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URBROJ: 2133/11-06-20-10 

 
Z   A   P   I   S   N  I  K 

 
sa 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić  

održane dana 21. i 22. travnja 2020. godine  
 

 
02. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Netretić održana je elektronskim 

putem. 
Sjednica je započela dana 21. travnja 2020. godine u 16:00 sati. 
 
Utvrđuje se da je na ovoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine 

Netretić nazočno 13 vijećnika i to: Vladimir Bosiljevac, Ivan Lorković, Davorka Debelak Frketić, 
Miljenko Ivančić, Davor Resovac, Tihomir Lorković, Zoran Ferkula, Jožica Pavlaković, Mihael 
Dujam, Tomislav Frketić, Marjana Martinac, Ivan Matuzić i Nikolina Maradin. 

 
Poziv za 02. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić te materijali za 

sjednicu uz predloženi dnevni red upućeni su svim vijećnicima Općinskog vijeća Općine 
Netretić e-mailom, i to dana 17. travnja 2020. godine, na unaprijed dogovorene adrese 
elektroničke pošte vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić. 

 
Uz poziv za sjednicu i priložene materijale uz dnevni red, vijećnicima je dostavljena 

i uputa o načinu održavanja ove elektronske sjednice, u kojoj je navedeno: 
1. da se primjedbe i prijedlozi na prijedlog dnevnog reda, zapisnika sa 20. 

redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić i Odluke o mjerama za 
ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 
na području Općine Netretić mogu dostaviti isključivo pisanim putem i to na 
e-mail Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr najkasnije do utorka, 21. 
travnja 2020. godine do 12:00 sati, 

2. da je u predmetu emaila u kojem se dostavljaju eventualne primjedbe i 
prijedlozi potrebno naznačiti „Poziv za 02. izvanrednu sjednicu Općinskog 
vijeća Općine Netretić“, 

3. da će odgovori na pisane primjedbe i prijedloge biti dostavljeni svim 
vijećnicima najkasnije do početka sjednice, 21. travnja 2020. godine do 16:00 
sati, te 

4. da će glasovanje o predloženom dnevnom redu i prijedlozima zapisnika i 
odluke biti omogućeno od 21. travnja 2020. godine od 16:00 sati zaključno 
do 22. travnja 2020. godine do 12:00 sati, o čemu će biti obaviješteni 
naknadno putem emaila. 

 
Svi vijećnici Općinskog vijeća Općine Netretić potvrdili su e-mailom primitak Poziva 

za 02. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić s pripadajućim materijalima. 
 
Uputa o načinu glasovanja vijećnicima Općinskog vijeća Općine Netretić 

dostavljena je e-mailom, dana 20. travnja 2020. godine, na ranije dogovorene e-mail adrese 
vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić.  

U navedenoj uputi vijećnicima su dostavljene poveznice na linkove putem kojih su 
mogli pristupiti glasovanju. 

 
 
 
Za ovu sjednicu predložen je slijedeći  
 

mailto:opcina.netretic@ka.htnet.hr
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D  N  E  V  N  I     R  E  D : 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Netretić, 

2. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih 
epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Netretić 

 
 
Utvrđuje se da do dana 21. travnja 2020. godine do 12:00 sati, do kad su vijećnici 

Općinskog vijeća Općine Netretić mogli dati svoje primjedbe na predloženi dnevni red, nije 
pristigla niti jedna primjedba. 

 
Vijećnicima je elektronskim putem postavljeno pitanje: 
 
DAJE SE PREDLOŽENI DNEVNI RED 02. IZVANREDNE SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ NA GLASOVANJE.  
Molimo da se izjasnite da li ste ZA ili PROTIV predloženog Dnevnog reda? 
 
Na temelju ispisa rezultata glasovanja, koji čini prilog ovom zapisniku, utvrđuje se 

da je glasovanju o ovom pitanju od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić 
pristupilo 13 vijećnika. 

 
ZA predloženi dnevni red glasovalo je 13 vijećnika Općinskog vijeća, glasova 

PROTIV nije bilo. 
 
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić 

sa 13 glasova ZA usvojilo predloženi dnevni red. 
 
 
Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. REDOVNE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijedlog Zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić 

vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 
 
Utvrđuje se da do dana 21. travnja 2020. godine do 12:00 sati, do kad su vijećnici 

Općinskog vijeća Općine Netretić mogli dati svoje primjedbe na predloženi zapisnik, nije 
pristigla niti jedna primjedba. 

 
Vijećnicima je elektronskim putem postavljeno pitanje: 
 
DAJE SE PREDLOŽENI  ZAPISNIK SA 20. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG 
VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ  NA GLASOVANJE.  
Molimo da se izjasnite da li ste ZA ili PROTIV predloženog Zapisnika? 
 
Na temelju ispisa rezultata glasovanja, koji čini prilog ovom zapisniku, utvrđuje se 

da je glasovanju o predloženom Zapisniku, od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine 
Netretić pristupilo 13 vijećnika. 

ZA prijedlog Zapisnika glasovalo je 13 vijećnika Općinskog vijeća, glasova 
PROTIV nije bilo. 

Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić 
sa 13 glasova ZA donijelo 
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Z   A   K   L   J   U   Č   A   K 

 
Usvaja se Zapisnik sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić 

održane dana 25.  veljače 2020. godine u predloženom tekstu. 
 
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio. 

__________ 
 
 

Točka 2. DONOŠENJE ODLUKE O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE 
NEGATIVNIH POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI 
COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ 

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

Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih 
epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Netretić vijećnici Općinskog vijeća Općine 
Netretić dobili su uz poziv za sjednicu. 

 
Utvrđuje se da do dana 21. travnja 2020. godine do 12:00 sati, do kad su vijećnici 

Općinskog vijeća Općine Netretić mogli dati svoje primjedbe na prijedlog navedene Odluke, 
nije pristigla niti jedna primjedba. 

 
Vijećnicima je elektronskim putem postavljeno pitanje: 
 
DAJE SE PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH 
POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 NA PODRUČJU 
OPĆINE NETRETIĆ NA GLASOVANJE. 
Molimo da se izjasnite da li ste ZA, PROTIV ili SUZDRŽANI za navedeni prijedlog 
Odluke? 
 
Na temelju ispisa rezultata glasovanja, koji čini prilog ovom zapisniku, utvrđuje se 

da je glasovanju o prijedlogu navedene Odluke, od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Netretić pristupilo 13 vijećnika. 

 
ZA prijedlog Odluke glasovalo je 13 vijećnika Općinskog vijeća, glasova PROTIV i 

SUZDRŽAN nije bilo. 
 
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Netretić 

sa 13 glasova ZA donijelo 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti  
COVID-19 na području Općine Netretić 

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

zapisniku te čini njegov sastavni dio. 
 
 
02. Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Netretić zaključena je dana 22. 

travnja 2020. godine u 12:00 sati. 
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Z  A  P  I  S  N  I  Č  A  R : 
Branka Vrcić 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić 

 
 
 

 


