KLASA: 021-05/19-01/08
URBROJ: 2133/11-06-19-2

Z A P I S N I K
sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana
13. rujna 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, Davorka
Debelak Frketić, Miljenko Ivančić, Tihomir Lorković, Zoran Ferkula, Gordana Miličić, Mihael
Dujam, Tomislav Frketić, Marjana Martinac, Ivan Matuzić i Nikolina Maradin.
Odsutni: Ivan Lorković i Davor Resovac – opravdali odsustvo.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na
današnjoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić nazočno 11
vijećnika te da će sve danas donesene odluke biti pravovaljane.
Osim vijećnika na sjednici su nazočni:
• Marijan Peretić, općinski načelnik Općine Netretić,
• 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 pitanja?
ZORAN FERKULA: „Što je sa starim zelenim otocima, ovaj u Dubravcima je
potrgan?“
MARIJAN PERETIĆ: „Zeleni otoci u vlasništvu su tvrtke Mull trans d.o.o.. Čistoća
Duga Resa d.o.o. preuzela je od dosadašnjeg koncesionara samo kante. Zelenih otoka više
neće biti, oni su prošlost i dosadašnji koncesionar će ih pokupiti. Za odvojeno skupljanje
stakla, papira i plastike svako domaćinstvo dobit će tri kante nakon što Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost provede natječaj za nabavu istih, a dok se taj natječaj ne
završi svako domaćinstvo za isto dobit će po tri vreće.“
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.“
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Od ukupno 11 nazočnih vijećnika, 11 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.

R E D:

Usvajanje zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić,
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za
razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine,
Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovitih
učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.,
Donošenje Odluke o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika
Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2019./2020.,
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Netretić za 2018. godinu,
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području
Karlovačke županije.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. REDOVNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ
-----------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zapisnika sa 16. 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 11 nazočnih vijećnika, 11 ih je glasovalo „za“ predloženi Zapisnik.
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić
sa 11 glasova „za“ donijelo
Z A K L J U Č A K
Usvaja se Zapisnik sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić održane dana 31. srpnja 2019. godine u predloženom tekstu.
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
Točka 2. DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.30.06.2019. GODINE
---------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za
razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen
uz poziv za sjednicu.
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Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja obrazlaže Tihana Stepić – pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić.
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem Zakona o proračunu do 15. rujna tekuće godine
podnosi se izvješće Općinskom vijeću o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01. do 30.06.
tekuće godine.
Iz Izvješća je vidljivo da su prihodi u prvih šest mjeseci ostvareni u ukupnom
iznosu od 3.419.317,69 kuna od kojih je najznačajniji prihod od poreza u iznosu od
2.863.052,68 kuna. Planiranih prihoda od pomoći u istom razdoblju nije bilo, a prihodi od
imovine iznose 74.926,05 kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose
427.008,77 kuna, a prihodi od prodaje materijalne imovine 54.330,19 kuna.
Rashodi u istom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.680.898,41 kuna, a
odnose se na:
- Program 01: Javna uprava i administracija Općinsko vijeće u iznosu od
20.371,70 kuna,
- Program 02: Javna uprava i administracija 712.143,45 kuna,
- Program 03: Potpora poljoprivredi 3.623,75 kuna,
- Program 04: Promicanje kulture 89.500,00 kuna,
- Program 05: Razvoj sporta i rekreacije 55.000,00 kuna,
- Program 06: Razvoj civilnog društva
19.304,88 kuna,
- Program 07: Donacije organizacijama civilnog društva 13.000,00 kuna,
- Program 08: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 132.421,50
kuna,
- Program 09: Predškolski odgoj 143.415,05 kuna,
- Program 10: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 185.198,79 kuna,
- Program 11: Socijalna skrb 31.945,67 kuna,
- Program 12: Održavanje komunalne infrastrukture
208.385,25 kuna,
- Program 13: Upravljanje imovinom 36.650,00 kuna
- Program 15: Gospodarenje otpadom 29.938,37 kuna
Višak prihoda nad rashodima na dan 30.06.2019. godine iznosio je 2.606.727,76
kuna, a stanje sredstava na računu na dan 30.06.2016. godine bilo je 2.748.753,42 kuna.
Svi prihodi i rashodi izvršeni su u skladu s usvojenim Proračunom za 2019.
godinu.
Detaljno obrazloženje dobili ste uz materijal za sjednicu. Ako imate nekih pitanja,
možete ih postaviti.“
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 Polugodišnjeg izvještaja na glasovanje.
Od ukupno 11 nazočnih vijećnika, 11 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 11 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Netretić za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
Polugodišnji izvještaj bit će objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je
ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
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Točka 3. DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENI PROGRAMA GRADNJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019.
GODINU
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa gradnje 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.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ovom Odlukom o izmjeni Programa gradnje komunalne
infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu mijenjaju se samo nazivi cesta u Programu
gradnje radi usklađenju sa registrom cesta. Dakle, naziv kapitalnog projekta, izvori
financiranja i planirana sredstva za kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih prometnica
na području Općine Netretić“ ostaju nepromijenjeni.“
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 11 nazočnih vijećnika, 11 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 11 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o II. izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić
za 2019. godinu
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG
JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA
ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovitih
učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu,
a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Općina Netretić je i do sada sufinancirala prijevoz učenika
srednjih škola. Znači, ovom odlukom predlaže se da Općina podmiri razliku između cijene
mjesečne učeničke karte koju će sufinancirati Ministarstvo i Županija i fakturirane cijene od
strane prijevoznika.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
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DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ: „Koliko imamo takvih učenika?“
MARIJAN PERETIĆ: „Ta brojka se mijenja, oko 80 učenika, dva-tri plus-minus.“
Budući da se više nitko od nazočnih nije javio za raspravu, predsjednik
Općinskog vijeća istu zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 11 nazočnih vijećnika, 11 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 11 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
za školsku godinu 2019./2020.
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________

Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O FINANCIRANJU MEĐUMJESNOG
JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE NETRETIĆ ZA
ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika Osnovne
škole Netretić za školsku godinu 2019./2020. u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je
dostavljen uz poziv za sjednicu.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ova odluka predlaže se iz istog razloga kao i prošle godine,
obzirom da je nastala potreba sufinanciranjem prijevoza učenika koji se ne uklapaju u odluku
Vlade RH prema kojoj učenici od 5 do 8 razreda koji imaju manje od 5 km i učenici od 1 do 4
razreda koji imaju manje od 3 km do škole nemaju pravo na prijevoz.
U članku 4. prijedloga odluke koji ste vi dobili u materijalima stoji da će se odluka
primjenjivati od 09. rujna 2019. do 30. lipnja 2020. godine kao što je to predloženo i odluci o
sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola. Tu se predlaže izmjena, umjesto 30. lipnja
2020. predlaže se 17. lipnja 2020. godine, tj. kraj školske godine.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Budući da je školska godina počela 09. rujna, a u
međuvremenu ima i praznika, prijevoz bi trebalo ugovoriti na devet mjeseci, a ne devet i pol,
znači do 31. svibnja 2020. godine.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Općinskog vijeća daje
prijedlog Odluke na glasovanje uz izmjenu u članku 4. Odluke na način da se datum 30.
lipnja 2020. zamijeni s datumom 31. svibnja 2020. godine.
Od ukupno 11 nazočnih vijećnika, 11 ih je glasovalo „za“ predloženo.
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Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 11 glasova „za“ donijelo
O D L U K U
o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika Osnovne škole Netretić za
školsku godinu 2019./2020.
uz izmjenu članka 4. tako da isti glasi:
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Netretić“, a primjenjivat će se od 09.
rujna 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine.
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 7. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE
NETRETIĆ ZA 2018. GODINU
----------------------------------------------------------------------------------------------------Presliku Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Netretić za 2018. godinu
vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isto je priloženo i ovom zapisniku.
Izvješće obrazlaže Marijan Peretić – općinski načelnik Općine Netretić.
MARIJAN PERETIĆ: „Izvješće ste dobili u materijalima. Kao što vidite, rezultat je
odličan. Dobili smo bezuvjetno mišljenje bez ijedne nepravilnosti. Moram reći da taj rezultat
nije došao sam od sebe, da je prije toga slijedilo puno rada i truda, prekovremenog rada,
rada vikendima i nedjeljom i ovu priliku koristim da se zahvalim svima onima koji su tome
pridonijeli.
Ovaj nalaz bitan je za nas iz više razloga.
Prvi razlog je da po nalazu nema nikakvih za nas negativnih postupanja.
Drugi razlog je samo uređeni sustavi mogu postizati dobre rezultate.
Treći razlog je zbog reforme sustava lokalne samouprave koja nam slijedi. Po
mojim saznanjima temeljit će se na uspješnosti jedinica lokalne samouprave.
Tihana i ja smo gotovo svakodnevno kontaktirali s njima, odgovarali na njihova
pitanja i nejasnoće.
Ako vam nešto nije jasno ili imate nekih pitanja, možemo vam pojasniti.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o Izvješću.
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Koliko često revizija dolazi, da li svake ili svakih par
godina?“
MARIJAN PERETIĆ: „Ja ne znam kad će sljedeći puta biti revizija. Državni ured
za reviziju ima svoje kriterije temeljem kojih vrše reviziju poslovanja jedinica lokalne
samouprave.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik istu zaključuje.
O ovom izvješću se ne glasuje, ono se daje samo na znanje.
__________
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Točka 7. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I
IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Preslika Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području
Karlovačke županije u privitku je ovog zapisnika, a ista je dostavljena vijećnicima uz poziv za
sjednicu.
Obrazloženje uz Izvješće daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Izvješće ste dobili u materijalima. Moram reći da smo mi pod
tu reviziju potpali slučajno, obzirom da naše igralište u Novigradu na Dobri koje koristi NK
„Dobra“ u biti ne zadovoljava propisanu površinu niti ostale uvjete, ali je isto registrirano u
Nogometnom savezu kao takvo.
Navedenom revizijom nam je u biti naloženo da kada završimo projekt izgradnje
ŠRC „Dobra“ da reguliramo svoje odnose s Nogometnim klubom „Dobra“.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o Izvješću.
Budući da se nitko od nazočnih za raspravu nije javio, predsjednik istu zaključuje.
O ovom izvješću se ne glasuje, ono se daje samo na znanje.
Ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 17. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 19 sati i 20 minuta.

Z A P I S N I Č A R:
Branka Vrcić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić

