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Z A P I S N I K
sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana
29. studenog 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.
Prilikom prozivke utvrđeno je da su na sjednici nazočni: Ivan Lorković, Davorka
Debelak Frketić, Miljenko Ivančić, Tihomir Lorković, Zoran Ferkula, Gordana Milčić, Mihael
Dujam, Tomislav Frketić, Marjana Martinac, Ivan Matuzić i Nikolina Maradin.
Odsutni: Vladimir Bosiljevac (opravdao odsustvo) i Davor Resovac.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na
današnjoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić nazočno 11
vijećnika, te da će sve danas donesene odluke biti pravovaljane.
Osim vijećnika na sjednici su nazočni:
• Marijan Peretić, općinski načelnik Općine Netretić,
• Tihana Stepić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić, te
• 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?
Ako nema, imam ja jedno pitanje i to vezano za zimsko održavanje cesta. Jesu li
ralice spremne za čišćenje snijega?“
MARIJAN PERETIĆ: „Ralice su spremne, čeka se samo početak sezone.“
ZORAN FERKULA: „Što je sa sipinom?“
MARIJAN PERETIĆ: „Sipina stiže drugi tjedan.“
IVAN LORKOVIĆ : „Da li se zna raspored sipine?“
MARIJAN PERETIĆ: „Bit će na svakom usponu. Isto kao i prošle godine.“
IVAN LORKOVIĆ: „Kod mene prošle godine nije bilo.“
MARIJAN PERETIĆ: „To je onda bila greška.“
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TOMISLAV FRKETIĆ: „Da li još netko ima pitanja?
Ako nema, zatvaram točku „Vijećnika pitanja i prijedlozi“ te prelazimo na dnevni
red.“
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, u rad sjednice uključuje se i vijećnik Davor
Resovac, te se utvrđuje da je sada na sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća
Općine Netretić nazočno 12 vijećnika.
TOMISLAV FRKETIĆ: „Dnevni red za ovu sjednicu dobili ste u pozivu za
sjednicu, a danas ste na stol dobili dopunu dnevnog reda sa dvije točke i to:
6. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Netretić i
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem programa
predškolskog odgoja na području Općine Netretić.
Ima li tko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda?
Ako nema, dajem prvo predloženu dopunu dnevnog reda na glasovanje.“
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženu dopunu
dnevnog reda, te predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je predložena dopuna dnevnog
reda jednoglasno usvojena.
Predsjednik Općinskog vijeća potom daje na glasovanje dnevni red iz poziva za
sjednicu, s prethodno usvojenom dopunom dnevnog reda.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
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 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić,
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje od 01.01.2019.
do 30.06.2019. godine,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu
odnosno smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj,
Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi,
Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu,
Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Netretić,
Donošenje Odluke o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem programa
predškolskog odgoja na području Općine Netretić.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. REDOVNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ
------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zapisnika sa 17. 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.
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TOMISLAV FRKETIĆ: „Zapisnik ste dobili u materijalima za sjednicu, da li netko
ima primjedbi na njega?
Ako nema, dajem ga na glasovanje.“
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženi Zapisnik.
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić
sa 12 glasova „za“ donijelo
Z A K L J U Č A K
Usvaja se Zapisnik sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić održane dana 13. rujna 2019. godine u predloženom tekstu.
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
Točka 2. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje od 01.01.2019.
do 30.06.2019. godine u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za
sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Općinskom načelniku Marijanu Peretiću.
MARIJAN PERETIĆ: „Izvješće o radu dobili ste u pisanom obliku. Ima 20
stranica. Dosta je kratko pisano, pa ako imate nekih nejasnoća ili pitanja, pokušat ću sve
objasniti. Ako bi išli sve detaljno objašnjavati, to bi trajalo jako dugo.“
TOMISLAV FRKETIĆ: „Da li se netko javlja za riječ?
Ako nemate pitanja, prelazimo na drugu točku dnevnog reda.
O ovom izvješću se ne glasuje.“
____________
Točka 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG
POREZA PO KREVETU ODNOSNO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U
KAMPU ILI OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj vijećnici su dobili uz poziv za
sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Prijedlog Odluke obrazlaže Općinski načelnik Marijan Peretić.
MARIJAN PERETIĆ: „Ovo Općinsko vijeće prošle godine donijelo je Odluku o
visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za
robinzonski smještaj i ona je još uvijek na snazi. Tijekom godine dobili smo „signale“ s terena
da su utvrđeni porezi previsoki, a i usporedbom poreza u drugim jedinicama lokalne
samouprave došli smo do zaključka da su previsoki.
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Kako bi potakli iznajmljivače na iznajmljivanje, ovom odlukom predlažemo
smanjenje iznosa navedenog poreza sa 350,00 na 250,00 kuna godišnje po krevetu,
odnosno smještajnoj jedinici.
Smatramo da navedenom izmjenom Odluke za Općinu to neće biti financijski
gubitak. Iznos paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici bit će manji, ali će
biti više iznajmljivača, pa će financijski efekt biti isti.
