna Općine Netretić za razdoblje od
01.01.  do 31.12.2018.  godine ostvareni  su u  iznosu 6.777.219,41 kuna,  rashodi  i  izdaci
ostvareni  su  u  iznosu  7.177.051,10  kuna,  višak  prihoda  iz  prethodnog  razdoblja  iznosi
1.268.141,17 kuna, a stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2018. godine iznosilo je
1.430.910,43 kuna.

Obveze Općine Netretić prema dobavljačima na dan 31.12.2018. godine iznosile
su 1.129.358,34 kune, a ukupna potraživanja Općine Netretić na dan 31.12.2018. godine
iznosila su 900.280,00 kuna. 

Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2018. iznosi 868.309,48 kuna.
Općina Netretić  u  prošloj  godini  nije  se  zaduživala,  nije  koristila  proračunske

zalihe, te nije tražila jamstva.
Što se tiče ostvarenja prihoda 

- porez na dohodak ostvaren je u iznosu 4.414.693,63 kune,
- porez na imovinu u iznosu 305.806,10 kuna
- porez na robu i usluge u iznosu 79.726,53 kune
- pomoći iz proračuna u iznosu 948.906,00 kuna
- prihodi od izvanproračunskih korisnika 24.042,58 kuna 
- prihodi od financijske imovine u iznosu 3.339,80 kuna
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- prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 186.688,60 kuna
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu 223,92 kune
- prihodi po posebnim propisima (naknada za groblje, doprinos za šume...)

294.666,40 kuna,
- komunalni  doprinosi  i  naknade u iznosu 497.838,19 kuna, od čega se

462.472,22 kuna odnosi na komunalnu naknadu, a 35.365,97 kuna na
komunalni doprinos,

- prihodi od prodaje proizvoda i robe od pruženih usluga 19.187,66 kuna te
- prihodi  od  prodaje materijalne  imovine i  prirodnih  bogatstava 2.100,00

kuna.
Uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna imate i obrazloženje. 
Što se tiče rashoda, oni su podijeljeni po razdjelu, glavi, programima i funkcijskim

klasifikacijama.
Glava 001  01: Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel ostvarena je u iznosu

7.177.051,10 kuna, a pojedini programi izvršeni su kako slijedi:
- Program 01: Javna uprava i administracija - Općinsko vijeće 63.591,87

kuna,
- Program 02. Javna uprava i administracija 1.433.427,56 kuna,
- Program 03: Potpora poljoprivredi 36.282,12 kuna,
- Program 04: Promicanje kulture 308.050,56 kuna,
- Program 05: Razvoj sporta i rekreacije 55.000,00 kuna,
- Program 06: Razvoj civilnog društva 20.415,45 kuna,
- Program 07: Donacije organizacijama civilnog društva 19.000,00 kuna,
- Program 08: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 267.098,80

kuna,
- Program 09: Predškolski odgoj 322.310,98 kuna,
- Program 10: Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 230.093,06 kuna,
- Program 11: Socijalna skrb 110.927,78 kune,
- Program 12: Održavanje komunalne infrastrukture 898.560,15 kuna,
- Program 13: Upravljanje imovinom 3.412.292,77 kuna.

Ostvarenje je bilo u okviru planiranih sredstava u Proračunu Općine za 2018.
godinu.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući  da  se  za  raspravu  nitko  nije  javio,  predsjednik  Općinskog  vijeća  istu

zaključuje te daje prijedlog Godišnjeg izvještaja na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“.
Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je

Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2018. godinu

Godišnji  izvještaj  bit  će objavljen u „Glasniku Općine Netretić“,  a priložen je i
ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.

_______________

Točka 5. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. 
GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja  komunalne  infrastrukture  Općine  Netretić  za  2018.  godinu  u  privitku  je  ovog
zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ:  „Temeljem članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu
općinski načelnik dužan je podnijeti Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine izvješće
o  izvršenju  programa gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  za  prethodnu
kalendarsku godinu.

Znači,  izvješće  o  provedbi  navedenog  programa  za  2018.  godinu  imate  u
materijalima iz kojeg je vidljivo da je:

- Kapitalni  projekt:  Rekonstrukcija  nerazvrstane  prometnice  u  Općini
Netretić– Mjera 7.2 ostvaren u iznosu 1.053.371,97 kuna,

- Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih cesta u iznosu 631.844,95
kuna,

- Kapitalni projekt: Nabava prometnih znakova u iznosu 3.937,50 kuna,
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija groblja i parkirališta Novigrad na Dobri-I

faza u iznosu od 635.715,40 kuna,
- Kapitalni  projekt:  Izgradnja  vodoopskrbnog  cjevovoda  za  Radnu  zonu

„Maletići u iznosu od 0,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete u iznosu 247.525,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete Skupica 24.750,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pročišćivača

otpadnih voda i kanalizacije u dužini od 1 km na području Općine Netretić
211.125,00 kuna,

- Kapitalni  projekt:  Izgradnja  staze  na  groblju  Vukova  Gorica  u  iznosu
24.062,50 kuna,

- Kapitalni  projekt:  Športsko-rekreacijski  centar  „Dobra“  u  iznosu
136.250,00 kuna.

Ovaj Program izvršen je u 2018. godini u ukupnom iznosu 2.968.582,32 kune.“

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 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Netretić za 2018. godinu

Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljen
u „Glasniku Općine Netretić“.

____________
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Točka 6. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  održavanja
komunalne infrastrukture Općine Netretić  za 2018.  godinu 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.

Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ:  „Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu
općinski  načelnik  dužan  je  podnijeti  Općinskom  vijeću  do  kraja  ožujka  tekuće  godine
izvješće  o  izvršenju  programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  za  prethodnu
kalendarsku godinu.

Znači,  izvješće o izvršenju programa za 2018. godinu imate u materijalima iz
kojeg je vidljivo da je za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno 432.101,98 kuna od čega
je  za  nabavku  kamena  za  održavanje  nerazvrstanih  cesta  utrošeno  98.209,94  kune,
popravak cesta 126.793,75 kuna, naknadu za vučenje ralice 190.392,60 kuna, pijesak za
zimsko posipavanje 8.455,69 kuna te za čišćenje cesta ljeti 8.250,00 kuna.

Za javnu  rasvjetu  utrošeno je  328.970,25 kuna od čega se  275.787,75 kuna
odnosi  na  troškove  električne  energije,  a  53.182,50  kuna  na  popravak  objekata  javne
rasvjete.

Za  održavanje  7  groblja  i  6  mrtvačnica  utrošeno  je  136.789,32  kune,  a  za
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 698,60 kuna.

Ukupno izvršenje ovog programa u 2018. godini iznosi 898.560,15 kuna.“

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 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je

Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2018. godinu

Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljen
u „Glasniku Općine Netretić“.

___________

Točka 7. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018. 
GODINU

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu u privitku je ovog
zapisnika, a vijećnici su ga dobili u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ:  „Temeljem  članka  31.  stavak  3.  Zakona  o  postupanju  s
nezakonito  izgrađenim  zgradama  Općinsko  vijeće  donosi  program  utroška  naknade  za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  te je sukladno istom općinski načelnik
dužan podnijeti izvješće Općinskom vijeću o izvršenju istog.

Izvješće ste dobili u materijalima iz kojeg je vidljivo da je navedenim programom
bilo planiralo da će se sredstva od ove naknade utrošiti za izgradnju nerazvrstanih cesta i
izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, a izvršenje je bilo sljedeće:

- izgradnja nerazvrstanih cesta, izvršenje je bilo 14.541,89 kuna,
- izgradnja i modernizacija javne rasvjete, izvršenje je bilo 27.000,00 kuna.

Znači, ovaj program ukupno je izvršen u iznosu 41.541,89 kuna.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

VLADIMIR BOSILJEVAC: „Koliko je još ostalo za modernizaciju javne rasvjete?“

MARIJAN PERETIĆ:  „Sad smo negdje na 50%, a s ovom godinom bit  ćemo
negdje na 60%. 

50% su led lampe. Prilikom zamjene lampi išli smo po starosti lampi. Postojeće
lampe od 135 wata zamijenili smo s lampama od 25 wata.“

IVAN LORKOVIĆ: „Što je s javnom rasvjetom u Kučevicama? To su jedne od
najstarijih lampi, a nisu još zamijenjene?“

MARIJAN PERETIĆ: „U pravu ste. Taj dio je slučajno preskočen.
Što se tiče troškova javne rasvjete, 2014. godine imali smo situaciju da je trošak

javne rasvjete bio oko pola milijuna kuna, a prihod od komunalne naknade negdje preko
200.000,00 kuna. U međuvremenu je porasla i  cijena električne energije. Da nismo išli  u
modernizaciju javne rasvjete, sustav javne rasvjete bio bi neodrživ i morali bi javnu rasvjetu
gasiti. To znači da smo odradili dobar posao.“

Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika 13 ih je glasovalo „za“.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova “za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
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Točka 8. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG 
DOPRINOSA ZA 2018. GODINU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je
priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ: „Temeljem članka 69. stavak 3. i 4. Zakona o šumama, radi
namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava, Općinsko vijeće donosi program utroška
sredstva  šumskog doprinosa za svaku kalendarsku godinu te je  sukladno tome općinski
načelnik dužan podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju tog programa.

U materijalima ste dobili  izvješće za  2018.  godinu,  a iz istog je vidljivo  da je
Općina Netretić po ovom programu planirala priljev u iznosu od 10.000,00 kuna te da je
ostvarenje bilo 169,61 kunu.

Programom je bilo utvrđeno da će se navedena sredstva utrošiti  za izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić što je i učinjeno.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

IVAN LORKOVIĆ: „Da li Općina ima evidenciju sječe šuma? Ova sredstva nisu
pokrila niti jednu rupu na cesti.“

MARIJAN PERETIĆ: „Nemamo nikakvu evidenciju niti nas tko o tome izvještava
koliko  se  sječe.  Šumski  doprinos  plaća  se  samo na  šume kojima  gospodare  „Hrvatske
šume“,  a  najveća  devastacija  cesta  nastaje  upravo  od  strane  vlasnika  privatnih  šuma.
Dvojicu ili trojicu smo uspjeli „zaskočiti“, ostale nismo. Neki putevi su neprohodni i morat će
se sanirati.“

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu te daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2018. godinu

Zaključak  će  biti  objavljen  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložen  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

_____________
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Točka 9. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA 
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  potpora
poljoprivredi  na području Općine Netretić  za 2018.  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 Zaključka obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ:  „Temeljem  Zakona  o  poljoprivredi  Općinsko  vijeće  donosi
program potpora u poljoprivredi za svaku godinu i sukladno tome  općinski načelnik podnosi
Općinskom vijeću na usvajanje izvješće o izvršenju istog.

U materijalima ste dobili  izvješće za  2018.  godinu,  a iz istog je vidljivo  da je
Općina Netretić u 2018. godini planirala sedam mjera po ovom programu i to: 

- Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada,
- Sufinanciranje police osiguranja životinja,
- Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača, 
- Sufinanciranje  dokumentacije  za  legalizaciju  izgrađenih  poljoprivrednih

objekata,
- Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica,
- Sufinanciranje nabave izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca te
- Sufinanciranje kupnje sadnog materijala.

Izvršenje po navedenim mjerama bilo je slijedeće:
- Mjera 1. Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada 5.000,00 kuna,
- Mjera 2. Sufinanciranje police osiguranja životinja 5.000,00 kuna,
- Mjera 3. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača 

22.555,87 kuna, 
- Mjera 4. Sufinanciranje dokumentacije za legalizaciju izgrađenih 

poljoprivrednih objekata 0,00 kuna.
- Mjera 5. Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica 0,00 kuna
- Mjera 6.Sufinanciranje nabave izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca 

0,00 kuna
- Mjera 7.Sufinanciranje kupnje sadnog materijala 0,00 kuna.

Ovaj program u 2018. godini izvršen je u ukupnom iznosu 32.555,87 kuna.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća
zatvara raspravu te daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području 
Općine Netretić za 2018. godinu
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Zaključak  će  biti  objavljen  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložen  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

___________

Točka 10.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE NETRETIĆ ZA 
2018. GODINU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine
Netretić za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Prijedlog Zaključka obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ: „Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj  skrbi  Općinsko
vijeće donosi socijalni program za svaku godinu i sukladno tome općinski načelnik podnosi
Općinskom vijeću na usvajanje izvješće o izvršenju istog.

U materijalima ste dobili izvješće za 2018. godinu. Iz istog je vidljivo da je Općina
Netretić planirala šest oblika socijalne pomoći koji su ostvareni kako slijedi:

- Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 30.577,78 kuna,
- Pomoć za školovanje 4.500,00 kuna,
- Naknada pogrebnih troškova 500,00 kuna,
- Novčana pomoć za ogrjev 31.350,00 kuna,
- Naknada troškova prijevoza studentima i  učenicima srednjih škola 0,00

kuna 
- Jednokratna pomoć 2.000,00 kuna.

Ovaj program u 2018. godini izvršen je u ukupnom iznosu 68.927,78 kuna.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o prijedlogu Zaključka.

VLADIMIR BOSILJEVAC: „Jesu li pomoći na razini prošle godine?“

MARIJAN PERETIĆ; „Tu su negdje kao i prošle godine.“

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu te daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
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Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2018. godinu

Zaključak  će  biti  objavljen  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložen  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

____________

Točka 11.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA VATROGASTVA NA 
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prijedlog  Zaključka  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  financiranja

vatrogastva na području Općine Netretić za 2018. godinu u privitku je ovog zapisnika,  a
vijećnici su ga dobili u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ: „Temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu općine su dužne
financirati  poslove  vatrogastva  slijedom  čega  je  i  Općina  Netretić  donijela  Program
financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2018. godinu.

Navedeni  Program je  u  razdoblju  od  01.01.2018.  do  31.12.2018.  ostvaren  u
iznosu od 252.098,80 kuna od planiranih 253.000,00 kuna.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 

Budući  da  se  za  raspravu  nitko  nije  javio,  predsjednik  Općinskog  vijeća  istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva na području
Općine Netretić za 2018. godinu

Zaključak  će  biti  objavljen  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložen  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

___________
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Točka 12.DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREDU NEUTROŠENIH 
SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ PO GODIŠNJEM 
OBRAČUNU ZA 2018. GODINU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Netretić
po Godišnjem obračunu za 2018. godinu 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 Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ:  „Kao  što  sam već  rekla,  po  godišnjem obračunu za  2018.
godinu  ostala  su  neutrošena  sredstva  u  ukupnom  iznosu  od  868.309,48  kuna.  Ovom
Odlukom predlažemo da se ona tijekom 2019. godine koriste za slijedeće namjene:

- Administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela 38.309,48 kuna,
- Modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području Općina Netretić 

480.000,00 kuna,
- Rekonstrukciju groblja Završje 80.000,00 kuna te
- Obnovu Društvenog doma Mračin  270.000,00 kuna.

Radi se o sredstvima koja su ostala na žiro-računu.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

VLADIMIR BOSILJEVAC: „Jel' se moglo za groblje Završje dati malo više?“

MARIJAN PERETIĆ: „Ova odluka je tehničke naravi. Radi se o višku sredstava
koja smo ostvarili  u prethodnim godinama. Nisam čuo da li  je Tihana u svom izvješću o
izvršenju  proračuna  spomenula  da  smo  prošlu  godinu  završili  s  oko  300.000,00  kuna
minusa. Počeli smo više trošiti.

Znači, na osnovu našeg poslovanja u prethodnim godinama ostala su neutrošena
sredstva u iznosu 868.309,48 kuna koja se po prvom rebalansu proračuna moraju uvrstiti u
proračun. 

Što  se  tiče  groblja  u  Završju,  vidjet  ćete  kasnije,  kod  donošenja  rebalansa
proračuna, da smo tu stavku rebalansom povećali.“

Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „“za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U   K   U

o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Netretić po 
Godišnjem obračunu za 2018. godinu

Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena
u „Glasniku Općine Netretić“.

_____________
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Točka 13.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA 
PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna 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.

TIHANA STEPIĆ: „Načelnik ima amandman na prijedlog Odluke i to na način da
se Kapitalni projekt K101307 Sanacija i uređenje groblja Završje povećava sa 500.000,00
kuna na 600.000,00 kuna, što predstavlja povećanje od 100.000,00 kuna te se uvode novi
izvori financiranja – Opći prihodi i primici u iznosu od 100.000,00 kuna.

U prihodima, pozicija 611 porez i prirez na dohodak povećava se za 100.000,00
kuna te će iznositi 5.586.190,52 kune i to da bi prihodi i rashodi proračuna bili uravnoteženi.

Ukupni prihodi i primici proračuna se mijenjaju te će iznositi 11.405.190,52 kune,
plus preneseni višak u iznosu od 868.309,48 kuna što daje ukupan proračun u iznosu od
12.273.500,00 kuna.

U ove prve izmjene Proračuna Općine Netretić za 2018. godinu išli smo zbog
ulaska Općine Netretić u trgovačko društvo Čistoća Duga Resa d.o.o. tako da je sukladno
tome dodana ta stavka u Proračunu u iznosu od 180.000,00 kuna. 

Nadalje, zbog toga što je pristiglo više od očekivanog broja zahtjeva studenata,
povećana je stavka pomoći studentima na iznos od 64.000,00 kuna. 

Nadalje,  došlo  je  do  promjene  naziva  kapitalnog  projekta  „Rekonstrukcija
Društvenog  doma Mračin“  u  „Obnova  društvenog  doma  Mračin“  te  su  se  i  sredstva  za
navedeni projekt smanjila za 150.000,00 kuna, znači sa 800.000,00 na 650.000,00 kuna. 

Dalje,  povećani  su  rashodi  za  usluge  za  10.000,00  kuna,  a  odnose  se  na
poštanske usluge. 

Iz Proračuna je izbačena predviđena nabavka osobnog automobila u iznosu od
180.000,00 kuna, te su zapravo umjesto nabave istog sredstva preusmjerena u trgovačko
društvo Čistoća Duga Resa d.o.o. 

Povećali smo sredstva za održavanje cesta za 100.000,00 kuna. 
Povećana  je  pozicija  „Modernizacija  nerazvrstanih  prometnica  na  području

Općine Netretić“ za 190.000,00 kuna. 
Uveli  smo novu poziciju  za  naknadu za  zbrinjavanje i  odlaganje komunalnog

otpada u  iznosu od 80.000,00 kuna te  poziciju  za  sanaciju  divljih  deponija  u  iznosu od
20.000,00 kuna.

Ukupan  Proračun  povećan  je  za  468.000,00  kuna,  odnosno  s  11.805.500,00
kuna povećan je na 12.273.500,00 kuna.“

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  s  amandmanom kako  je  to  predložio
općinski načelnik.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.



16

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ donijelo

O   D   L   U   K   U

o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu

uz slijedeće izmjene u prijedlogu Odluke:

• Na stranici 1.
o Prihodi  i  primici,  iznos  11.305.190,52  zamjenjuje  se  iznosom

11.405.190,52 
o Rashodi  i  izdaci,  iznos  12.173.500,00  zamjenjuje  se  iznosom

12.273.500,00
• Na stranici 2. u Općem dijelu Proračuna:

o  Ukupni  prihodi  i  primici,  iznos  12.173.500,00 zamjenjuje  se  iznosom
12.273.500,00

o Ukupni  rashodi  i  izdaci,  iznos  12.173.500,00  zamjenjuje  se  iznosom
12.273.500,00

o Prihodi  poslovanja,  iznos  11.205.190,52  zamjenjuje  se  iznosom
11.305.190,52

• Na stranici 3. 
o Pozicija  Porez  i  prirez  na  dohodak,  iznos  5.486.190,52  zamjenjuje  se

iznosom 5.586.190,52
• Na stranici 4. 

o Izvori  financiranja,  iznos  12.173.500,00  zamjenjuje  se  iznosom
12.273.500,00

o Izvor  1.1.  Opći  prihodi  i  primici,  iznos  5.788.190,52  zamjenjuje  se
iznosom 5.888.190,52

• Na  stranici  6.  u  članku  3.  iznos  12.173.500,00  zamjenjuje  se  iznosom
12.273.500,00.

• Na stranici 15. 
o Kapitalni  projekt  Sanacija  i  uređenje groblja Završje,  iznos 500.000,00

kuna zamjenjuje se iznosom 600.000,00 
o U Izvorima financiranja,  dodaje  se novi  izvor  Opći  prihodi  i  primici  i

iznos 100.000,00 
o Pozicija  Građevinski  objekti,  iznos  500.000,00  kuna  zamjenjuje  se

iznosom 600.000,00
• Na stranici 20. 

o Ukupno  rashodi  i  izdaci,  iznos  12.173.500,00  zamjenjuje  se  iznosom
12.273.500,00

o Funkcijska  klasifikacija:  04  –  Ekonomski  poslovi,  iznos  3.565.500,00
zamjenjuje se iznosom 3.665.500,00

o Ukupan iznos, 12.173.500,00 zamjenjuje se iznosom 12.273.500,00
o Opći  prihodi  i  primici,  iznos  5.788.190,52  zamjenjuje  se  iznosom

5.888.190,52.
• Na stranici 23. u Planu razvojnih programa Općine Netretić za razdoblje od 

2019. do 2021. godine 
o P1013 Upravljanje imovinom, iznos 5.765.000,00 zamjenjuje se iznosom 

5.865.000,00
o K1013 07 Sanacija i uređenje groblja Završje iznos 500.000,00 zamjenjuje

se iznosom 600.000,00
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• Na stranici 30. Sveukupno, iznos 12.173.500,00 zamjenjuje se iznosom 
12.273.500.

Odluka  će  biti  objavljena  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložena  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

___________

Točka 14.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. 
GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 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.

TIHANA STEPIĆ:  „Navedena Odluka mijenja  se  na način  da  se  dodaje  novi
članak koji glasi:

„U Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00
kuna kao udio u trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća
zaključuje raspravu te daje prijedlog Odluke na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U   K   U

o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu

Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena
u „Glasniku Općine Netretić“.

___________

Točka 15.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA 
PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE
NETRETIĆ ZA 2019. GODINU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog  Odluke  o  I.  izmjenama  i  dopunama  Programa  gradnje  komunalne
infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a
isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
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Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA  STEPIĆ:  „Ovim  izmjenama  se  dosadašnji  Program  uvećava  za
2.075.000,00 kuna u ukupnom iznosu jer se Kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih
prometnica na području Općine Netretić“  povećava  sa 1.500.000,00 kuna na 1.690.000,00
kuna, a Kapitalni projekt Sanacija i uređenje groblja Završje povećava sa 500.000,00 kuna
na 600.000,00 kuna te se uvode novi izvori financiranja Opći prihodi i primici u iznosu od
100.000,00 kuna. 

Što se  tiče  navedenog  projekta,  u  tom dijelu  treba izmijeniti  prijedlog  Odluke
kakav ste dobili u materijalima za sjednicu kako bi isti bio zbog usklađen  s Odlukom o I.
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu koji ste maloprije usvojili,
a vezano za amandman koji je podnio Općinski načelnik. Znači, u prijedlogu Odluke u članku
1. iznos 5.865.000,00 zamjenjuje se iznosom 5.965.000,00 kuna,  a u članku 3. dodaje se
novi izvor financiranja Opći prihodi i primici i iznos 100.000,00 kuna, a iznos od 500.000,00
kuna zamjenjuje se iznosom 600.000,00 kuna.

Nadalje, mijenjaju se izvori financiranja kod kapitalnog projekta Rekonstrukcija
stare mrtvačnice i  parkirališta na groblju Novigrad na Dobri na način da će se financirati
300.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka, a ne iz viška iz prethodne godine. 

Dodaju se novi kapitalni projekti i to:
- Kapitalni  projekt:  Izrada  projektne  dokumentacije  za  obnovu  zgrade

Općine i uređenje (Netretić 2) u iznosu od 100.000,00 kuna, 
- Kapitalni  projekt:  Rekonstrukcija  nerazvrstane  prometnice  u  Općini

Netretić u iznosu od 25.000,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Uređenje ceste do Turističke zone Kunići u iznosu od

90.000,00 kuna,
- Kapitalni  projekt:  Izrada  projektne  dokumentacije  za  višenamjenski

društveni objekt u Jarčem Polju u iznosu od 70.000,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Društvenog doma u Srednjem Prilišću u

iznosu od 500.000,00 kuna,
- Kapitalni  projekt:  Obnova  Društvenog  doma  Mračin  u  iznosu  od

650.000,00 kuna,
- Kapitalni  projekt:  Uređenje  dvorišta  zgrade  Općine  2a  u  iznosu  od

150.000,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Uređenje garaža i poslovnog prostora u zgradi Općine

2a u iznosu od 100.000,00 kuna te         
- Kapitalni  projekt:  Projektna dokumentacija  i  imovinsko pravno stanje –

Stambeno naselje Dubravci u iznosu od 100.000,00 kuna“.

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

MARIJAN PERETIĆ: „Samo nadopuna, ovo povećanje iznosa na projektima nije
zbog  povećanja  opsega  posla  već  zbog  toga  što  su  povećane cijene  gradnje.  Bez  tog
povećanja ne bi mogli realizirati projekte u planiranom opsegu, odnosno bez toga ne bi mogli
niti nastaviti realizaciju projekata.“

IVAN LORKOVIĆ: „Što se tiče plana modernizacije cesta, u planu modernizacije
su ceste koje već imaju asfalt, ceste se asfaltiraju samo za jednu kuću, a u mom zaseoku se
izbjegava modernizacija jednog odvojka. Predlažem da se taj put stavi u plan.“

MARIJAN PERETIĆ:  „Znam  o  čemu  govoriš.  Doći  ćemo  i  do  toga.  U  tvom
mjesnom odboru asfaltirano je najviše kilometara. Sve će se napraviti  u svoje vrijeme. U



19

pravu si, ali moram napomenuti da mi imamo 42 naselja i 16 mjesnih odbora i da i  za jednu
ili dvije bakice moramo graditi cestu.

Ovaj  Program usvojen je  još  prošle  godine.  Takav je  apliciran  prvo  na jedan
natječaj, a onda na još jedan natječaj. Na prvom natječaju smo prošli i to da i hoćemo ne
možemo mijenjati.“

Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje, uz izmjene koje se odnose na kapitalni
projekt Sanacija i uređenje groblja Završje kako je to prethodno obrazložila pročelnica. 

Od  ukupno  13  nazočnih  vijećnika,  13  ih  je  glasovalo  „za“  predloženo  te
predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova
„za“ donijelo

O   D   L   U   K   U

o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture 
Općine Netretić za 2019. godinu

uz slijedeće izmjene u prijedlogu Odluke:

• U članku 1. iznos 5.865.000,00 zamjenjuje se iznosom 5.965.000,00

• Članak 3. mijenja se i glasi:

 „Članak 6. mijenja se i glasi:
K1013 07 Kapitalni projekt: Sanacija i uređenje groblja Završje.
Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici 100.000,00 kuna

Pomoći 420.000,00 kuna
              Višak iz prethodne godine 80.000,00 kuna.

U Proračunu Općine Netretić za 2019. godinu na poziciji Građevinski objekti
planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna za izradu potpornog zida, ograde i
staza na groblju Završje, te nadzor nad sanacijom i uređenjem groblja.“

Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena
u „Glasniku Općine Netretić“.

___________

Točka 16.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA PROGRAMA 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE 
NETRETIĆ ZA 2019. GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
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.
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Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA  STEPIĆ:  „Planirana  sredstva  za  program  održavanja  komunalne
infrastrukture povećavaju se za 150.000,00 kuna i sada iznose 1.220.000,00 kuna.

Uz  dosadašnje opće prihode i primitke kao izvor financiranja uvode se i prihodi
za posebne namjene i to u iznosu od 90.000,00 kuna, a opći prihodi i primici povećavaju se
za 10.000,00 kuna.

Daljnja izmjena je da se sredstva namijenjena za održavanje cesta  povećavaju
za 100.000,00 kuna i  to  kamen za održavanje cesta povećava se za 10.000,00 kuna, a
sredstva za popravak cesta za 90.000,00 kuna.

Sredstva za održavanje mrtvačnica povećavaju se za 10.000,00 kuna i previđena
su sredstva za održavanje zgrada javne namjene, što do sada nije bilo, i  to u iznosu od
40.000,00 kuna.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.“

IVAN LORKOVIĆ: „Da li je već određeno  kuda će se voziti kamen za ceste?“

MARIJAN PERETIĆ:  „Razrađeno  je  po  mjesnim  odborima,  ali  to  nije  „sveto
pismo“. Vozimo po potrebi. Cijene kamena „otišle“ su gore.“

IVAN LORKOVIĆ: „Da li se može jedne godine nasipati jedna cesta, umjesto da
se kamen raspeljava po  cestama i onda se s time ništa ne riješi? 

Cesta u Prilišću, ono je ruglo. Tu treba kamen, debeli tucanik.“

MARIJAN PERETIĆ: „Slažem se s tobom. Prošle godine modernizirano je devet
cesta, ove godine modernizirat ćemo još devet, prije toga modernizirali smo pet ili šest cesta.
Znači, idemo u modernizaciju cesta, koliko ih stavimo pod asfalt, neće nam trebati šodar. 

U zadnjih nekoliko godina ide se s pojačanim šodranjem. U Kunićima je najgora
situacija. U tom mjesnom odboru svake godine asfaltiramo po jednu cestu. 

Što se tiče cesta, radimo analizu, pratimo situaciju na terenu. Vjerujemo da će do
kraja mandata polovina mjesnih odbora biti kompletno asfaltirana, a u drugom mandatu sve
ceste trebale bi biti završene. S time ne bi prestalo šodranje cesta. Imamo šumske i poljske
puteve, treba osigurati pristup i vlasnicima šuma do njihovih parcela.“

IVAN LORKOVIĆ: „Što je s cestom do Trnaca?“

MARIJAN PERETIĆ: „Treba je asfaltirati kad dođe na red.“

Nitko  od nazočnih više  se  nije  javio  za riječ te predsjednik  Općinskog vijeća
zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo za predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U  K   U

o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Općine Netretić za 2019. godinu
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Odluka  će  biti  objavljena  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložena  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

____________

Točka 17.DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU OPĆINE NETRETIĆ 
TRGOVAČKOM DRUŠTVU ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Netretić trgovačkom društvu Čistoća Duga
Resa  d.o.o.  u  privitku  je  ovog  zapisnika,  a  vijećnicima  je  dostavljen  u  materijalima  za
sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Uvodno  obrazloženje  za  donošenje  Odluke  daje  općinski  načelnik  Marijan
Petretić.

MARIJAN PERETIĆ:  „Na prošloj  sjednici  Općinskog vijeća  razgovarali  smo o
ovoj temi. Tražili smo vaše savjete i mišljenja i na osnovu toga donijeli smo konačnu odluku.

Prošle  godine stupio  je  na snagu i  novi  Zakon o  komunalnom gospodarstvu.
Prema odredbama tog Zakona određene komunalne usluge moći će obavljati samo društva
čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, tako da i to upućuje na nužnost donošenja ove
odluke. 

Ovom Odlukom predlaže se da Općina Netretić uđe u temeljni kapital društva
Čistoća Duga Resa d.o.o.  s 180.000,00 kuna u novcu,  temeljem čega će udio Općine u
ukupnom temeljnom kapitalu  tog  trgovačkog društva  iznositi  18,95%.  Toliko  ćemo dobiti
upravljačkih  prava.  Znači,  odrekli  smo  se  nabavke  osobnog  automobila  i  za  taj  novac
ulazimo u suvlasništvo trgovačkog društva Čistoća Duga Resa.

Budući da će Općina ulaskom u ovo trgovačko društvo, ako usvojite ovu odluku,
uz prava dobiti i obveze, s pripremama za ulazak išli smo oprezno.

Analizom poslovanja društva zaključili  smo da ono posluje pozitivno,  da je  to
stabilna firma. Ostvarili  su dobit  od 52.000,00 kuna, a dugovanja i  potraživanja su skoro
izjednačena i iznose oko 1.700.000,00 kuna. 

Predmet pregovora bila je i cijena usluge odvoza miješanog komunalnog otpada,
koja će ostati na razini sadašnje cijene.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o prijedlogu Odluke.“

ZORAN FERKULA: „Da li će kante ostati ove ili ćemo dobiti druge.“

MARIJAN PERETIĆ: „Po potpisu ugovora predstavnici tvrtke Čistoća Duga Resa
ići će u pregovore sa sadašnjim koncesionarom oko otkupa kanti, oni bi ih u tom slučaju
samo čipirali. Ako se to ne dogodi, tvrtka Čistoća Duga Resa nabavit će nove kante i podijeliti
ih obveznicima.“

IVAN  LORKOVIĆ:  „Smatram  da  je  odluka  krivo  sročena.  Načelnik  je  lijepo
objasnio. Prema ovoj odluci općina bi se udružila, a ne bi bila suvlasnik.“

TIHANA STEPIĆ: „Temeljem ove Odluke općina će biti suvlasnik, ali zakon ne
poznaje taj izraz. Općina će imati udio u temeljenom kapitalu.“

IVAN LORKOVIĆ: „Rečenica da će Općina pristupiti trgovačkom društvu, meni to
ne „paše“ u hrvatskom jeziku.“
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TIHANA STEPIĆ: „Možda se je odluka mogla drugačije formulirati, ali zakon ne
poznaje riječ suvlasništvo.“

IVAN LORKOVIĆ: „Što je s dobiti?“

MARIJAN  PERETIĆ:  „Ona  će  biti  raspoređena  sukladno  odluci  Skupštine
društva.

Slažem  se  s  tobom.  Sad  kad  čitam  tu  rečenicu  i  meni  izgleda  nespretno,
međutim Tihani do sada nisam našao niti jednu veću grešku. To su pravni izrazi.“

DAVOR RESOVAC: „Da li je još koja općina ušla u suvlasništvo?“

MARIJAN PERETIĆ: „Ne, mi smo prvi. Općine Generalski Stol i Bosiljevo su u
pripremama“.

VLADIMIR BOSILJEVAC. „Da li se to jednog dana može raskinuti?“

TIHANA STEPIĆ: „Da.“

Nakon  ove  rasprave  predsjednik  Općinskog  vijeća  daje  prijedlog  Odluke  na
glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ prijedlog Odluke.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U   K   U

o pristupanju Općine Netretić trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o.

Odluka  će  biti  objavljena  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložena  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

___________

Točka 18.DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 
U VLASNIŠTVU OPĆINE NETRETIĆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog  Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Netretić u
privitku je ovog zapisnika a vijećnici su ga dobili u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ:  „U  materijalima  ste  dobili  Odluku  o  prodaji  građevinskog
zemljišta  u vlasništvu Općine Netretić.  Naime radi  se o zemljištu na kojem je  društveno
poduzeće  Mrežnica  d.d.  imala  pravo  korištenja,  upravljanja  i  raspolaganja,  a  koje  nije
procijenjeno u vrijednosti društvenog kapitala, te koje je Općina Netretić stekla 2015. godine
temeljem  Zakona  o  turističkom  i  ostalom  građevinskom  zemljištu  neprocijenjenom  u
postupku pretvorbe i privatizacije.
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Naime, sukladno navedenom zakonu ukoliko se radi o zemljištu koje služi za
redovitu  uporabu građevine  društva,  što  je  ovdje  i  slučaj,  to  zemljište  da  bi  se zapravo
zadovoljila pravna forma prodaje se tom istom društvu sukladno Procjembenom elaboratu i
uvjerenju nadležnog Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

MARIJAN PERETIĆ: „Temeljem Zakona o turističkom i  ostalom građevinskom
zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije općina se mogla uknjižiti na
turističko i ostalo građevinsko zemljište koje je ostalo neprocijenjeno u postupku pretvorbe i
privatizacije. Mi smo došli do saznanja da imamo takvih nekretnina koje bi mogli uknjižiti u
vlasništvo  općine,  ušli  smo  u  pravnu  utakmicu  i  na  taj  način  uknjižili  smo  u  vlasništvo
nekoliko parcela, a među njima su i ove koje se ovom odlukom predlažu za prodaju.“

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zatvara
raspravu te daje prijedlog Odluke na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U   K   U

o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Netretić

Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena
u „Glasniku Općine Netretić“.

___________

Točka 19.DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI 
POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
vijećnici  su dobili  u materijalima za sjednicu,  a priložen je ovom zapisniku te čini  njegov
sastavni dio.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ: „Navedeni Pravilnik mijenja se na način da se isti u dijelu  u
kojem su propisane usluge izuzete od primjene postupka nabave dopunjuje s veterinarsko-
higijeničarskim uslugama.

Ova dopuna predlaže se iz razloga zakonske obveze sufinanciranja skloništa za
životinje, konkretno Utinja,  te sukladno tome nije moguće provođenje postupka nabave. Iz
tog razloga potrebno je navedene usluge predvidjeti kao izuzetak.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

MARIJAN PERETIĆ: „Općina bi trebala izgraditi sklonište za životinje, ako ga ne
izgradi općina, onda bi to trebala županija. Budući da se niti jedno od toga nije dogodilo,
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moramo taj posao povjeriti privatnoj firmi, odnosno učestvovati u pokrivanju troškova hladnog
pogona.“

Nitko više ne javlja se za riječ te predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i
daje prijedlog Odluke na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U   K   U

o dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka  će  biti  objavljena  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložena  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

___________

Točka 20.DONOŠENJE ODLUKE O POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA 
MODERNIZACIJU NERAZVRSTANIH PROMETNICA NA 
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog  Odluke  o  postupku  nabave  radova  za  modernizaciju  nerazvrstanih
prometnica na području Općine Netretić vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu, a
priložen je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA STEPIĆ:  „Naime,  danas  smo  već  nekoliko  puta  spomenuli  kapitalni
projekt  Modernizacija  nerazvrstanih  prometnica  na  području  Općine  Netretić.  Ovom
Odlukom   se  zapravo  odobrava  pokretanje  postupka  nabave  radova  i  to  primjenom
otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti te ovlašćuje načelnika za poduzimanje
svih potrebnih radnji.“

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 13 nazočnih vijećnika 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U   K   U

o postupku nabave radova za modernizaciju nerazvrstanih prometnica 
na području Općine Netretić
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Odluka će biti  objavljena u „Glasniku Općine Netretić“,  a  priložena je i  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

__________

Točka 21.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE 
TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA NA 
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i  količinama odbačenog
otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Netretić za 2018.
godinu vijećnici su dobili u materijalima 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:  „Temeljem  članka  36.  stavak  9.  Zakona  o  održivom
gospodarenju otpadom općinski načelnik dužan je Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu godinu podnijeti izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada
te troškovima uklanjanja odbačenog otpada. Kao što možete vidjeti iz izvješća u 2018. godini
imali smo dvije lokacije s odbačenim otpadom i to na javnoj površini u Vukovoj Gorici te na
privatnoj površini u Dubravcima. Sukladno zakonu otpad koji je odbačen na javnu površinu
sanirao se u trošku Općine i  iznosio  je  1.750,00 kuna,  a  troškove uklanjanja otpada sa
privatne površine snosile su vlasnice nekretnine.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća
zatvara raspravu i daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A  K

o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima
uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Netretić za 2018. godinu

Zaključak  će  biti  objavljen  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložen  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

__________

Točka 22. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU 
DAVATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 
2018. GODINU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prijedlog  Zaključka  o  usvajanju  izvješća  o  radu  davatelja  javne  usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić  za  2018.  godinu
vijećnici su dobili u materijalima 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 Zaključka obrazlaže Tihana Stepić.

TIHANA  STEPIĆ:  „Temeljem  članka  32.  stavak  5.  Zakona  o  održivom
gospodarenju otpadom te sukladno članku 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
davatelj usluge dužan je izvješće o svom radu za prethodnu godinu podnijeti predstavničkom
tijelu jedinice lokalne samouprave.  Slijedom navedenog u materijalima ste primili navedeno
izvješće Mull-transa iz kojeg je vidljivo područje pružanja njegove usluge, broj obračunskih
mjesta te broj stanovnika s našeg područja koji su obuhvaćeni navedenom uslugom. 

Isto tako vidljivo je da je uslugom 100% pokriveno naše područje, da je kriterij
naplate za korisnike  u  2018. godini bio volumen spremnika i broj pražnjenja, da ukupni
godišnji prihod prema izvještaju iznosi 488.954,00 kuna, a ukupni godišnji trošak 464.785,00
kuna.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

Budući  da  se  za  raspravu  nitko  nije  javio,  predsjednik  Općinskog  vijeća  istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K

o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada na području Općine Netretić za 2018. godinu

Zaključak  će  biti  objavljen  u  „Glasniku  Općine  Netretić“,  a  priložen  je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

___________

Točka 23.DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU SKLAPANJA UGOVORA
O POSLOVNOJ SURADNJI

---------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o odobravanju sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji u privitku
je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili na stol kao dopunu dnevnog reda.

Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.

Uvodno obrazloženje za donošenje Odluke daje Tihana Stepić.

TIHANA  STEPIĆ:  „Prijedlog  Odluke  dobili  ste  danas  na  stol.  Navedenom
Odlukom predlaže se sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom kakvu
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smo imali i prošle godine. Radi se o podmirivanju troškova naknade za uplate komunalne
naknade izvršene u Poštanskom uredu Netretić.“

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.

MARIJAN  PERETIĆ:  „Radi  se  dakle  o  nastavku  prošlogodišnje  suradnje  s
Hrvatskom poštom. 

Odlaskom poslovnice Karlovačke banke iz Netretića, ostvaren je dobar poslovni
odnos s Hrvatskom poštom. Kako bi „ojačali“ Poštanski ured u Netretiću, Općina je prošle
godine za svaku izvršenu uplatu komunalne naknade u Poštanskom uredu Netretić podmirila
trošak  naknade  za  uplatu  u  iznosu  od  4,25  lipa  po  uplati.  Ovom  odlukom predlaže  se
nastavak te suradnje za narednih godinu dana.  

Po  odlasku  poslovnice  Karlovačke  banke  iz  Netretića  u  Poštanskom  uredu
Netretić građani mogu obavljati sve financijske transakcije ako imaju otvoren račun. Znači
vratili smo uslugu natrag.“

Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.

Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo.

Na  temelju  rezultata  glasovanja  predsjednik  Općinskog  vijeća  utvrđuje  da  je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 13 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo

O   D   L   U   K   U

o odobravanju sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji

Odluka će biti  objavljena u   „Glasniku Općine Netretić“,  a  priložena je  ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.

Ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 14. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 20 sati i 32 minute.
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