
KLASA: 021-05/19-01/10 
URBROJ: 2133/11-06-19-2 

 
Z   A   P   I   S   N  I  K 

 
sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana  

23. prosinca 2019. godine u Općinskoj vijećnici Općine Netretić 
 

 
Započeto u 17:00 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: 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 svih 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 Općne 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: „Da li netko ima pitanja?„ 
 
IVAN LORKOVIĆ: „Imam ja jedno općenito pitanje. S obzirom da je bilo dosta 

građevinskih radova na cestama, da li imamo nadzor nad tim radovima?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Da. Nadzor je zakonska obveza. Sve što gradimo, čak kad 

i postavljamo ogradu na igralištu, što je simboličan iznos, imamo ugovoren nadzor nad 
izvođenjem radova.“ 

 
IVAN LORKOVIĆ: „Tko je nadzor?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Nadzor nad cestama provodio je Tihomir Katić.  
Kad se provede postupak javne nabave za izvođenje radova, provodi se i nabava 

za stručni nadzor. Znači, stručni nadzor ne imenujemo.“ 
 
DAVOR RESOVAC: „Kad će biti gotovi radovi u Frketić Selu?“ 
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MARIJAN PERETIĆ: „Radovi na postavljanju cjevovoda u Frketić Selu su gotovi. 
Obzirom da je cjevovod prolazio trasom šumske ceste i nerazvrstane ceste kroz naselje 
Frketić Selo, nastala su oštećenja. U tijeku su razgovori s investitorom i izvođačem radova. 
Po njihovom obećanju za nekoliko dana bit će sve sanirano.“ 

 
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Cesta za Završje, znam da nije naša cesta, ali bilo bi 

dobro skrenuti pažnju na nju. Propala je. Da li se može potaknuti to pitanje, nekoga 
obavijestiti? Ljudi pitaju za tu cestu. Možda da se popravi dio.“ 

 
MARIJAN PERETIĆ: „Radi se o županijskoj cesti. Nije to problem samo na toj 

cesti. Ovako loše stanje županijskih cesta još nije bilo, kako po pitanju kolnika, tako i po 
pitanju sječe živica. Početkom iduće godine razgovarat ću s g. Turkovićem na tu temu i 
nadam se da će se stanje popraviti.“ 

 
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zatvara 

točku „Vijećnička pitanja i prijedlozi“, te se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda za današnju 
sjednicu. 

 
TOMISLAV FRKETIĆ: „Dnevni red za današnju sjednicu dobili ste u pozivu za 

sjednicu. 
Predlagatelj akta predlaže da se točka 28. dnevnog reda skine s dnevnog reda 

ove sjednice, te da se dnevni red dopuni s tri točke dnevnog reda koje ste danas dobili na 
stol. 

Da li ima nekih drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda? 
Ako nema, dajem prvo na glasovanje da se s dnevnog reda ove sjednice izostavi 

točka 28. Donošenje Odluke o rashodovanju dugotrajne nematerijalne imovine.“ 
 
Od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić, „za“ predloženo 

glasovalo je svih 13 vijećnika. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća potom daje na glasovanje da se predloženi dnevni 

red dopuni sa tri točke dnevnog reda koje su vijećnici dobili danas na stol i to kako slijedi: 
- Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Netretić za razdoblje od 2020. – 2023. godine, 
- Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2020. godinu, te 
- Donošenje Odluke o prijenosu idejnih projekata kanalizacije i pročišćavanja 

otpadnih voda na javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa 
d.o.o.“ 

 
Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 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 izmijenjeni i dopunjeni  

 
D  N  E  V  N  I     R  E  D : 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Netretić, 
2. Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava 

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

2019. godinu, 
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4. Donošenje Odluke o III. izmjenama Programa gradnje komunalne 
infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu,   

5. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu, 

6. Donošenje Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Netretić za 
2019. godinu,  

7. Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području 
Općine Netretić za 2019. godinu, 

8. Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa utroška sredstava vodnoga 
doprinosa za 2019. godinu, 

9. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, 

10. Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 
2019. godinu, 

11. Donošenje Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu i projekcije Proračuna 
za 2021. i 2022. godinu, 

12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu, 
13. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 

2020. godinu, 
14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 

2020. godinu, 
15. Donošenje Socijalnog programa Općine Netretić za 2020. godinu, 
16. Donošenje Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 

2020. godinu, 
17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2020. godinu, 
18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2020. godinu, 
19. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2020. godinu, 
20. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
21. Donošenje Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu, 
22. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih 

sirovina za 2020. godinu, 
23. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za koncesiju za 

eksploataciju mineralnih sirovina za 2020.godinu, 
24. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu, 

25. Donošenje Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu, 
26. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Općine Netretić, 
27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji 

poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Netretić, 
28. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području 

Općine Netretić, 
29. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj, 
30. Donošenje Odluke o prijenosu komunalne vodne građevine na području 

Općine Netretić na javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa 
d.o.o., 

31. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun 
plaće općinskog načelnika Općine Netretić i njegovog zamjenika, 

32. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Netretić za 2020. godinu, 
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33. Donošenje Odluke o odobravanju sredstava za uplatu članarine LAG-u Vallis 
Colapis za 2019. godinu, 

34. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i 
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na 
području Općine Netretić za 2019. godinu, 

35. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na 
području Općine Netretić za 2020. godinu, 

36. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić 
za 2019. godinu, 

37. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Netretić za razdoblje od 2020. – 2023. godine, 

38. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2020. godinu, 

39. Donošenje Odluke o prijenosu Idejnih projekata kanalizacije i pročišćavanja 
otpadnih voda na javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa 
d.o.o. 

 
Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo za predloženi dnevni red, te 

predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu. 
 
 
 
Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. REDOVNE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Zapisnika sa 18. 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 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Netretić održane dana 29. studenog 2019. godine u predloženom tekstu. 
 
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

_____________ 
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Točka 2.  DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU 
NEUTROŠENIH SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ 
PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2018. GODINU 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava 

Proračuna Općine Netretić po Godišnjem obračunu za 2018. godinu vijećnici su dobili u 
materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku, te čini njegov sastavni dio. 

 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić – pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Netretić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Prilikom donošenja I. rebalansa Proračuna Općine Netretić za 

2019. godinu, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o rasporedu neutrošenih sredstava 
Proračuna Općine Netretić po Godišnjem obračunu za 2018. godinu kojom su neutrošena 
sredstva bila raspoređena na određene pozicije. Budući da smo vidjeli da tako raspoređena 
sredstva neće biti utrošena, ovom odlukom predlaže se da se ista rasporede kako slijedi: 

- 38.309,48 kuna na Aktivnost: Administrativni poslovi Jedinstvenog upravnog 
odjela 

- 380.000,00 kuna na Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih prometnica 
na području Općine Netretić, 

- 180.000,00 kuna na Kapitalni projekt: Rekonstrukcija groblja Završje, te 
- 270.000,00  kuna na Kapitalni projekt: Obnova Društvenog doma Mračin.“ 
 
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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

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

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 3. DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 

2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili u materijalima za sjednicu. 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 

2019. godinu dobili ste u materijalima uz poziv za sjednicu, a danas ste na stol dobili 
amandman načelnika na navedenu odluku, koji postaje njezin sastavni dio. 
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Navedenim amandmanom se u prijedlogu Odluke u Posebnom dijelu, Program 
02: Javna uprava i administracija, Konto 323 Rashodi za usluge, iznos 471.400,00 kuna 
zamjenjuje se iznosom 497.400,00 kuna, te se sukladno navedenom ukupan iznos rashoda i 
izdataka Proračuna Općine Netretć za 2019. godinu 8.182.600,00 kuna zamjenjuje iznosom 
8.208.600,00 kuna. 

Također u Općem dijelu, Konto 611 Porez i prirez na dohodak, iznos 
4.853.393,22 zamjenjuje se iznosom 4.879.393,22 kuna, te se sukladno tome ukupan iznos 
8.182.600,00 kuna prihoda i primitaka Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu 
zamjenjuje iznosom 8.208.600,00 kuna. 

Program 02: Javna uprava i administracija, Konto 323 Rashodi za usluge, 
povećava se za 26.000,00 kuna radi podmirenja nastalog troška za geodetske usluge.  

Sukladno predloženim amandmanima uskladit će se Plan razvojnih programa 
Općine Netretić za razdoblje od 2019. do 2021. godine koji je sastavni dio Proračuna Općine 
Netretić za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu.“ 

 
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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

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

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

___________ 
 

 
Točka 4. DONOŠENJE ODLUKE O III. IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. 
GODINU 

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

Prijedlog Odluke o III. izmjenama 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: „Budući da ste danas usvojili rebalans Proračuna, s istim je 

potrebno uskladiti i programe, pa tako i Program gradnje komunalne infrastrukture. 
Ovim Programom umjesto dosadašnjih 5.965.000,00 kuna osiguravaju se 

sredstva u iznosu od 3.372.600,00 kuna, i to za: 
- Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih prometnica na području Općine 

Netretić 1.417.000,00 kuna, 
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta u Dubravcima 46.000,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Nabava prometnih znakova 2.700,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Sanacija i uređenje groblja Završje I. faza 590.500,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Sanacija stare mrtvačnice i parkirališta na groblju Novigrad 

na Dobri 196.900,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete 246.700,00 kuna 
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- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete Dubravci 24.100,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Športsko-rekreacijski centar „Dobra“ – Izrada projektno 

tehničke dokumentacije 198.800,000 kuna 
- Kapitalni projekt: Postavljanje ograde na istočnom dijelu igrališta Netretić 

34.900,00 kuna, 
- Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade Općine i 

uređenje (Netretić 2) 15.000,00 kuna, 
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u Općini Netretić 

36.900,00 kuna, 
- Kapitalni projekt: Uređenje ceste do Turističke zone Kunići 80.500,00 kuna, 
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Društvenom doma u Srednjem Prilišću 

10.200,00 kuna, te 
- Kapitalni projekt: Obnova Društvenog doma Mračin 472.400,00 kuna.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
IVAN LORKOVIĆ: „Da li je po tom planu izvršeno sve kako je navedeno po 

mjesnim odborima?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Razlog zašto se išlo u rebalans proračuna i izmjenu 

programa gradnje je taj da se isti svedu u realne okvire. Znači, u ovom programu gradnje 
nalazi se ono što je izvršeno i u obimu kako je izvršeno.“ 

 
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o III. izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture  
Općine Netretić za 2019. godinu 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENAMA PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE 
NETRETIĆ ZA 2019. GODINU 

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

 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Netretić za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv 
za sjednicu. 

 
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Budući da je usvojen II. rebalans Proračuna, s istim je 

potrebno uskladiti i Program održavanja komunalne infrastrukture, odnosno isti je potrebno 
uskladiti sa stvarno utrošenim sredstvima.  
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Ovim izmjenama Programa ukupno planirana sredstva u Programu u iznosu 
1.220.000,00 kuna smanjuju se na 1.033.500,00 kuna,  a ista su namijenjena za: 

- održavanje nerazvrstanih cesta  500.000,00 kuna 
- javnu rasvjetu 390.000,00 kuna 
- održavanje 7 groblja i 6 mrtvačnica 133.500,00 kuna 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina 1.400,00 kuna, te 
- održavanje zgrada javne namjene 8.600,00 kuna“.    
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Koliko je cesta ostalo još za asfaltirati?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Ako ćemo ići ovim tempom kakvim smo išli do sada, moja 

procjena je, bit će ih za asfaltirati još 5 godina.“ 
 
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  
Općine Netretić za 2019. godinu 

 

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

___________ 
 
 
Točka 6. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA SOCIJALNOG 

PROGRAMA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Netretić za 2019. 

godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku. 
 
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Prijedlog Odluke dobili ste u materijalima za sjednicu. Radi se 

o usklađenju programa sa stvarno utrošenim sredstvima. Ukupno planirana sredstva u ovom 
Programu u iznosu 110.000,00 kuna smanjuju se na iznos 62.400,00 kuna.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za istu 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
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O   D   L   U   K   U 
 

o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Netretić za 2019. godinu 
 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 7. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENI PROGRAMA FINANCIRANJA 

VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. 
GODINU 

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

 
Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području 

Općine Netretić za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz 
poziv za sjednicu. 

 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Radi se o usklađenju Programa sa stvarno doznačenim 

sredstvima. Ukupno planirana sredstva za ovaj Program sada iznose 335.000,00 kuna.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za istu 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o I. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području  
Općine Netretić za 2019. godinu 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 8. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA 

SREDSTAVA VODNOGA DOPRINOSA ZA 2019. GODINU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 

2019. godinu vijećnici su dobili u materijalima 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 utroška sredstava 

vodnoga doprinosa za 2019. godinu za potrebe ovog Programa u 2019. godini planira se 
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ukupno 8.410,43 kune. Radi se o stvarno doznačenim sredstvima u Proračun Općine 
Netretić na ime vodnoga doprinosa.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za istu 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o I. izmjeni Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu 
 

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

___________ 
 
Točka 9. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA 

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 
ZGRADA U PROSTORU ZA 2019. GODINU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a 
vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu. 

 
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu planirali smo nešto veći prihod po osnovu ove 
naknade, a prilikom planiranja rukovodili smo se prihodom ostvarenim od te naknade u 2018. 
godini.  

Gledajući koliko smo do sada ostvarili prihoda po toj osnovi, moramo se svesti u 
realne okvire, tako da sada planiramo iznos od 40.000,00 kuna.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za istu 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o I. izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 



11 
 

 
Točka 10.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O SPONZORSTVIMA 

OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2019. 

godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu. 
 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovaj Program uskladili smo s dosadašnjim izvršenjem, 

odnosno stavili smo ga u realne okvire.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za istu 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2019. godinu 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 11.DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 

I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 

2021. i 2022. godinu vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom 
zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

 
Obrazloženje uz prijedlog Proračuna daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Prijedlog Proračuna dobili ste u materijalima za sjednicu, a 

danas ste dobili amandman načelnika na prijedlog Proračuna koji postaje njegov sastavni 
dio. 

Navedenim amandmanom se u prijedlogu Proračuna u Posebnom dijelu 
projekcije plana proračuna za 2020. godinu,  

- pozicija R0125, Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, iznos 
147.000,00 kuna zamjenjuje iznosom 205.000,00 kuna, 

- pozicija R0021, Konto 426 Nematerijalna proizvedena imovina, iznos 
45.000,00 kuna zamjenjuje  iznosom 85.000,00 kuna, i 

- dodaje nova pozicija R0150, Konto 421 Građevinski objekti u iznosu 
450.000,00 kuna 

te se sukladno navedenom ukupan iznos rashoda Proračuna 11.599.000,00 kuna zamjenjuje 
iznosom 12.147.000,00 kuna. 

U projekcijama Plana Proračuna Opći dio za 2020. godinu,  
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- Konto 611 Porez i prirez na dohodak, iznos 6.815.000,00 kuna zamjenjuje se 
iznosom 7.003.000,00 kuna, 

- Konto 633 Pomoći iz Proračuna, iznos 2.297.000,00 kuna zamjenjuje se 
iznosom 2.657.000,00 kuna, 

te se sukladno tome ukupan iznos 11.599.000,00 kuna prihoda i primitaka 
Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu zamjenjuje iznosom 12.147.000,00 kuna. 

Pozicija R0125, Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećava se 
iz razloga što smatramo da neće biti dovoljno sredstava na istoj, pozicija R0021, Konto 426 
Nematerijalna proizvedena imovina povećava se iz razloga uključivanja Općine Netretić u 
pilot projekt demografske obnove s Karlovačkom županijom, dok se pozicija R0150, Konto 
421 Građevinski objekti dodaje iz razloga obnove stare škole Novigrad na Dobri za potrebe 
organiziranja predškolskog odgoja (vrtić). 

Sukladno predloženim amandmanima uskladit će se Plan razvojnih programa 
Općine Netretić za razdoblje od 2020. do 2022. godine koji je sastavni dio Proračuna Općine 
Netretić za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu i obrazloženje uz 
Proračun Općine Netretić za 2020. godinu. 

Što se tiče samog Proračuna, u 2020. godini planiraju se slijedeći kapitalni 
projekti: 

- Modernizacija nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić,  
- Izrada projektne dokumentacije za cestu u MO Skupica 
- Izrada projektne dokumentacije za cestu u MO Mračin od križanja do zaselka 

Sladići, Trupkovići i Banjavčići 
- Izrada projektne dokumentacije nogostupa u Dubravcima 
- Nabava prometnih znakova 
- Sanacija i uređenje groblja Novigrad II. faza 
- Modernizacija javne rasvjete 
- Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta 
- Izrada autobusnih stajališta u MO Netretić i MO Donje Stative, 
- Športsko-rekreacijski centar „Dobra“ – Izrada projektno tehničke 

dokumentacije  i izgradnja I. faza“. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
Budući da se za istu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje prijedlog 

Proračuna 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   R   A   Č   U  N 
 

Općine Netretić za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu 
 
Proračun će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 
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Točka 12.DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE 
NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu u 

privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu. 
 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Radi se o tehničkoj odluci kojom se regulira tko je odgovoran 

za izvršenje Proračuna i kako se koriste proračunska sredstva.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za istu 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu 
 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 13.DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. 

godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen u materijalima za sjednicu. 
 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovim Programom planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 

4.210.000,00 kuna i to za: 
- Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih 

prometnica na području Općine Netretić  700.000,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za 

cestu u MO Skupica 50.000,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za 

cestu u MO Mračin od križanja do zaselka Sladići, 
Trupkovići i Banjavčići 50.000,00 kuna 

- Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije 
nogostupa u Dubravcima 50.000,00 kuna 

- Kapitalni projekt: Nabava prometnih znakova 30.000,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Sanacija i uređenje groblja 

Novigrad na Dobri II. faza 640.000,00 kuna 
- Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete 270.000,00 kuna 
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- Kapitalni projekt: Nabava mobilnog reciklažnog 
dvorišta 130.000,00 kuna 

- Kapitalni projekt: Izrada autobusnih stajališta u MO 
Netretić i MO Donje Stative 90.000,00 kuna 

- Kapitalni projekt: Športsko – rekreacijski centar 
„Dobra“ – Izrada projektno tehničke dokumentacije i 
izgradnja I. faza 2.200.000,00 kuna .“  

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu 
 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 14.DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 

2020. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini 
njegov sastavni dio. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovim Programom planiraju se sredstva u iznosu od 

1.225.100,00 kuna i to za: 
- održavanje nerazvrstanih cesta 600.000,00 kuna 
- javnu rasvjetu 370.000,00 kuna 
- održavanje 7 groblja i 6 mrtvačnica i opremu 235.100,00 kuna 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina 20.000,00 kuna.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
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P   R   O   G   R   A  M 

 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu 

 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 15.DONOŠENJE SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE NETRETIĆ ZA 

2020. GODINU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Socijalnog programa Općine Netretić za 2020. godinu u privitku je ovog 

zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu. 
 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovim Programom osiguravaju se sredstva u iznosu 

125.000,00 kuna za pružanje financijske pomoći ugroženim obiteljima i pojedincima radi  
podizanje kvalitete života, a izvor su opći prihodi i primici i pomoći.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 

prijedlog Socijalnog 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

SOCIJALNI PROGRAM 
 

Općine Netretić za 2020. godinu 
 

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

___________ 
 
 
Točka 16.DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA VATROGASTVA NA 

PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Prijedlog Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 

2020. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu. 
 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovim Programom planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 

450.000,00 kuna i to za: 
- tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine 

Netretić  165.000,00 kuna 
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- tekuće donacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada 
Karlovca 15.000,00 kuna 

- kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Općine 
Netretić  270.000,00 kuna.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za istu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu 

 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 17.DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE 

NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2020. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov 
sastavni dio. 

 
Obrazloženje uz prijedlog Programa daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za 2020. 

godinu te osiguravaju sredstva u iznosu od 74.000,00 kuna za provođenje istog.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2020. godinu 
 

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

___________ 
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Točka 18.DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE 
NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2020. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov 
sastavni dio. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u sportu Općine 

Netretić za 2020. godinu te osigurava iznos od 60.000,00 kuna za provođenje istog.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2020. godinu 
 

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

___________ 
 
 
Točka 19.DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 
PROSTORU ZA 2020. GODINU 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2020. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz 
poziv za sjednicu. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovim Programom planira se prihod od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u Proračunu Općine Netretić za 2020. 
godinu u iznosu od 75.000,00 kuna, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za: 

- modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području 
Općine Netretić 25.000,00 kuna te 

- izradu projektne dokumentacije za cestu u MO 
Skupica 50.000,00 kuna.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
IVAN LORKOVIĆ: „Da li Općina ima evidenciju koliko ima još zgrada koje 

podliježu legalizaciji?“ 
 



18 
 

TIHANA STEPIĆ: „Nemamo točnu evidenciju, ali s obzirom da je bio drugi krug 
legalizacije, vjerojatno još ima dosta.“ 

 
   

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 

 
utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru za 2020. godinu 
 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 20.DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG 

DOPRINOSA ZA 2020. GODINU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov 
sastavni dio. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Za potrebe ovog Programa u 2020. godini Općina planira priliv 

sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna, a planirana sredstva utrošit će se za modernizaciju 
nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 
 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 
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Točka 21.DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA VODNOGA 
DOPRINOSA ZA 2020. GODINU 

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

Prijedlog Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu u 
privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Za potrebe ovog Programa u 2020. godini planiraju se 

sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, a ista se planiraju utrošiti 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 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu 

 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
Točka 22.DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2020. GODINU 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih 

sirovina za 2020. godinu vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom 
zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

 
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Programa daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „U 2020. godini temeljem naknade za eksploataciju mineralnih 

sirovina očekuje se prihod od 10.000,00 kuna te se ovim Programom planira da će se 
navedena sredstva utrošiti za modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području Općine 
Netretić.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
IVAN LORKOVIĆ: „Koliko kamenoloma ima na području Općine Netretić?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Samo jedan, ali niti on ne radi. Poslovanje se svelo na 

minimum.“ 
 
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu 

zaključuje te daje prijedlog Programa 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu 
 

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

___________ 
 
 
Točka 23.DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 
2020. GODINU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju 

mineralnih sirovina za 2020. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz 
poziv za sjednicu. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih 

sirovina u 2020. godini očekuje se prihod od 10.000,00 kuna te se ovim Programom planira 
da se navedena sredstva utroše za modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području 
Općine Netretić.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

P   R   O   G   R   A  M 
 

utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju  
mineralnih sirovina za 2020.godinu 

 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 
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Točka 24.DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH 
OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 
PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE 
IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 
2020. GODINU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu, a isti 
je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Za potrebe ovog Programa u 2020. godini planira se ukupno 

8.000,00 kuna, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za podmirenje troškova postupaka 
koji se vode u svrhu sređivanja imovinsko pravnih odnosa i zemljišnih knjiga te za program 
uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
IVAN LORKOVIĆ: „Da li se ovdje radi o ciljanim ugovorima?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Ne, radi se o zakonskoj obvezi.“ 
 
IVAN LORKOVIĆ: „Da li je Matuzić izvršio otplatu?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Da. Sredstva su u cijelosti uplaćena.“ 
 
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 

raspravu 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 jednoglasno 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 2020. godinu 
 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
Točka 25.DONOŠENJE ODLUKE O SPONZORSTVIMA OPĆINE NETRETIĆ 

ZA 2020. GODINU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu vijećnici su 

dobili u materijalima za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
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Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovom Odlukom Općina Netretić obvezuje se sponzorirati iz 

Proračuna za 2020. godinu slijedeće manifestacije: 
- Turnir „Sv. Ane“ Dubravci s iznosom 2.000,00 kuna, 
- Memorijalni turnir „Boško Tomičić“ Mračin s iznosom od 2.000,00 kuna, 
- Županijsko natjecanje u oranju s iznosom od 2.000,00 kuna, 
- Akciju donošenja „Betlehemskog svjetla“ u župe Karlovačke županije u iznosu 

od 500,00 kuna, 
- Spust po Kupi u iznosu od 2.500,00 kuna, 
- Prvenstvo u kickboixingu za kadete i juniore s iznosom od 2.500,00 kuna, 
- Natjecanja u motokrosu s iznosom od 2.500,00 kuna, 
- Pedala laganini u iznosu od 500,00 kuna, te 
- Hrvatski časnički zbor u iznosu od 500,00 kuna.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ: „Zašto u ovoj odluci više nema manifestacije 

„Kud Dobrica bistra teče“? 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Ta manifestacija ići će preko Turističke zajednice Područja 

četiri rijeke“.“ 
 
Budući da se više nitko 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu 
 

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

___________ 
 
 
Točka 26.DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 
NETRETIĆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog 

plana uređenja Općine Netretić u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv 
za sjednicu. 

 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: “30.06.2017. godine donijeta je Odluka o izradi II. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić kojom je započeo postupak izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić. Nakon donošenja navedene odluke u 
postupku nabave izabran je izrađivač Plana, Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba te 
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su prikupljani zahtjevi, kako od strane stranaka, tako i od javnopravnih tijela. Također 
proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog 
Plana, te je nakon izrađenog prijedloga II. izmjena i dopuna prostornog plana održano javno 
izlaganje i javna rasprava o istom. Nakon toga dobili smo sve potrebne suglasnosti na isti i 
sada je ova Odluka spremna za usvajanje na Općinskom vijeću.“ 

 
MARIJAN PERETIĆ: „Ja još samo moram dodati da će ove izmjene i dopune 

Prostornog plana Općinu Netretić koštati nula kuna jer se iste financiraju iz Mjere 7.1.1., a 
radi se o redu veličine 100.000,00 kuna. 

Iz izlaganja pročelnice može se vidjeti da je procedura oko donošenja Plana 
trajala jako dugo, a razlog je taj što smo imali drugačiji pristup izradi prostornog plana. 
Osobno sam s Odjelom nekoliko puta „češljao“ stavke, kako u tehničkom, tako i u grafičkom 
dijelu. Više puta smo „prešli“ s izrađivačem plana preko Prostornog plana kako bi on bio što 
kvalitetniji. Nije isključeno da u istom nema i grešaka, ali to je sigurno neusporedivo manje u 
odnosu na ranije.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 

prijedlog Oduke 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o II. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja  
Općine Netretić 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 27.DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP 

I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU 
OPĆINE NETRETIĆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga 

prostora u vlasništvu Općine Netretić u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili u 
materijalima za sjednicu. 

 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Izmjenu ove Odluke predlažemo iz razloga jeftinije objave 

javnog natječaja, odnosno radi uštede. Znači, ovom Odlukom predlaže se da se u javnom 
tisku objavi samo obavijest o objavi javnog natječaja, a sam javni natječaj da se objavi na 
internet stranici Općine i oglasnoj ploči Općine Netretić.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 

prijedlog Oduke 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga prostora  
u vlasništvu Općine Netretić 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
___________ 

 
 
Točka 28.DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA NA 

GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine 

Netretić 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: „Radi se o tehničkoj odluci, odnosno o usklađenju naknade 

kako bi svi bili u istom položaju. Odluka se usklađuje za iznos godišnjeg troška održavanja 
grobnih mjesta.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 

prijedlog Oduke 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine Netretić 
 

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

___________ 
 
 
Točka 29.DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAČUNU I 

NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj u 

privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu. 
 
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
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TIHANA STEPIĆ: „Ovom Odlukom utvrđuje se koje će se komunalne vodne 

građevine financirati iz naknade za razvoj, te da će se naknada za razvoj koristiti za izravno 
plaćanje troškova gradnje i projektiranja komunalnih vodnih građevina navedenih u točci III. 
odluke temeljem ugovora sklopljenog između Općine Netretić i javnog isporučitelja 
Komunalno Duga Resa.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
TIHOMIR LORKOVIĆ: „Koliko je do sada prikupljeno sredstava od ove 

naknade?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Dobili smo te podatke od Komunalnog Duga Resa, ali ih 

trenutno nemamo kod sebe. Taj podatak dobit ćete za slijedeću sjednicu Vijeća.  
Moram samo napomenuti da se prikupljena sredstva od ove naknade oplode 

nekoliko puta jer se investicije financiraju iz sredstava Hrvatskih voda, a Općina Netretić u 
istima sudjeluje s određenim postotkom.“ 

 
Budući da se više nitko nije javio za riječ, 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
_____________ 

 
 

Točka 30.DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU KOMUNALNE VODNE 
GRAĐEVINE NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ NA JAVNOG 
ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA KOMUNALNO DUGA RESA 
D.O.O. 

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

Prijedlog Odluke o prijenosu komunalne vodne građevine na području Općine 
Netretić na javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o. 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: „Sukladno Zakonu o vodama Općina ne može biti vlasnik 

komunalnih vodnih građevina, već je iste dužna prenijeti na javnog isporučitelja vodnih 
usluga. 

Sukladno navedenoj odredbi, ovom Odlukom prenosi se pravo vlasništva na 
komunalnoj vodnoj građevini – Hidrantu MO Kunići-Bogovci u vlasništvo  javnog isporučitelja 
vodnih usluga Komunalno Duga Resa. 
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U članku 4. prijedloga Odluke stoji da odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Glasniku Općine Netretić“. Ovdje se predlaže izmjena navedenog članka na 
način da Odluka stupi na snagu danom objave u „Glasniku Općine Netretić“.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 

prijedlog Odluke na glasovanje uz izmjenu članka 4. kako je to obrazložila pročelnica. 
 

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 jednoglasno donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o prijenosu komunalne vodne građevine na području Općine Netretić  
na javnog isporučitelja vodnih usluga  

Komunalno Duga Resa d.o.o. 
 

uz izmjenu članka 4. u prijedlogu Odluke tako da isti glasi: 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Netretić“. 
 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
_____________ 

 
 
Točka 31.DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNOVICI I 

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ I NJEGOVOG ZAMJENIKA 

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

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće 
općinskog načelnika Općine Netretić i njegovog zamjenika u privitku je ovog zapisnika, a 
vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu. 

 
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Utvrđivanje osnovice za obračun plaće službenika i 

namještenika Općine Netretić u nadležnosti je općinskog načelnika, dok je utvrđivanje 
osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika u nadležnosti 
Općinskog vijeća. 

Budući da je načelnik povećao osnovicu za obračun plaće službenika i 
namještenika za 3% s primjenom počevši od obračuna plaće za mjesec siječanj 2020. 
godine, ovom Odlukom predlaže se povećanje osnovice za obračun plaće općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika, kako bi iste bile usklađene.“ 

 
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. 
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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 osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika 

Općine Netretić i njegovog zamjenika 
 

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

_____________ 
 

 
Točka 32.DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA 

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE NETRETIĆ ZA 
2020. GODINU 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2020. 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: „U Proračunu Općine Netretić za 2020. godinu za redovito 

financiranje političkih stranaka u 2020. godini osigurana su sredstva u iznosu od 13.400,00 
kuna, a ovom odlukom ista se predlažu rasporediti kako slijedi: 

- Hrvatskoj seljačkoj stranci za 6 članova 6.200,00 kuna 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici za 6 članova 6.100,00 kuna, te 
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske za 1 člana 1.100,00 kuna.“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Ovdje se radi isključivo o zakonskoj obvezi.“ 
 
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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2020. godinu 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
_____________ 
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Točka 33.DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA 

UPLATU ČLANARINE LAG-U VALLIS COLAPIS ZA 2019. GODINU 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za uplatu članarine LAG-u Vallis 

Colapis za 2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. Isti je priložen i ovom 
zapisniku, te čini njegov sastavni dio. 

 
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Ovom Odlukom predlaže se da se iz Proračuna Općine 

Netretić isplate sredstva u iznosu 9.600,00 kuna za uplatu članarine LAG-u Vallis Colapis za 
2019. godinu.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Jel se to koristi?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Pitat ćemo Tihomira da li se to isplati?“ 
 
TIHOMIR LORKOVIĆ: „Da, isplati se.“ 
 
Budući da se više nitko 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o odobravanju sredstava za uplatu članarine LAG-u Vallis Colapis za 2019. godinu 
 

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

_____________ 
 
 
Točka 34.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU 

ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG 
PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 
OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić 
za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio, a isti je dostavljen 
vijećnicima uz poziv za sjednicu. 

 
Obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Branka Vrcić – Referentica za opće i 

administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu. 
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BRANKA VRCIĆ: „Zakonom o zaštiti o požara propisano je da predstavnička 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje 
razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 

Općinsko vijeće Općine Netretić krajem prošle godine donijelo je Godišnji 
provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2019. 
godinu. U točki IV. navedenog Programa utvrđeno je da će izvješće o stanju provedbe 
navedenog programa podnijeti zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Netretić, te da će 
isto dostaviti Općinskom načelniku Općine Netretić i županijskom vatrogasnom 
zapovjedniku. On je to i učinio, odnosno izvješće je dostavio Općinskom načelniku, koji je isti 
prihvatio te ga uputio Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.“ 

 
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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K 
 

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe  
Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara  

na području Općine Netretić za 2019. godinu 
 

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

_____________ 
 
 
Točka 35.DONOŠENJE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE 
NETRETIĆ ZA 2020. GODINU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na 

području Općine Netretić za 2020. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. Isti je 
priložen i ovom zapisniku, te čini njegov sastavni dio. 

 
Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana obrazlaže Branka Vrcić. 
 
BRANKA VRCIĆ: „Zakonom o zaštiti od požara propisano je da jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara donose 
godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu 
će osigurati financijska sredstva, te da se isti donose na temelju godišnjeg provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze.  

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Općine 
Netretić za 2020. godinu dobili ste u materijalima za sjednicu. Navedeni plan Općinskom 
načelniku predložio je zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Netretić, a načelnik se s 
istim usuglasio te ga uputio Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
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Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 
prijedlog Godišnjeg provedbenog plana 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 jednoglasno u predloženom tekstu donijelo 
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 
 

unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2020. godinu 
 

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

_____________ 
 

 
Točka 36.USVAJANJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 

2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen ovom zapisniku te čini 
njegov sastavni dio. 

 
Prijedlog Analize obrazlaže Branka Vrcić. 
 
BRANKA VRCIĆ: „Zakonom o sustavu civilne zaštite propisano je da 

predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, koje se razmatraju i usvajaju 
svake četiri godine. 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Netretić za 2019. godinu dobili ste u 
materijalima za sjednicu. Iz iste možete vidjeti: 

- da tijekom 2019. godine u Općini Netretić nisu zabilježeni ugrozi, veće 
katastrofe i nesreće koje su zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima 
je civilna zaštita redovita djelatnost, 

- da Općina Netretić vodi evidenciju svojih operativnih snaga te redovito ažurira 
planske dokumente, 

- da je Općina Netretić u 2019. godini izdvajala sredstva za financiranje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite kao i 

- da je stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite 
zadovoljavajuće. 
U narednom razdoblju trebalo bi poraditi na obuci povjerenika civilne zaštite i 

njihovih zamjenika te edukaciji građana u sustavu civilne zaštite i djece u školi. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 

prijedlog Analize na glasovanje. 
 
Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo. 
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Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je 
Općinsko vijeće Općine Netretić jednoglasno u predloženom tekstu usvojilo 

 
ANALIZU STANJA 

 
sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2019. godinu 
 
Analiza će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
_____________ 

 
 
Točka 37.DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NETRETIĆ ZA RAZDOBLJE 
OD 2020. – 2023. GODINE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Netretić za razdoblje od 2020. – 2023. godine vijećnici su dobili na stol kao dopunu dnevnog 
reda prije početka ove sjednice, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

 
Prijedlog Smjernica obrazlaže Branka Vrcić. 
 
BRANKA VRCIĆ: „Kao što sam maloprije rekla, Zakonom o sustavu civilne 

zaštite propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, u postupku donošenja proračuna svake četiri godine 
razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. 

Mi danas na dnevnom redu ove sjednice imamo Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 2023. godine.  

Prijedlog navedenih smjernica dobili ste danas na stol kao dopunu dnevnog reda.  
Iz istih možete vidjeti koji su trenutno važeći dokumenti Općine Netretić iz 

područja civilne zaštite, koje su operativne snage sustava civilne zaštite i koje su njihove 
zadaće te što bi sve trebalo poduzeti u naredne četiri godine radi unaprjeđenja sustava 
civilne zaštite Općine Netretić. 

Ukratko, što se predlaže u naredne četiri godine:  
- članovi Stožera CZ konstantno će se educirati, osposobljavati i uvježbati, 
- potrebno je vršiti obuku povjerenika civilne zaštite, te nabaviti opremu i 

uniforme za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, 
- u suradnji s Vatrogasnom zajednicom potrebno je donositi dokumente vezane 

uz zaštitu od požara te usklađivati postojeće s novonastalim uvjetima,  
- potrebno je nastaviti program financiranja vatrogastva na području Općine 

Netretić te nastaviti s doznačivanjem sredstava za rad Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Karlovca 

- potrebno je financirati HGSS - Stanicu Karlovac te s pravnim osobama od 
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Netretić zaključiti ugovor 
o međusobnoj suradnji, te 

- raditi na edukaciji građana.“ 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik istu zaključuje te daje 

prijedlog Smjernica na glasovanje. 
 
Od ukupno 13 nazočnih vijećnika, 13 ih je glasovalo „za“ predloženo. 
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Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je 
Općinsko vijeće Općine Netretić jednoglasno u predloženom tekstu usvojilo 

 
S  M  J  E  R  N  I  C  E 

 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Netretić  

za razdoblje od 2020. – 2023. godine 
 
Smjernice će biti objavljene u „Glasniku Općine Netretić“, a priložene su i ovom 

zapisniku te čine njegov sastavni dio. 
_____________ 

 

Točka 38.DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE 
DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA – 
STANICE KARLOVAC ZA 2020. GODINU 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2020. godinu vijećnici su dobili na stol prije početka 
sjednice kao dopunu dnevnog reda, a isti je priložen ovom zapisniku, te čini njegov sastavni 
dio. 

 
Prijedlog Programa obrazlaže Branka Vrcić. 
 
BRANKA VRCIĆ: „Prijedlog ovog Programa dobili ste danas na stol. 
Navedenim programom za rad HGSS-a - Stanice Karlovac u 2020. godini 

osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 10.000,00 kuna, od kojih 
- 2.000,00 kuna za intervencije Stanice na neurbanom području i svim 

nepristupačnim mjestima,  
- 2.000,00 kuna za obuku i usavršavanje članova Stanice, 
- 4.000,00 kuna za nabavku nove opreme za spašavanje te održavanje iste, te 
- 2.000,00 kuna za materijalne režijske troškove.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 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 jednoglasno u predloženom tekstu usvojilo 
 

P   R   O   G   R   A   M 
 

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja –  
Stanice Karlovac za 2020. godinu 

 
Program će biti objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom 

zapisniku te čine njegov sastavni dio. 
_____________ 
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Točka 39.DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU IDEJNIH PROJEKATA 

KANALIZACIJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA 
JAVNOG ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA KOMUNALNO DUGA 
RESA D.O.O. 

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

Prijedlog Odluke o prijenosu idejnih projekata kanalizacije i pročišćavanja 
otpadnih voda na javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o. vijećnici 
su dobili na stol prije početka sjednice kao dopunu dnevnog reda, a isti je priložen ovom 
zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

 
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Sukladno Zakonu o vodama Općina ne može biti vlasnik 

komunalnih vodnih građevina, stoga se ovom Odlukom predlaže da se pravo vlasništva 
Idejnih projekata kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda prenese u vlasništvo javnog 
isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa.“ 

 
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 jednoglasno u predloženom tekstu usvojilo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o prijenosu Idejnih projekata kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda na javnog 
isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o. 

 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom 

zapisniku te čine njegov sastavni dio. 
 

 
 
 

Ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 19. redovnu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 17 sati i 59 minuta. 

 
 
 
 

Z   A   P   I   S  N   I   Č  A  R : 
Branka Vrcić 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić 

 


