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Z   A   P   I   S   N  I  K 

 
sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana  

25. veljače 2020. 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 pročelnicu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Netretić da provede prozivku i utvrdi nazočnost članova Općinskog vijeća 
Općine Netretić. 

 
Prozivkom je utvrđeno da su na sjednici nazočni: Vladimir Bosiljevac, Ivan 

Lorković, Davorka Debelak Frketić, Miljenko Ivančić, Davor Resovac, Tihomir Lorković, Zoran 
Ferkula, Jožica Pavlaković, Mihael Dujam, Tomislav Frketić i Ivan Matuzić . 

 
Odsutni prilikom prozivke: Marjana Martinac i Nikolina Maradin – opravdala 

odsustvo. 
 
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na 

današnjoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić nazočno 11 
vijećnika te da će sve danas donesene odluke biti pravovaljane. 

 
Osim vijećnika na sjednici su nazočni: 

 Marijan Peretić, općinski načelnik Općine Netretić i 

 Tihana Stepić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić. 
 

Prije utvrđivanja dnevnog reda za ovu sjednicu predsjednik Općinskog vijeća 
otvara točku 

 
VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 
----------------------------------------------------- 
 
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća 

zatvara ovu točku te se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda za ovu sjednicu. 
 
 
TOMISLAV FRKETIĆ: „Dnevni red za ovu sjednicu dobili ste u pozivu za sjednicu. 

Da li netko ima prijedlog za izmjenu ili dopunu predloženog reda? 
Ako nema dajem prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu na glasovanje.“ 
 
Od ukupno 11 nazočnih vijećnika, 11 ih je glasovalo „za“ predloženo te predsjednik 

Općinskog vijeća utvrđuje da je za ovu sjednicu jednoglasno utvrđen slijedeći   
 

 
D  N  E  V  N  I     R  E  D : 

 
1. Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća 

Općine Netretić u mirovanje i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika 
člana 
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– Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Netretić,  
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić, 
3. Donošenje Odluke o izboru i prestanku mandata predsjednika Mandatne 

komisije Općinskog vijeća Općine Netretić, 
4. Donošenje Odluke o izboru i prestanku mandata člana Komisije za Statut i 

Poslovnik, 
5. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Općine Netretić,  
6. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić, 
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 

upravnog odjela, 
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Netretić, 
9. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Netretić, 
10. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području 

Općine Netretić 
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju razlike sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić 
za 2019. godinu, 

12. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Netretić u 2019. godini. 

 
 
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu. 
 
 
Točka 1.  IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA 

ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ U MIROVANJE I 
ISPUNJENJU UVJETA ZA POČETAK MANDATA ZAMJENIKA 
ČLANA 
– SVEČANA PRISEGA ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
NETRETIĆ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine 

Netretić u mirovanje i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana podnosi član 
Mandatne komisije Mihael Dujam. 

 
 MIHAEL DUJAM: „Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18)  i članka 16.  Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09, 03/13 i 08/13) Mandatna komisija 
Općinskog vijeća Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić 

 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
 

o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Netretić u mirovanje i  
ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana 

 
I 

  
GORDANA MILČIĆ, član Općinskog vijeća Općine Netretić izabrana s liste 

Hrvatske seljačke stranke (HSS) temeljem članka 79. stavak 6. Zakona o lokalnim 
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izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16 i 98/19) podnijela je predsjedniku 
Općinskog vijeća Općine Netretić dana 19. veljače 2020. godine pisani zahtjev za 
stavljanje svog mandata u Općinskom vijeću Općine Netretić u mirovanje iz osobnih 
razloga. 

II 
  
Člankom 81. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da članovi 

predstavničkih tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu 
predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran, 
a stavkom 2. istog članka propisano je da člana predstavničkog tijela izabranog na 
kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 
izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja 
je bila predlagatelj liste. 

Sukladno navedenim odredbama Hrvatska seljačka stranka (HSS) s čije liste 
je izabrana GORDANA MILIČIĆ, dostavila je dana 19. veljače 2020. godine obavijest 
predsjedniku Općinskog vijeća Općine Netretić da će dužnost zamjenika vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Netretić umjesto GORDANE MILČIĆ obnašati JOŽICA 
PAVLAKOVIĆ. 

III 
 

Sukladno članku 79. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima mirovanje mandata 
na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno 
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 
 Temeljem navedene odredbe Mandatna komisija izvješćuje Općinsko vijeće 
Općine Netretić da je GORDANI MILČIĆ mandat u Općinskom vijeću Općine Netretić 
počeo mirovati s danom 19. veljače 2020. godine te da su ispunjeni zakonski uvjeti za 
početak mandata zamjeniku člana JOŽICI PAVLAKOVIĆ.  
 

IV 
 

Ovo Izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine 
Netretić, a bit će objavljeno u „Glasniku Općine Netretić“.“ 

 
Izvješće Mandatne komisije priloženo je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, 

a bit će objavljeno u  „Glasniku Općine Netretić“. 
 
Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije, zamjenik člana Općinskog vijeća 

Općine Netretić Jožica Pavlaković daje svečanu prisegu. 
 
Potpisana prisega priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

 
NAPOMENA: U ovom trenutku na sjednicu dolazi vijećnica Marjana Martinac, 

te se utvrđuje da je sada na sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine 
Netretić nazočno 12 vijećnika. 

___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Točka 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. REDOVNE SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Zapisnika sa 19. 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 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 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić 

održane dana 23. prosinca 2019. godine u predloženom tekstu. 
 
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

_____________ 
 

 
Točka 3.  DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA 

PREDSJEDNIKA MANDATNE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE NETRETIĆ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o izboru i prestanku mandata predsjednika Mandatne komisije 

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

Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 

TIHANA STEPIĆ: „Znači ovom Odlukom se umjesto Gordane Milčić za 
predsjednika Mandatne Komisije bira Jožica Pavlaković.“ 
 

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

zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo. 
 
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je 

Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K  U 

o izboru i prestanku mandata predsjednika Mandatne komisije  
Općinskog vijeća Općine Netretić 
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Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena 

u „Glasniku Općine Netretić“. 
__________ 

 
 
Točka 4.  DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA 

ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o izboru i prestanku mandata člana Komisije za Statut i Poslovnik 

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

 
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Znači ovom Odlukom se umjesto Gordane Milčić za člana 

Komisije za Statut i Poslovnik bira Jožica Pavlaković.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu 

zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo. 
 
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je 

Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U  K   U 
 

o izboru i prestanku mandata člana Komisije za Statut i Poslovnik 
 
Odluka će biti objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom 

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
__________ 

 
 
Točka 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE 

NETRETIĆ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Netretić u privitku je ovog zapisnika, 

a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu. 
 
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Obzirom da su dana 01. siječnja 2020. godine stupile na snagu 

izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pristupili smo 
usklađenju Statuta Općine Netretić s aktualnim izmjenama. 

Izmjene su bile tehničke naravi, vezane na ukidanje ureda državne uprave u 
županiji, te se više ne koristi termin prenijetih poslova državne uprave nego povjerenih poslova 
državne uprave. 
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Slijedom tih izmjena također nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom 
djelokrugu donosi općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“ 

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

zaključuje te daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo. 
 
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je 

Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K  U 
 

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

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
_______________ 

 
 
Točka 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG 

VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić 

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

Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Također su i izmjene Poslovnika bile tehničke naravi iz razloga 

izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, slijedom čega se 
samo brišu riječi „središnjeg“ u članku 3. stavak 1. i članku 54. stavak 3. Poslovnika.“ 

 
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 sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U  K   U 
 

o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić 
 

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

____________ 
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Točka 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJSTVU I 

DJELOKRUGU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu. 
 
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Pristupili smo izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela isto iz razloga izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi slijedom čega se u članku 2. riječi “poslova državne uprave koji su 
zakonom prenijeti na Općinu“ zamjenjuju riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 

 
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 sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U  K   U 

o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

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

___________ 
 

 
Točka 8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU 

ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE 
NETRETIĆ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 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: „Također do izmjena ove Odluke došlo je zbog izmjena i dopuna 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, slijedom kojih se u članku 19. stavak 
3. riječi  „ured državne uprave“ zamjenjuju riječima „upravnog odjela u Karlovačkoj županiji“, u 
članku 44. stavak 1. definira se da podnositelj prigovora ima pravo žalbe nadležnom upravnom 
tijelu u Karlovačkoj županiji, a u članku 44. stavak 3. da će nadležno upravno tijelo u 
Karlovačkoj županiji odlučiti o žalbi, za razliku od dosadašnjeg ureda državne uprave.“ 

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

 
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo. 
 
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je 

Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova “za“ u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 

o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora  
na području Općine Netretić 

 
Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena 

u „Glasniku Općine Netretić“. 
_____________ 

 
 
Točka 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NETRETIĆ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

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

 
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Kao što vidite iz priloženog izradili smo Odluku o III. izmjenama 

i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Netretić. Razlozi donošenja i obuhvat ovih III. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja obrazloženi su u samoj odluci.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Razlog za donošenje izmjena i dopuna prostornog plana je 

usklađenje površina građevinskih naselja za potrebe provođenja programa demografske 
obnove na području Općine Netretić.“ 

 
IVAN LORKOVIĆ: „Zašto su samo određena naselja obuhvaćena?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Zato jer se radi o ciljanim izmjenama u svrhu ranije 

spomenutog projekta.“ 
 
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Da li nam barem nešto možete reći o tome?“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „Ovim projektom pokušat će se potaknuti mlade i obrazovane 

ljude za doseljavanje na naše područje, a također i ostanak mladih ljudi na našem području.“ 
 
