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Z A P I S N I K
sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana
24. svibnja 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, 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,
• Ivan Frketić, zamjenik općinskog načelnika,
• 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 javljaju:
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Da li će ove godine biti javnih radova?“
TIHANA STEPIĆ: „Program javnih radova je odobren, međutim problem je u
tome što na Zavodu za zapošljavanje nema ljudi koji zadovoljavaju kriterije. Mi smo tražili tri
radnika, temeljem čega nam je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio 3 osobe koje
zadovoljavaju propisane kriterije. Od te tri osobe jedna je bolesna. Nismo imali izbora, morali
smo prihvatiti preostale dvije koje su nam poslali.“
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Na koji rok se primaju, na 3 mjeseca?“
TIHANA STEPIĆ: „Ne, na 6 mjeseci.“
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DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ: „Da li ste rješavali pitanje prostora za rad KUDa Netretić s obzirom da se KUD mora iseliti iz sadašnjeg prostora. Hoće li prostor za rad
KUD-a biti osiguran kako ste obećali?“
MARIJAN PERETIĆ: „Iznaći će se neko rješenje. Radi se na tome. Prostora ima.
Treba samo tehnički i pravno to riješiti.“
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. Ima li tko prijedlog za
izmjenu ili dopunu dnevnog reda?
Ako nema, dajem predloženi dnevni red iz poziva za sjednicu na glasovanje.“
Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženi dnevni red.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je za
ovu sjednicu jednoglasno utvrđen slijedeći
D N E V N I
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

R E D:

Usvajanje Zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju Općine Netretić
trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o.,
Donošenje Odluke o suglasnosti Općine Netretić da se za potrebe provođenja
programa „Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele
Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ područje Općine
Netretić obuhvati unutar Projekta II (Grad Ozalj te Općine Bosiljevo, Draganić,
Generalski Stol, Kamanje, Lasinja, Netretić, Ribnik i Žakanje), te da Nositelj
Projekta II bude Karlovačka županija,
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina
Netretić ovlašćuje, da može poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom –
iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i Ograničenim pozivom, da kao
Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj
infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Netretić,
te da izvrši prijavu Programa razvoja širokopojasnog interneta (u daljnjem tekstu:
PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku predodabira
Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Netretić,
Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2019. godinu,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun
plaće Općinskog načelnika Općine Netretić i njegovog zamjenika,
Donošenje Programa utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju
mineralnih sirovina za 2019. godinu,
Donošenje Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu,
Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
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Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. REDOVNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ
------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zapisnika sa 14. 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 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić održane dana 28. ožujka 2019. godine u predloženom tekstu.
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
Točka 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PRISTUPANJU
OPĆINE NETRETIĆ TRGOVAČKOM DRUŠTVU ČISTOĆA DUGA
RESA D.O.O.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju Općine Netretić trgovačkom
društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. 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 – pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Netretić.
TIHANA STEPIĆ: „Obzirom na fazu realizacije našeg ulaska u tvrtku Čistoća
Duga Resa d.o.o., a sukladno odluci Grada Duga Resa da poveća iznos temeljnog kapitala
te namjeravanom ulasku u tvrtku Čistoća Duga Resa d.o.o. i ostalih općina, pokazala se
potreba da iznos temeljnog kapitala Općine Netretić bude izražen samo u novcu, a ne
postotku, te je to razlog zašto se ovom Odlukom u članku 1. stavak 1. briše postotak.
Obzirom da su prakse banaka o tome na koji račun treba izvršiti uplatu temeljnog
kapitala različite, ovom odlukom korigira se i članak 2. na predložen način.“
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.
