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Z A P I S N I K
sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana
31. srpnja 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, Miljenko Ivančić, Davor Resovac, Tihomir Lorković, Zoran Ferkula, Mihael Dujam,
Tomislav Frketić, Ivan Matuzić i Nikolina Maradin.
Odsutni: Davorka Debelak Frketić, Gordana Milčić i Marjana Martinac –
opravdale odsustvo.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na
današnjoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić nazočno 10
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 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
----------------------------------------------------TOMISLAV FRKETIĆ: „Ima li tko vijećničkih pitanja?
Ako nema, onda imam ja. Imam informaciju da je u Općini bila revizija, pa mogu li
nam pročelnica ili načelnik reći kako je prošao nadzor?“
MARIJAN PERETIĆ: „Da, imali smo reviziju poslovanja Općine. Nadzor je počeo
20.03.2019. godine, a trajao je nepunih 4 mjeseca. Po obavljenom nadzoru dobili smo nacrt
izvješća o obavljenoj reviziji na uvid i očitovanje. Nalaz je bezuvjetan. Naglašavam prvi puta
u povijesti općine. U rubrici nepravilnosti nije bilo nikakvih primjedbi. Na takav smo se mi
očitovali. Nacrt izvješća nakon našeg očitovanja poslan je na provjeru i suglasnost u Državni
ured za reviziju u Zagreb, a nakon toga dobit ćemo konačno izvješće o obavljenoj reviziji
poslovanja Općine.“
Usput, paralelno s time samo još da spomenem da je Općina Netretić i ove
godine dobila peticu iz transparentnosti proračuna, znači drugu godinu zaredom.“
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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 10 nazočnih vijećnika, 10 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.

R E D:

Usvajanje Zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić,
Donošenje Odluke o komunalnom redu,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti na području Općine Netretić,
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
groblja na području Općine Netretić,
Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić,
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Netretić,
Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu
službene odore komunalnog redara Općine Netretić,
Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje
Općine Netretić,
Donošenje Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. REDOVNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ
------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Zapisnika sa 15. 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 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženi Zapisnik.
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić
sa 10 glasova „za“ donijelo
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Z A K L J U Č A K
Usvaja se Zapisnik sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić održane dana 24. svibnja 2019. godine u predloženom tekstu.
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
Točka 2. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
-------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o komunalnom redu 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 Ivan Frketić, zamjenik općinskog načelnika Općine
Netretić.
IVAN FRKETIĆ: „Evo ja ću reći par riječi o ovoj Odluci.
Ako ste možda primijetili, na dnevnom redu nekoliko zadnjih sjednica Općinskog
vijeća bile su odluke vezane za komunalno gospodarstvo, a danas je na dnevnom redu još
nekoliko takvih odluka. Te odluke posljedica su Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je
stupio na snagu prošle godine, a koji je jako važan za jedinice lokalne i područne
samouprave.
Jedna od odluka koje su danas na dnevnom redu je Odluka o komunalnom redu.
Stupanjem na snagu ove odluke prestat će vrijediti Odluka o komunalnom redu koja je
trenutno na snazi.
Znači, ovom Odlukom regulira se pitanje uređenja naselja, korištenje površina
javne namjene, parkiranje vozila na površinama javne namjene, održavanje površina javne
namjene te ovlasti i postupak komunalnog redara.
Po pitanju uređenja naselja, tu se podrazumijeva uređenje pročelja, okućnica i
dvorišta zgrada, travnatih površina, živica, brajdi i sl. Naravno, tu moramo biti oprezni da ne
uđemo u vlasništvo privatnih osoba. Treba se držati toga da ljudi imaju kulturno uređena
dvorišta, ošišane živice, da se održava trava.
Jedan stavak ove Odluke propisuje da svaka stambena jedinica mora biti
označena kućnim brojem.
Regulirano je pitanje postavljanja reklama, plakata, spomen ploča.
Vezano uz površine javne namjene regulira se pitanje korištenja javnih površina
od strane privatnih pravnih osoba. Prodaja na tržnici, postavljanje šatora, potpisivanje
referenduma i peticija i sl. to je propisano drugim odlukama.
Ovom Odlukom također je propisano da se vozila moraju parkirati na za to
predviđena mjesta te su propisane i ovlasti komunalnog redara, znači, što on može i na koji
način raditi.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
VLADIMIR BOSILJEVAC: „U mom selu postoji kuća koja će se srušiti na cestu.
To pitanje sam već prije postavio na sjednici Općinskog vijeća, predložio sam da se uputi
neko pismo namjere na adresu vlasnika.“
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MARIJAN PERETIĆ: „Zamjenik načelnika je maloprije dobro obrazložio, dao je
informaciju da je ovo Općinsko vijeće na nekoliko zadnjih sjednica donijelo niz odluka
vezanih za komunalno redarstvo, tako da će se sada moći ići u postupanje. Do sada nismo
imali osnovu za to. Do sada smo pisali samo obavijesti počiniteljima s nekom represivnom
namjerom da ćemo mi, ako oni ne postupe po obavijesti, to učiniti na njihov trošak. To je bilo
„mrtvo slovo na papiru“, da se ljude „preplaši“, ali nije bilo mehanizama za postupanje. Sada
imamo taj mehanizam.“
IVAN FRKETIĆ: „Glavni problem je bio taj što mi do sada nismo imali komunalno
redarstvo.
Zakonom o gradnji propisano je da su vlasnici građevina koje su opasne za život
i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine itd. dužni poduzeti hitne mjere za otklanjanje
opasnosti i označiti takvu građevinu opasnom i po toj osnovi komunalni redar će sada moći
postupati.
Ova odluka više se odnosi na vizualno uređenje naselja.“
MARIJAN PERETIĆ: „Danas smo korak bliže rješenju problema.
Mi već osamnaest mjeseci radimo na tome, a ova odluka finale je tog rada.“
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Problem su imovinsko-pravni odnosi.“
TIHANA STEPIĆ: „Mi ne znamo kakvih će sve situacija biti na terenu, to će
pokazati praksa.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o komunalnom redu
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU
OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU
OPĆINE NETRETIĆ
------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
na području Općine Netretić vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić – pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Netretić.
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TIHANA STEPIĆ: „Obzirom na ulazak Općine Netretić u vlasničku strukturu tvrtke
Čistoća Duga Resa d.o.o. nužno je bilo pristupiti izmjeni Odluke o načinu obavljanja
komunalnih djelatnosti.
Ono što se mijenja u toj Odluci je da se komunalna djelatnost održavanja groblja
više neće povjeravati temeljem pisanog ugovora, sukladno čemu se taj dio briše. Ujedno se
briše i komunalna djelatnost dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija te način obavljanja iste
temeljem ugovora na rok od dvije godine. Ta djelatnost će se i dalje vršiti, ali ne na temelju
pisanog ugovora. Sve ostale odredbe u Odluci ostale su nepromijenjene.“
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 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
na području Općine Netretić
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 4. DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA
KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GROBLJA NA
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
groblja na području Općine Netretić 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: „Sukladno prethodnoj odluci, ovom Odlukom komunalna
djelatnost održavanje groblja povjerava se tvrtki Čistoća Duga Resa d.o.o.
Sadržaj ove Odluke propisan je člankom 34. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Obveze tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o prema Općini Netretić regulirat će se
posebnim ugovorom.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.“
MARIJAN PERETIĆ: „Tvrtka Čistoća Duga Resa dostavila nam je cijenu košenja
i održavanja groblja. Okvirno je ta cijena skoro u pola manja od one kad smo preuzeli
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upravljanje grobljima, kad je usluga održavanja groblja povjerena obrtu Terra. Točnije, oko
40% je niža od te cijene.
Molim pročelnicu da Vam pročita cijene po grobljima.“
Nakon što je pročelnica pročitala cjenik usluga održavanja groblja, a budući da se
više nitko od nazočnih nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu zaključuje te
daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja
na području Općine Netretić
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području 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.
TIHANA STEPIĆ: „Ovom se Odlukom, sukladno već prethodno spomenutim
odlukama, javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada povjerava tvrtki Čistoća Duga Resa d.o.o., a to je bio i osnovni razlog
zbog čega smo i pristupili u suvlasništvo navedene tvrtke.
Da bi navedena tvrtka mogla pružati uslugu, moraju biti zadovoljeni zakonski
preduvjeti, a to je ova odluka kojom joj se povjerava ta djelatnost.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog
vijeća istu zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
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O D L U K U
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području 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 NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE NETRETIĆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić
vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov
sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predstavnika predlagatelja akta da podnese
izvješće.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ova Odluka suštinski se ne mijenja, znači način pružanja
usluge prikupljanja otpada ostaje isti kao što je to bilo i do sada. Mijenja se samo naziv
pružatelja usluge, umjesto tvrtke Mull trans d.o.o. sada je to Čistoća Duga Resa d.o.o., radno
vrijeme pružatelja usluge i email adresa.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se nitko od nazočnih za raspravu nije javio, predsjednik Općinskog
vijeća istu zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________

8

Točka 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE
ISKAZNICE, ZNAČKE TE IZGLEDU SLUŽBENE ODORE
KOMUNALNOG REDARA OPĆINE NETRETIĆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu
službene odore komunalnog redara 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.
TIHANA STEPIĆ: „Da bi komunalni redar mogao postupati po odlukama potrebno
je da ima dokument s kojim će se identificirati, značku i službenu odoru.
Što se tiče odore komunalnog redara, čine je majica dugih i kratkih rukava te
vjetrovka. S obzirom da gospođa Biserka koja je komunalni redar, nije samo komunalni redar
već i referent za gospodarstvo, neće biti stalno u odori, već će odoru oblačiti samo prije nego
što ide na teren, u postupanje.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se nitko od nazočnih za raspravu nije javio, predsjednik Općinskog
vijeća istu zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore
komunalnog redara Općine Netretić
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 8. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD
VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE NETRETIĆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje
Općine Netretić 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.
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TIHANA STEPIĆ: „Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite Općina Netretić
dužna je donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje.
Za izradu navedenog dokumenta angažirana je tvrtka DLS d.o.o. za projektiranje
i zaštitu okoliša iz Rijeke.
Tom Procjenom propisuju se mogući rizici, način postupanja te ovlasti i dužnosti u
slučaju nastupanja istih.“
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 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Netretić
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 9. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA OPĆINSKOG
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH
NEPOGODA
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda 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 Ivan Frketić.
IVAN FRKETIĆ: „Stupanjem na snagu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda, Općina je dužna imenovati novo Povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda.
Znači, u trenutku kad župan proglasi elementarnu nepogodu, Općina mora imati
povjerenstvo koje će zaprimati zahtjeve od ljudi s terena koji su pretrpjeli neka oštećenja.
Zadatak tog povjerenstva je prva procjena štete, koja se mora izraditi u roku 8
dana od dana proglašenja prirodne nepogode.
Povjerenstvo surađuje sa županijskim povjerenstvom za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda. U svom radu može angažirati i stručne osobe, ukoliko nije u mogućnosti
samo izvršiti procjenu štete.
Da ne bi došli u „stisku“ ako se dogodi kakva prirodna nepogoda, najbolje je da
ovo povjerenstvo bude imenovano unaprijed.
Za članove Povjerenstva predlažu se kako je to unaprijed dogovoreno, Biserka
Džaja, Ivan Lorković i ja.“
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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 10 nazočnih vijećnika, 10 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 10 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda
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 16. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 19 sati i 29 minuta.

Z A P I S N I Č A R:
Branka Vrcić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić