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 

raspravu te daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo „za“ predloženo. 
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Na temelju rezultata glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je 
Općinsko vijeće Općine Netretić sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 

 
O   D   L   U   K   U 

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić 

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

_____________ 
 

 
Točka 10.DONOŠENJE ODLUKE O RADNOM VREMENU U 

UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE 
NETRETIĆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti 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: „Znači ovom Odlukom sukladno Zakonu o ugostiteljskoj 

djelatnosti propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za 
usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata i radno vrijeme objekata na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 

Slijedom navedenog propisali smo da: 

 ugostiteljski objekti iz skupine jednostavnih usluga mogu raditi od 6:00 do 
24:00 sata svaki dan, 

 ugostiteljski objekti iz skupine catering objekti mogu raditi od 06:00 do 
24:00 sata svaki dan, 

 da je usluživanje na otvorenom dopušteno u radnom vremenu samog 
objekta, 

 da restorani i barovi mogu izvan naseljenih područja, a to su ona koja su 
udaljena 800 metara raditi od 00:00 do 24:00 sata, te 

 da restorani  i barovi mogu petkom, subotom, nedjeljom, blagdanom i dan 
uoči blagdana raditi od 06:00 do 02:00 sata, uz uvjet da ne bude utvrđen 
prekršaj javnog reda i mira. 

Na ovu Odluku je sukladno zakonu dala pozitivno mišljenje Turistička zajednica 
Područja 4 rijeke, te je za Odluku provedeno javno savjetovanje tijekom kojeg nije bilo nikakvih 
primjedbi.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća 

zatvara raspravu 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 sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
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O   D   L   U   K   U 

o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Netretić 

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

___________ 
 
 
Točka 11.DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU RAZLIKE 

SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE 
POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU 
OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU 

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

Prijedlog Odluke o raspoređivanju razlike sredstava za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 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: „Temeljem članka 100. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma jedinice lokalne samouprave koje su u proračunu 
za 2019. godinu osigurale manje sredstava od predviđenih izmjenom Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma dužne su uplatiti razliku slijedom čega  
će se  

- HSS-u za 6 članova uplatiti još 3.893,60 kuna, 
- HDZ-u za 6 članova 3.830,80 kuna, a 
- SDP-u za 1 člana 690,80 kuna.“ 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. 
 
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća 

zatvara raspravu 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 sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 

o raspoređivanju razlike sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2019. godinu 

 
Odluka je priložena ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena 

u „Glasniku Općine Netretić“. 
____________ 
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Točka 12.DONOŠENJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I 
MJERA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ U 2019. GODINI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Netretić u 2019. godini u privitku je ovog zapisnika, 
a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu. 

 
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Izvješća daje Tihana Stepić. 
 
TIHANA STEPIĆ: „Znači Općina Netretić je obvezna do 31. ožujka tekuće godine 

za prethodnu godinu usvojiti izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina. Slijedom navedenog, izvješće ste dobili u materijalima. Iz 
izvješća proizlazi da Općina Netretić nastoji potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo 
obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti te u tu svrhu na svojoj internetskoj stranici 
redovito objavljuje informacije i dostavlja letke o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog 
zemljišta te o posljedicama u slučaju neodgovornog ponašanja. 

U protekloj godini Općina Netretić je zajedno s vlasnicima i posjednicima 
sudjelovala na uređivanju odnosno održavanju poljskih puteva i kanala. Vezano uz 
sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja 
vlasnici su se uglavnom pridržavali istog te nisu sadili visoko raslinje neposredno uz među.“ 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.  
 
IVAN LORKOVIĆ: „Ovo izvješće je neistina.“ 
 
MARIJAN PERETIĆ: „U pravu si sve što si rekao s time da i Tihana nije rekla ništa 

netočno. Ovo je rezultat dugogodišnje nebrige. Oformili smo komunalno redarstvo koje 
postupa na terenu. Nećemo dizati revoluciju, idemo polako, postupa se.“ 

 
IVAN LORKOVIĆ: „Žalosno je to što mi kao lovci želimo si očistiti nešto zemlje pa 

budemo iskritizirani od vlasnika neuređenog zemljišta.“ 
 
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 

raspravu te daje prijedlog Izvješća 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 sa 12 glasova „za“ u predloženom tekstu donijelo 
 
 

I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina 
na području Općine Netretić u 2019. godini 

 
Izvješće je priloženo ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljeno 

u „Glasniku Općine Netretić“. 
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Ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 20. redovnu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 18 sati i 20 minuta. 

 
 
 
 

Z   A   P   I   S  N   I   Č  A  R : 
Tihana Stepić, mag.iur. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić 

 
 
 

 