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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 izmjenama Odluke 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 3. DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI OPĆINE NETRETIĆ DA
SE ZA POTREBE PROVOĐENJA PROGRAMA „RAZVOJA
INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA ZA
PODRUČJE CIJELE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, PRIHVATLJIV ZA
FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA“ PODRUČJE OPĆINE NETRETIĆ
OBUHVATI UNUTAR PROJEKTA II (GRAD OZALJ TE OPĆINE
BOSILJEVO, DRAGANIĆ, GENERALSKI STOL, KAMANJE,
LASINJA, NETRETIĆ, RIBNIK I ŽAKANJE), TE DA NOSITELJ
PROJEKTA II BUDE KARLOVAČKA ŽUPANIJA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o suglasnosti Općine Netretić da se za potrebe provođenja
programa „Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke
županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ područje Općine Netretić obuhvati unutar
Projekta II (Grad Ozalj te Općine Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Lasinja,
Netretić, Ribnik i Žakanje), te da Nositelj Projekta II bude Karlovačka županija 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: „Prijedlog odluke dobili ste u materijalima za sjednicu, a danas
ste dobili na stol amandman općinskog načelnika na navedeni prijedlog. Amandmanom se
predlaže da se u odluci iza članka 1. doda novi članak 2 kojim se ovlašćuje općinski načelnik
za potpisivanje svih sporazuma vezanih uz provođenje Programa „Razvoj infrastrukture
širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz
EU fondova.“
Obzirom na ograničenje apsolutnog iznosa potpora po projektu koje je propisalo
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dva projekta morala su se restruktuirati u tri
projekta, odnosno tri projektna područja slijedom čega je nužno pristupiti donošenju ove
odluke.
Znači, sukladno ovoj odluci Općina Netretić sada se nalazi unutar projekta II koji
obuhvaća Grad Ozalj te Općine Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Lasinja,
Netretić, Ribnik i Žakanje, a do sada je projekt II obuhvaćao gradove Duga Resa i Ozalj, te
općine Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić,
Ribnik, Vojnić i Žakanje.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom .
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Budući da se za raspravu nitko nije javio, 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 suglasnosti Općine Netretić da se za potrebe provođenja programa „Razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije,
prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ područje Općine Netretić obuhvati unutar
Projekta II (Grad Ozalj te Općine Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje,
Lasinja, Netretić, Ribnik i Žakanje), te da Nositelj Projekta II bude Karlovačka županija
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
__________
Točka 4. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI
KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI DA JE OPĆINA NETRETIĆ
OVLAŠĆUJE, DA MOŽE PODUZIMATI SVE RADNJE PREDVIĐENE
JAVNIM POZIVOM – ISKAZ INTERESA, JAVNIM POZIVOM –
DOSTAVA PRIJAVA I OGRANIČENIM POZIVOM, DA KAO
NOSITELJ POJEDINAČNOG PROJEKTA UNUTAR OKVIRNOG
NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE
ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA NE
POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA
(ONP) MOŽE ZASTUPATI INTERESE OPĆINE NETRETIĆ, TE DA
IZVRŠI PRIJAVU PROGRAMA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG
INTERNETA (U DALJNJEM TEKSTU: PRŠI-JA) NA JAVNI POZIV ZA
ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU PREDODABIRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Netretić
ovlašćuje, da može poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa,
Javnim pozivom – dostava prijava i Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog
projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog
pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)
može zastupati interese Općine Netretić, te da izvrši prijavu Programa razvoja
širokopojasnog interneta (u daljnjem tekstu: PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za
sudjelovanje u postupku pred-odabira 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: „Znači, sukladno prethodno donesenoj odluci treba donijeti i
ovu odluku kojom Općina Netretić ovlašćuje Karlovačku županiju na poduzimanje svih
potrebnih radnji predviđenim javnim pozivom.
Prijedlog odluke kakav ste dobili u materijalima za sjednicu dobili smo od
Županije. Budući da je Županija u navedenom prijedlogu odluke propustila neke odredbe,
danas ste dobili na stol amandman općinskog načelnika na prijedlog iste. Navedenim
amandmanom predlaže se da se u odluci iza članka 1. doda novi članak 2. koji glasi:
„Općina Netretić suglasna je da se sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj
infrastrukture širokopojasnog pristupa (ONP), financiranje PRŠI-ja za područje Projek II:
Grad Ozalj, te Općine Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Lasinja, Netretić,
Ribnik i Žakanje provede prema investicijskom modelu A, a iza članka 2 da se doda novi
članak 3 kojim se ovlašćuje Općinski načelnik za potpisivanje svih sporazuma vezanih uz
provođenje navedenog programa.“
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 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 davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Netretić ovlašćuje, da može
poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom –
dostava prijava i Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar
Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) može
zastupati interese Općine Netretić, te da izvrši prijavu Programa razvoja
širokopojasnog interneta (u daljnjem tekstu: PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa
za sudjelovanje u postupku pred-odabira
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku, te čini njegov sastavni dio.
__________
Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PROCJENE
UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE NETRETIĆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Netretić u privitku je ovog zapisnika, a
vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
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TIHANA STEPIĆ: „Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara
jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti Procjenu ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za svoje područje, slijedom čega je za Općinu
Netretić navedene dokumente izradila tvrtka Zaštita projekt d.o.o. iz Karlovca.
Na navedeni plan svoju suglasnost dali su Ministarstvo unutarnjih poslova te
Vatrogasna zajednica Općine Netretić, slijedom čega je isti potrebno usvojiti na ovom Vijeću.“
MARIJAN PERETIĆ: „Izradi navedenih dokumenata pristupili smo vrlo ozbiljno, s
detaljnom analizom postojećeg stanja, a rezultat će biti taj da će zaštita od požara ubuduće
biti efikasnija i ono što je jako važno, dosta jeftinija u odnosu na sada.“
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 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 donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
Plana zaštite od požara Općine Netretić,
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 6. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U
PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2019. GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za
2019. 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: „U veljači ove godine stupio je na snagu Zakon o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda slijedom kojeg je općinama nametnuta obveza
donošenja plana djelovanja u području prirodnih nepogoda kao preduvjeta za realizaciju
sredstava za ublažavanje i uklanjanje posljedica nastalih u slučaju prirodnih nepogoda.
Planovi se donose do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu s
izuzetkom za godinu stupanja na snagu ovog Zakona. Za Općinu Netretić Plan djelovanja u
području prirodnih nepogoda za 2019. godinu izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke. Slijedom
navedenog isti je potrebno usvojiti.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
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Budući da se za raspravu nitko nije javio, 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 donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 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 IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVICI I
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE NETRETIĆ I NJEGOVOG ZAMJENIKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun
plaće Općinskog načelnika Općine Netretić i njegovog zamjenika vijećnici su dobili uz poziv
za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima
Općine Netretić nije bila povećavana 10 godina sukladno povećanjima na državnoj razini iz
razloga što se Općina nalazila u financijski nestabilnoj situaciji, u što ste čak bolje upućeni od
mene.
Obzirom da je donošenje takve odluke u nadležnosti općinskog načelnika, on je
odlučio nakon što se Općina financijski stabilizirala, prije dvije godine, službenicima i
namještenicima osnovicu povećavati barem za 3% godišnje. Tim povećanjem osnovice htjelo
se u biti samo spriječiti daljnji pad plaća, budući da stopa inflacije iznosi oko 3% godišnje.
Obzirom da je donošenje odluke o visini osnovice za obračun plaće općinskog
načelnika i njegovog zamjenika u nadležnosti općinskog vijeća, općinski načelnik nije išao u
usklađivanje svoje i zamjenikove osnovice, slijedom čega smo dobili situaciju da već dvije
godine općinski načelnik i njegov zamjenik imaju osnovicu za obračun plaće manju od
osnovice za obračun plaća službenika i namještenika, što nije sukladno pozitivnim
zakonskim propisima, a nadalje dobili smo i situaciju da se zapravo njegova plaća ni ne
korigira barem za onaj osnovni minimum kao što je inflacija.
Što se tiče predloženog iznosa osnovice, ona je ovim prijedlogom samo
izjednačena s osnovicom službenika i namještenika, znači radi se o minimumu korekcije, a
što se tiče visine utvrđivanja koeficijenta, on je za općinskog načelnika povećan za 0,23, a
zamjenika načelnika za 0,20. Navedeni koeficijenti korigirani su sukladno Zakonu o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i propisanim ograničenjima, s time da su i tu
uzeti niži parametri od zakonski predviđenih.
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Kada uzmemo tu korekciju u izračun dobivamo situaciju da se plaća općinskog
načelnika zapravo korigira za prošle dvije godine i dvije naredne godine za godišnju stopu
inflacije te da se u biti ni ne radi o nekom povećanju.
Nadalje želim istaknuti da općinski načelnik i zamjenik nemaju pravo na
božićnicu, uskrsnicu, regres za godišnji odmor, dar u naravi, za razliku od službenika i
namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi. Čak nemaju pravo niti na godišnji odmor.
Na kraju želim još naglasiti ono što je i svima vama poznato, a to je da
cjelokupnu kaznenu i prekršajnu odgovornost za Općinu Netretić snosi općinski načelnik te
da je gotovo svakim zakonom propisana uz prekršajnu i kaznenu odgovornost i novčana
kazna kako za Općinu kao jedinicu lokalne samouprave tako i za općinskog načelnika,
varirajući u iznosima od 10.000,00, 20.000,00, 30.000,00 kuna pa i preko 100.000,00 kuna.
Slijedom svega iznijetog mislim da ne postoji niti jedan realan niti na zakonu
utemeljen razlog da se ova odluka ne usvoji, čak po mom mišljenju, ako ćemo pošteno,
jednoglasno.
Hvala.“
IVAN LORKOVIĆ: „Zar općinski dužnosnici nemaju propisanu osnovicu?“
TIHANA STEPIĆ: „Postoje ograničenja u koeficijentima koji se množe s
osnovicom za obračun plaće državnih dužnosnika.
Moram napomenuti da je plaća općinskog načelnika Općine Netretić među nižim
plaćama u odnosu na plaće općinskih načelnika na području Karlovačke županije. Ovdje se
ne radi o povećanju plaće, već o korekciji. Najviši zakonom propisani koeficijent za
općinskog načelnika iznosi 4,26, a predloženi u odluci je daleko niži od toga.“
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, 7 ih je glasovalo „za“ predloženo, glasova
„protiv“ nije bilo, a 6 vijećnika bilo je „suzdržano“.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 7 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće
Općinskog načelnika Općine Netretić i njegovog zamjenika
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_________
Točka 8. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA
2019. GODINU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju
mineralnih sirovina za 2019. godinu 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 odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Po osnovi prihoda od naknade za koncesiju za eksploataciju
mineralnih sirovina u 2019. godini očekujemo iznos od 30.000,00 kuna te sukladno Uredbi o
naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina planiramo utrošak navedenih
sredstava za modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Programa 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
P R O G R A M

utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju
mineralnih sirovina za 2019. godinu
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
__________
Točka 9. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA VODNOGA
DOPRINOSA ZA 2019. GODINU
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. 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 Programa obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Po navedenoj osnovi do sada je prikupljen iznos od 5.410,43
kune te se još u ovoj godini predviđa iznos od 6.000,00 kuna, slijedom čega ovim
programom predviđamo utrošak sredstava u ukupnom iznosu od 11.410,43 kune i to za
gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje u vlasništvu Općine Netretić.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Programa 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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P R O G R A M
utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_________
Točka 10.DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH
OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM,
PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE
IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA
2019. GODINU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je
dostavljen uz poziv za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Dosadašnja sredstva prikupljena od zakupa iznose 21.897,74
kune, a u 2019. godini predviđa se još priljev u iznosu od 5.500,00 kuna sukladno čemu se
ovim programom navedena sredstva planiraju utrošiti u svrhu sređivanja imovinsko pravnih
odnosa i zemljišnih knjiga te za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Programa 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
P R O G R A M
utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“ a priložen je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
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Ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 15. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 18 sati i 20 minuta.
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