Ako vi još imate neki prijedlog za smanjenje, možete predložiti, a što se tiče
povećanja, smatram da to ne bi bilo dobro.“
TOMISLAV FRKETIĆ: „Otvaram raspravu o predloženom.“
DAVOR RESOVAC: „Koliko je bilo prije?“
TIHANA STEPIĆ: „350,00 kuna“.
TOMISLAV FRKETIĆ: „Da li se još netko javlja za raspravu?
Ako nema pitanja, dajem prijedlog ove odluke na glasovanje?“
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić jednoglasno u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u
kampu ili objektu za robinzonski smještaj
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku, te čini njegov sastavni dio.
___________
Točka 4. DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPOTREBI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi vijećnici su
dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić – pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Netretić.
TIHANA STEPIĆ: „Radi se o slijedećem. Gospođa ima izgrađenu kuću, koju je
legalizirala, ali ima problem upisa u zemljišne knjige jer preko zemljišta na kojem je
izgrađena kuća prolazi put. Puta u stvarnosti nema, a to nikada i nije bio put. Zato je ona
podnijela zahtjev za ukidanje svojstva javnog dobra u općoj upotrebi.“
MARIJAN PERETIĆ: „Ovo nije niti prvi niti posljednji takav slučaj.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje
prijedlog Odluke na glasovanje.
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Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić jednoglasno u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku, te čini njegov sastavni dio.
__________
Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U
PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za
2020. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „U veljači ove godine stupio je na snagu Zakon o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, slijedom kojega 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.
Plan za 2020. godinu dobili ste u materijalima, te ga je slijedom navedenog
potrebno usvojiti.“
MARIJAN PERETIĆ: „Tihana nije spomenula, rok za donošenje plana je
30.11.2019. godine.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje
prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić jednoglasno u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku, te čini njegov sastavni dio.
___________
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Točka 6. DONOŠENJE ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE
NETRETIĆ
------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Netretić vijećnici su dobili na stol
prije početka sjednice kao dopunu dnevnog reda, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini
njegov sastavni dio.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Od nekih općina iz susjednih županija dobili smo informaciju
da Ministarstvo financija provodi nadzor nad odlukama o općinskim porezima. Prilikom
navedenog nadzora utvrdili su da su jedinice lokalne samouprave u svojim odlukama
prepisivale odredbe iz zakona. Njihov stav je da to nije u redu, već da jedinice lokalne
samouprave u svojim odlukama imaju ovlast samo utvrditi visinu poreza i nadležno tijelo za
utvrđivanje i naplatu poreza te su stoga dale uputu za ispravak odluka.
Iako mi nismo dobili tu uputu Ministarstva financija, predlažemo, s obzirom da se
odluka o općinskim porezima može mijenjati samo do 15.12. tekuće godine, da svoju odluku
uskladimo s navedenim uputama. Bojimo se da bi u suprotnom mogli ostati bez prihoda po
toj osnovi. Ako bi Ministarstvo financija obustavilo naš akt od primjene, ostali bi bez
mogućnosti naplate poreza za iduću godinu. Zato smo se odlučili na ovaj korak. Bolje
spriječiti, nego da ostanemo bez prihoda.“
MARIJAN PERETIĆ: „Što se tiče visine poreza, sve je ostalo isto kao i u
dosadašnjoj odluci, mijenja se samo formulacija odluke.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje
prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić jednoglasno u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o općinskim porezima Općine Netretić
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom
zapisniku, te čini njegov sastavni dio.
___________

Točka 7. DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU POTREBE ZA
OSTVARIVANJEM PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA NA
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem programa predškolskog
odgoja na području Općine Netretić vijećnici su dobili na stol prije početka sjednice, a isti je
priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
županije i jedinice lokalne samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i
interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa
predškolskog odgoja te skrbi o djeci predškolske dobi.
S obzirom da mi nemamo vrtić na svom području, na inicijativu Županije pokrenut
je postupak za donošenje potrebnih odluka i dokumenata za ostvarivanjem programa
predškolskog odgoja za djecu od tri godine života do polaska u osnovnu školu.
Ovom Odlukom utvrđujemo potrebu da se navedeni program realizira pri
Osnovnoj školi Netretić, u Područnoj školi Novigrad na Dobri.“
MARIJAN PERETIĆ: „Temeljem ove Odluke moći ćemo se prijaviti na natječaj
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje smještaja.“
TIHANA STEPIĆ: „Program predškolskog odgoja izradit će Osnovna škola
Netretić. Navedeni program mora biti usvojen na Školskom odboru, a potom se Ministarstvu
znanosti i obrazovanja upućuje zahtjev za izdavanje suglasnosti na isti. Kad dobijemo
suglasnost Ministarstva možemo se javiti na natječaj vezano za opremanje vrtića i smještaja.
Ovo je početna faza.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje
prijedlog Odluke na glasovanje.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Netretić jednoglasno u predloženom tekstu donijelo
O D L U K U
o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem programa predškolskog odgoja
na području Općine Netretić
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 18. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 18 sati i 15 minuta.

Z A P I S N I Č A R:
Branka Vrcić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić

