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Z A P I S N I K
sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić održane dana
08. lipnja 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 referenticu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Netretić da provede prozivku i utvrdi nazočnost članova Općinskog vijeća
Općine Netretić.
Prozivkom je utvrđeno da su na današnjoj sjednici nazočni: Vladimir Bosiljevac,
Ivan Lorković, Davorka Debelak Frketić, Davor Resovac, Tihomir Lorković, Zoran Ferkula,
Jožica Pavlaković, Mihael Dujam, Tomislav Frketić, Marjana Martinac, Ivan Matuzić i Nikolina
Maradin..
Odsutni: Miljenko Ivančić - opravdao odsustvo.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na
današnjoj sjednici od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine Netretić nazočno 12
vijećnika te da će sve danas donesene odluke biti pravovaljane.
Osim vijećnika na sjednici su nazočni:
 Marijan Peretić, općinski načelnik Općine Netretić,
 Ivan Frketić, zamjenik općinskog načelnika Općine Netretić,
 Tihana Stepić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić te
 Branka Vrcić, referentica za opće i administrativne poslove u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Netretić - zapisničar.
Prije utvrđivanja dnevnog reda za ovu sjednicu predsjednik Općinskog vijeća
otvara točku
VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI
----------------------------------------------------Za riječ se javlja Davorka Debelak Frketić.
DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ: „Zanima me vrtić pri područnoj školi u Novigradu,
u kojem je stadiju i da li se planira otvoriti do početka školske godine 2020./2021?“
MARIJAN PERETIĆ: „Što se tiče ovog vrtića, od samog početka čekalo se na
natječaj Ministarstva demografije. Imali smo čvrsto obećanje da će navedeno Ministarstvo
otvoriti natječaj na koji bi mogli prijaviti uređenje zgrade, kako ne bi morali trošiti novac iz
Općinskog Proračuna, međutim poslije ove „korona krize“ jasno je da natječaja definitivno neće
biti, tako da nam preostaje da sami uredimo navedeni prostor.
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DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ: „Možemo li očekivati da će vrtić biti otvoren do
početka školske godine 2020./2021.? U Županiji su mi rekli da je za uređenje ovog vrtića
potrebno oko 200.000,00 kuna.“
MARIJAN PERETIĆ: „Ne bi bilo uputno napamet govoriti kad će vrtić biti otvoren.
Kad će biti otvoren moći će se reći tek kad se bude znala financijska konstrukcija.“
TIHOMIR LORKOVIĆ: „Zanima me jel' u planu cesta od mosta do autoputa, kod
mene?
MARIJAN PERETIĆ: „Misliš na cestu most Novigrad-čvor Novigrad? Tom cestom
upravlja ŽUC. Cesta je katastarski upisana. Po informacijama kojima ja raspolažem bit će
rekonstruirana u jednom dijelu.“
TIHOMIR LORKOVIĆ: „Hoće li biti gotovo do kraja godine?“
MARIJAN PERETIĆ: „Trebao sam se još prošli tjedan naći s ravnateljem
Županijske uprave za ceste, ali do sastanka nije došlo, tako da ću ga zvati sutra. Na dnevnom
redu će između ostalog biti i „krpanje rupa“, jer stanje je katastrofalno“.
VLADIMIR BOSILJEVAC, „Pohvale za groblje u Završju. Ova faza je OK, kad
slijedi nastavak?“
MARIJAN PERETIĆ: „Kad dođe na red. Imamo 7 groblja. Malo treba uložiti u
Dubravce, malo u Novigrad, pa u Prilišće. Trebat će još jedan mandat da sva groblja na
području Općine dobiju obrise kako priliči tom prostoru.“
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Što je sa prostorom oko mrtvačnice u Završju?“
MARIJAN PERETIĆ: „Tu imamo pravni problem. Mrtvačnica se nalazi na tuđem
zemljištu, tako da bi se tu moglo nešto napraviti prvo treba srediti imovinsko-pravne odnose.“
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Moje staro pitanje vezano za mrtvačnicu, nisam išao
unutra.“
MARIJAN PERETIĆ: „Nije okrečeno. Nažalost, zbog velikih stvari sitnice nam odu
„ispod radara“.
TOMISLAV FRKETIĆ: „Da li još netko ima pitanja?
Ako nema zaključujem točku Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Dnevni red za ovu sjednicu dobili ste u pozivu za sjednicu, a danas ste dobili na
stol i dopunu dnevnog reda i to s još jednom točkom „Donošenje Odluke o pristupanju novog
člana trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog
društva Čistoća Duga Resa d.o.o.“
Da li još netko ima kakav prijedlog za izmjenu ili dopunu predloženog reda?“
TIHANA STEPIĆ: „Imam ja i to prijedlog za izmjenu naziva 26. točke dnevnog reda.
Predlažem da se navedena točka „Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza radi
održavanja linije Prilišće-Netretić-Karlovac“ izmijeni u „Donošenje Odluke o sufinanciranju
troškova prijevoza radi održavanja linija Prilišće-Netretić Karlovac i Netretić-Karlovac.“
Budući da drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda nije
bilo, predsjednik Općinskog vijeća daje prvo na glasovanje prijedlog da se predloženi dnevni

3

red dopuni s točkom 33. Donošenje Odluke o pristupanju novog člana trgovačkom društvu
Čistoća Duga Resa d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Čistoća Duga
Resa d.o.o.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo za predloženu dopunu
dnevnog reda, te predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je predložena dopuna dnevnog
reda jednoglasno usvojena.
Predsjednik Općinskog vijeća potom daje na glasovanje prijedlog da se točka 26.
dnevnog reda „Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linije
Prilišće-Netretić-Karlovac“ izmijeni u „Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza
radi održavanja linija Prilišće-Netretić Karlovac i Netretić-Karlovac.“
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo za predloženu izmjenu
dnevnog reda te predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je predložena izmjena dnevnog
reda jednoglasno usvojena.
Predsjednik Općinskog vijeća potom daje na glasovanje predloženi dnevni red iz
poziva za sjednicu s naprijed usvojenom dopunom i izmjenom dnevnog reda.
Od ukupno 12 nazočnih vijećnika, 12 ih je glasovalo za predloženo te se utvrđuje
da je za ovu sjednicu jednoglasno usvojen slijedeći
D N E V N I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

R E D:

Usvajanje Zapisnika sa 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić,
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje od
01.07.2019. do 31.12.2019. godine,
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2019.
godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.
godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja
vatrogastva na području Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o sponzorstvima
Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa
Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora
poljoprivredi na području Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu,
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019.
godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu,
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Netretić za 2019.
godinu,
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za
2020. godinu,
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne
infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu,
Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2020. godinu,
Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za
2020. godinu,
Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Netretić za
2020. godinu,
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju
izgradnje školske sportske dvorane u Jarčem Polju,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj,
Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata Radne zone „Maletići“ (I1),
Donošenje Odluke o podmirenju troškova smještaja djece u Dječji vrtić Duga
Resa,
Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linija
Prilišće-Netretić Karlovac i Netretić-Karlovac,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju međumjesnog javnog
prijevoza učenika Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2019./2020.,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Netretić za 2020. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš na području Općine Netretić u 2019. godini,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Mull trans d.o.o. –
davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području
Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Čistoća Duga Resa
d.o.o. – davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na
području Općine Netretić za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika za
mladež Općinskog suda u Karlovcu,
Donošenje Odluke o pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga
Resa d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Čistoća Duga
Resa d.o.o.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
Točka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 02. IZVANREDNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ

5

---------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zapisnika sa 02. izvanredne 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 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine
Netretić održane dana 21. i 22. travnja 2020. godine elektronskim putem u predloženom
tekstu.
Zaključak je priložen ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_____________
Točka 2. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2019. DO 31.12.2019. GODINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje od 01.07.2019.
do 31.12.2019. godine vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isto je priloženo i ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Općinskom načelniku Općine Netretić
Marijanu Peretiću.
MARIJAN PERETIĆ: „Izvješće ste dobili u pisanom obliku pa ako ima potrebe za
nekim pojašnjenjima, možete postavljati pitanja.“
DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ: „U izvješću stoji da su podmireni troškovi
terenske nastave i prijevoza učenika razredne nastave na relaciji Netretić-Jarče Polje-Krapina.
Moja primjedba je samo da na terensku nastavu u Krapinu nisu išli učenici razredne, već
predmetne nastave.“
Budući da se nitko više od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog
vijeća zatvara raspravu o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Netretić.
Navedeno Izvješće daje se samo na znanje Općinskom vijeću te se o istom ne
glasuje.
___________
Točka 3. DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
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------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2019.
godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov
sastavni dio.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Godišnjeg izvještaja daje Tihana Stepić pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić.
TIHANA STEPIĆ: „Prihodi i primici Proračuna Općine Netretić za razdoblje od
01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu 7.542.362,95 kuna, rashodi i izdaci
ostvareni su u iznosu 7.779.499,61 kunu, višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi
868.309,48 kuna, iz čega proizlazi ukupan višak prihoda nad rashodima od 63.172,82 kune.
Nedospjele obveze Općine Netretić prema dobavljačima na dan 31.12.2019.
godine iznosile su 777.556,19 kuna, dospjelih obveza nema, a ukupna potraživanja Općine
Netretić na dan 31.12.2019. godine iznosila su 1.626.746,89 kuna.
Općina Netretić se u prošloj godini nije zaduživala, nije koristila proračunske zalihe,
te nije tražila jamstva.
Što se tiče ostvarenja prihoda
- porez na dohodak ostvaren je u iznosu 5.013.082,76 kuna
- porez na imovinu u iznosu 342.782,94 kune
- porez na robu i usluge u iznosu 76.139,63 kune
- pomoći iz proračuna u iznosu 857.897,30 kuna
- prihodi od izvanproračunskih korisnika 40.501,56 kuna, a odnose se na javne
radove,
- prihodi od financijske imovine u iznosu 708,36 kuna,
- prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 245.704,55 kuna,
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu 127,32 kune,
- prihodi po posebnim propisima (naknada za groblje, doprinos za šume...)
348.688,87 kuna,
- komunalni doprinosi i naknade u iznosu 562.399,47 kuna, od čega se
529.896,00 kuna odnosi na komunalnu naknadu, a 32.503,47 kuna na
komunalni doprinos,
- prihodi od prodaje materijalne imovine i prirodnih bogatstava 54.330,19 kuna, a
odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine.
Što se tiče rashoda, oni su podijeljeni po razdjelu, glavi, programima i funkcijskim
klasifikacijama.
Glava 001 01: Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel ostvarena je u iznosu
7.779.499,61 kunu, a pojedini programi izvršeni su kako slijedi:
Program 01: Javna uprava i administracija Općinsko vijeće 49.698,66 kuna,
Program 02: Javna uprava i administracija 1.754.429,07 kuna,
Program 03: Potpora poljoprivredi 78.614,39 kuna,
Program 04: Promicanje kulture 270.769,26 kuna,
Program 05: Razvoj sporta i rekreacije 55.000,00 kuna,
Program 06: Razvoj civilnog društva 38.609,76 kuna,
Program 07: Donacije organizacijama civilnog društva 25.000,00 kuna,
Program 08: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 341.913,64 kune,
Program 09: Predškolski odgoj 353.980,05 kuna,
Program 10: Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 347.339,76 kuna,
Program 11: Socijalna skrb 93.697,81 kunu,
Program 12: Održavanje komunalne infrastrukture 943.341,88 kuna,
Program 13: Upravljanje imovinom 3.172.897,49 kuna,
Program 14: Promicanje turizma 10.000,00 kuna,
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Program 15: Gospodarenje otpadom 54.207,84 kune, te
Program 16: Udio u trgovačkom društvu 180.000,00 kuna.
Ostvarenje je bilo u okviru planiranih sredstava u Proračunu Općine za 2019.
godinu.“
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o
predloženom Godišnjem izvještaju.
Budući da se nitko od nazočnih za raspravu nije javio predsjednik Općinskog vijeća
istu zaključuje te daje prijedlog Godišnjeg izvještaja 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
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu bit će
objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a isti je priložen i ovom zapisniku, te čini njegov sastavni
dio.
______________
Točka 4. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019.
GODINU
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika,
a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine, podnijeti općinskom vijeću na
usvajanje izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za prethodnu kalendarsku godinu.
Znači izvješće o provedbi navedenog programa za 2019. godinu imate u
materijalima iz kojeg je vidljivo da je:
- Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih prometnica ostvaren u
iznosu od 1.416.230,76 kuna,
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta u Dubravcima NC DU-05 u iznosu
46.562,75 kuna,
- Kapitalni projekt: Nabava prometnih znakova u iznosu od 2.625,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Sanacija i uređenje groblja Završje I. faza u iznosu od
590.263,05 kuna,
- Kapitalni projekt: Sanacija stare mrtvačnice i parkirališta na groblju
Novigrad na Dobri u iznosu od 196.898,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete u iznosu 246.650,00 kuna,
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-

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete Dubravci 24.075,00 kuna,
Kapitalni projekt: Športsko-rekreacijski centar „Dobra“ u iznosu od 0,00
kuna
- Kapitalni projekt: Postavljanje ograde na istočnom dijelu igrališta u
Netretiću u iznosu od 34.850,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade Općine
i uređenje u iznosu od 14.852,24 kuna,
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u Općini Netretić
u iznosu od 36.875,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Uređenje ceste do Turističke zone Kunići u iznosu od
80.500,00 kuna,
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Društvenog doma u Prilišću u iznosu od
10.125,00 kuna, te
- Kapitalni projekt: Obnova Društvenog doma Mračin u iznosu od 472.390,69
kuna.
Ovaj program izvršen je u 2019. godini u ukupnom iznosu 3.172.897,49 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Ja ću još samo dodati na Tihanino izvješće da je izvršenje
ovog programa bilo preko 90% u odnosu na prvi plan koji je donesen uz Proračun Općine za
2019. godinu.“
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zatvara
raspravu te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu i Izvješće koje čini njegov prilog, bit
će objavljeni u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku, te čine njegov
sastavni dio.
_________

Točka 5. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a
vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu
općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti općinskom vijeću na
usvajanje izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu
kalendarsku godinu.
Znači, izvješće o izvršenju programa za 2019. godinu imate u materijalima iz kojeg
je vidljivo da je za:
- održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno 433.253,05 kuna, od čega je za
nabavku kamena za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno 138.627,24 kune,
popravak cesta 253.687,50 kuna, naknadu za vučenje ralice 16.345,81 kuna,
pijesak za zimsko posipavanje 8.842,50 kune te za čišćenje cesta ljeti
33.750,00 kuna,
- javnu rasvjetu 377.647,99 kuna, od čega se 284.879,24 kuna odnosi na
troškove električne energije, a 92.768,75 kuna na popravak objekata javne
rasvjete,
- održavanje 7 groblja i 6 mrtvačnica 131.065,84 kune,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 1.375,00
kuna, te na
- redovno održavanje zgrada 6.581,35 kuna,
odnosno ukupno izvršenje ovog programa u 2019. godini iznosi 949.923,23 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Ovaj program teško je planirati jer ne znamo gdje će i u
kojem momentu propasti neka cesta, gdje će trebati čistiti itd.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu i Izvješće koje čini njegov sastavni dio bit će
objavljeni u „Glasniku Općine Netretić“, a isti su priloženi i ovom zapisniku te čine njegov
sastavni dio.
_____________
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Točka 6. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU ZA 2019. GODINU
--------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu vijećnici su dobili uz
poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama, općinsko vijeće donosi program utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te je sukladno istom općinski načelnik
dužan podnijeti izvješće općinskom vijeću o izvršenju istog.
Iz izvješća je vidljivo da je navedenim programom bilo planirano da će se sredstva
od ove naknade utrošiti za izgradnju nerazvrstanih cesta i izgradnju i modernizaciju javne
rasvjete, a izvršenje je bilo sljedeće:
- izgradnja nerazvrstanih cesta, izvršenje je bilo 811,58 kuna,
- izgradnja i modernizacija javne rasvjete, izvršenje je bilo 35.000,00 kuna.
Znači, ovaj program ukupno je izvršen u iznosu 35.811,58 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu i Izvješće koje čini
njegov prilog bit će objavljeni u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te
čine njegov sastavni dio.
_____________

Točka 7. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA VATROGASTVA NA
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja
vatrogastva na području Općine Netretić za 2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv za
sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu općine su dužne
financirati poslove vatrogastva slijedom čega je i Općina Netretić donijela Program financiranja
vatrogastva na području Općine Netretić za 2019. godinu.
Navedeni program je u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvaren
u iznosu od 326.913,64 kuna od planiranih 335.000,00 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva na području
Općine Netretić za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva na
području Općine Netretić za 2019. godinu kao i Izvješće koje čini njegov prilog bit će objavljeni
u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te čine njegov sastavni dio.
___________
Točka 8. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU ODLUKE O SPONZORSTVIMA OPĆINE NETRETIĆ ZA
2019. GODINU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o sponzorstvima
Općine Netretić za 2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Za ovaj program u 2019. godini bila su planirana sredstva u
iznosu od 13.400,00 kuna te je isti ostvaren u iznosu od 13.394,26 kune.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o sponzorstvima Općine Netretić
za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o sponzorstvima Općine Netretić
za 2019. godinu, kao i Izvješće koje čini njegov sastavni dio bit će objavljeni u „Glasniku Općine
Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te čine njegov sastavni dio.
____________
Točka 9. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE NETRETIĆ ZA
2019. GODINU
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine
Netretić za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za
sjednicu.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi, Općinsko
vijeće Općine Netretić donosi socijalni program za svaku godinu i sukladno tome o izvršenju
istog Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na usvajanje izvješće o izvršenju istog.
U materijalima ste dobili izvješće za 2019. godinu. Iz istog je vidljivo da je Općina
Netretić planirala šest oblika socijalne pomoći koji su ostvareni kako slijedi:
- Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 21.397,81 kunu,
- Pomoć za školovanje 2.500,00 kuna,
- Naknada pogrebnih troškova 0,00 kuna, odnosno ostvarenja nije bilo,
- Novčana pomoć za ogrjev 30.400,00 kuna,
- Naknada troškova prijevoza studentima i učenicima srednjih škola 0,00,
kuna, također ostvarenja nije bilo, te
- Jednokratna pomoć 1.400,00 kuna.
Ovaj program u 2019. godini izvršen je u ukupnom iznosu 55.697,81 kunu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Da li se ovaj iznos koji je isplaćen za jednokratnu
pomoć odnosi samo na jednog ili više korisnika?“
MARIJAN PERETIĆ: „Na više korisnika.
Moram reći da se najveći dio sredstava iz ovog programa odnosi na sredstva za
ogrjev koja osigurava Županija, a isplaćuje ih Općina, što znači da je većina isplaćenih
sredstava iz ovog programa išla na teret Proračuna Karlovačke županije, a ne na teret
Proračuna Općine.“
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zatvara
raspravu te daje prijedlog Zaključka na glasovanje.

13

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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić
za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za
2019. godinu, kao i Izvješće koje čini njegov sastavni dio bit će objavljeni u „Glasniku Općine
Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku, te čine njegov sastavni dio.
_______________
Točka 10.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
----------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi
na području Općine Netretić za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je
dostavljen uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem Zakona o poljoprivredi Općinsko vijeće Općine
Netretić donosi program potpora u poljoprivredi za svaku godinu i sukladno tome o izvršenju
istog Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na usvajanje izvješće o izvršenju istog.
U materijalima ste dobili izvješće za 2019. godinu, a iz istog je vidljivo da je Općina
Netretić u 2019. godini planirala sedam mjera po ovom programu i to:
- Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada,
- Sufinanciranje police osiguranja životinja,
- Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača,
- Sufinanciranje dokumentacije za legalizaciju izgrađenih poljoprivrednih
objekata,
- Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica,
- Sufinanciranje nabave izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca, te
- Sufinanciranje kupnje sadnog materijala.
Iz istog je vidljivo da je ovaj program u 2019. godini izvršen u ukupnom iznosu
43.846,89 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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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Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području
Općine Netretić za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na
području Općine Netretić za 2019. godinu, kao i Izvješće koje čini njegov prilog bit će objavljeni
u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te čine njegov sastavni dio.
___________
Točka 11.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2019. GODINU
---------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnicima je dostavljen
uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Temeljem članka 69 stavak 3. i 4. Zakona o šumama radi
namjenskog korištenja i kontrole utroška, Općinsko vijeće Općine Netretić donosi program
utroška sredstva šumskog doprinosa za svaku kalendarsku godinu, te sukladno tome je o
izvršenju tog programa Općinski načelnik dužan podnijeti izvješće Općinskom vijeću na
usvajanje.
U materijalima ste dobili izvješće za 2019. godinu, a iz istog je vidljivo da je Općina
Netretić po ovom programu planirala priljev u iznosu od 20.000,00 kuna, te da je ostvarenje
bilo 13.846,65 kuna.
Programom je bilo utvrđeno da će se navedena sredstva utrošiti za izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić, što je i učinjeno.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2019. godinu, kao i Izvješće koje čini njegov prilog bit će objavljeni u „Glasniku
Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te čine njegov sastavni dio.
___________
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Točka 12.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA VODNOGA
DOPRINOSA ZA 2019. GODINU
----------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
vodnoga doprinosa za 2019. godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz
poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „U 2019. godini po ovom programu raspoloživa sredstva su
iznosila ukupno 8.396,82 kune te su ista utrošena za održavanje građevina oborinske
odvodnje u mjesnim odborima Mračin i Donje Stative.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa
za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnoga
doprinosa za 2019. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa koje čini njegov sastavni dio
bit će objavljeni u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te čine njegov
sastavni dio.
_____________

Točka 13.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA
EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2019. GODINU
---------------------------------------------------------------------------------------------------Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade
za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu vijećnicima je dostavljen uz poziv za
sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Uvodno obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
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TIHANA STEPIĆ: „Po ovom programu sredstva u iznosu od 11.676,00 kuna
utrošena su u izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući se nitko od nazočnih za raspravu nije javio predsjednik Općinskog vijeća
istu zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za eksploataciju
mineralnih sirovina za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za
eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu, kao i Izvješće o izvršenju koje čini njegov
sastavni dio bit će objavljeni u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku i
čine njegov sastavni dio.
__________
Točka 14.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA
2019. GODINU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu priložen je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Po ovom programu sredstva u iznosu od 21.900,00 kuna
utrošena su u izgradnju nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
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o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za koncesiju za
eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade
za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu, kao i Izvješće koje čini
njegov prilog bit će objavljeni u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te
čine njegov sastavni dio.
__________
Točka 15.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH
OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM,
PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE
IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA
2019. GODINU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu vijećnici su dobili
uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Po ovom programu sredstva u ukupnom iznosu od 25.628,77
kuna utrošena su za izgradnju ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu i akvakulturu te
za održavanje ruralne infrastrukture.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih
od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na
korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu, kao i Izvješće uz
isto bit će objavljeni u „Glasniku Općine Netretić“, a priloženi su i ovom zapisniku te čine njegov
sastavni dio.
__________
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Točka 16.DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA
POSLOVANJA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
---------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Netretić za 2019. godinu
u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Kao što sam već rekla, po godišnjem obračunu za 2019. godinu
ostala su neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 631.172,82 kuna.
Ovom odlukom predlažemo da se ona tijekom 2020. godine koriste za slijedeće
namjene:
- osnovno obrazovanje
204.000,00 kuna
- modernizaciju nerazvrstanih prometnica
na području Općina Netretić
227.172,82 kuna
- sanaciju i uređenje groblja Novigrad
200.000,00 kuna
Radi se o sredstvima koja su ostala na žiro-računu na kraju godine.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Moram samo Tihanu nadopuniti. Taj iznos sredstva nije bio
na žiro-računu na kraju godine, već je to višak i manjak svih godina od 1993. godine do 2020.
Stanje na žiro računu na dan 31.12.2019. godine bilo je različito od ovog iznosa.“
DAVOR RESOVAC: „Što se tiče ovih sredstva koja su namijenjena za osnovno
obrazovanje, da li je to za nešto posebno planirano?“
MARIJAN PERETIĆ: „Da, za kapitalnu donaciju Osnovnoj školi Netretić za
izgradnju školske sportske dvorane u Jarčem Polju te za uređenje vrtića pri Područnoj školi u
Novigradu.
Ovom odlukom predloženo je da se neutrošena sredstva koja su ostala po
godišnjem obračunu raspodjele na one pozicije gdje će sigurno biti utrošena.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, 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 raspodjeli rezultata poslovanja Općine Netretić za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Netretić za 2019. godinu priložena
je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena u „Glasniku Općine Netretić“.
__________
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Točka 17.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU
------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2020.
godinu u privitku je ovog zapisnika, a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ovom Odlukom ukupni prihodi i primici proračuna mijenjaju se
te će iznositi 10.553.527,18 kuna plus preneseni višak u iznosu od 631.172,82 kuna, što daje
ukupan proračun u iznosu od 11.184.700,00 kuna.
U ove prve izmjene Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu išli smo
prvenstveno iz razloga realizacije kapitalnog projekta „Izgradnja školske sportske dvorane u
Jarčem Polju“. Daljnji razlozi su uređenje zgrade Područne škole Novigrad za potrebe vrtića,
„korona kriza“ i potreba za stavljanjem proračuna u realne okvire, te uređenje šumske ceste
putem Mjere. 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu“.
Ukupan proračun umanjen je za 1.093.472,82 kuna, odnosno s 11.647.000,00
kuna umanjen je na 10.553.527,18 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Jedan od razloga ovog rebalansa Proračuna je i 100.000,00
kuna donacije Karlovačkoj županiji za nabavku medicinske opreme nabavljene za vrijeme
„korona krize“.
Naime, Karlovačka županija krenula je u vrijeme krize u nabavku respiratora s
iznosom od 4.000.000,00 kuna. Mi smo obećali da će Općina Netretić u nabavci te opreme
sudjelovati s 100.000,00 kuna, tako da će se ta sredstva kad se ova odluka usvoji i stupi na
snagu moći i doznačiti Karlovačkoj županiji. Ta sredstva vjerojatno ćemo dobiti natrag i to iz
Europskog socijalnog fonda jer je Županija to prijavila za naknadu troškova.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu
priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena u „Glasniku Općine
Netretić“.
__________
Točka 18.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNI PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ
ZA 2020. GODINU
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne
infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu priložen je ovom zapisniku te čini njegov
sastavni dio, a vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ovim izmjenama se dosadašnji program umanjuje za iznos od
1.170.000,00 kuna te sada iznosi 3.040.000,00 kuna.
Naime, iz navedenog programa su određeni projekti umanjeni kao što su „ŠRC
Dobra“ za 1.000.000,00 kuna i „Modernizacija nerazvrstanih prometnica“ za 50.000,00 kuna,
ujedno je dodan projekt uređenja šumske ceste u iznosu od 60.000,00 kuna, te je izvršeno
financijsko usklađenje svih financijskih projekata s prvim izmjenama i dopunama Proračuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna potrebno je
uskladiti i Program gradnje komunalne infrastrukture s obzirom na situaciju vezanu uz „korona
krizu“, koja se osjetila po svuda pa tako i kod nas.“
IVAN LORKOVIĆ: „Ova cesta u Prilišću, o kojoj se to cesti radi, da li je to ona u
smjeru prema benzinskoj?“
MARIJAN PERETIĆ: „Da. Na toj cesti izveli bi se zemljani radovi i cesta bi se
našodrala. Ta cesta, ako se uspije realizirati, Općinu će koštati nula kuna, ali prvo treba vidjeti
da li ćemo je uopće uspjeti prijaviti s obzirom da Šumarski fakultet prvo treba dati svoju potvrdu.
Što se te ceste tiče tek smo na početku, ali smatramo da bi bilo grijeh da ne
pokušamo dobiti ta sredstva.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu 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 I. izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2020. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2020. godinu priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit
će objavljena u „Glasniku Općine Netretić“.
____________
Točka 19.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020.
GODINU
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2020. godinu priložen je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a
vijećnici su ga dobili uz poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ovom odlukom također je provedeno samo financijsko
usklađenje sa izmjenama i dopunama Proračuna, znači samo su se određeni predviđeni iznosi
korigirali na način da su sredstva za popravak cesta umanjena za 7.000,00 kuna, a naknada
za vučenje ralice za 7.000,00 kuna.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
VLADIMIR BOSILJEVAC: „Jel' se može dobiti kamen za nasipavanje ugibališta uz
županijske ceste? Konkretno radi se o 3 ugibališta.“
MARIJAN PERETIĆ: „Ako se radi o županijskoj cesti, to treba riješiti za
Županijskom upravom za ceste. Mi ne možemo graditi na njihovoj cesti. Za našu cestu
možemo, koliko možemo.“
IVAN LORKOVIĆ: „Za koju cestu je namijenjen kamen u Mjesnom odboru
Kučevice?“
MARIJAN PERETIĆ: „Kod Stanše i od raspela prema Juričeku. To je tražio
predsjednik mjesnog odbora.“
IVAN LORKOVIĆ: „Smatram da prema Ladešićima ne treba, da samo treba očistiti
cestu.“
Budući da se više nitko 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 I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Netretić za 2020. godinu
Odluka o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić
za 2020. godinu priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena u
„Glasniku Općine Netretić“:
____________
Točka 20.DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O SPONZORSTVIMA
OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima 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 Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Izmjene ove odluke odnose se samo na preraspodjelu
financijskih sredstava obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu „korona krizom“.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o prijedlogu Odluke. 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 I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu
Odluka o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu bit će
objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni
dio.
___________
Točka 21.DONOŠENJE PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI NA
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU
---------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020.
godinu priložen je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a isti je dostavljen vijećnicima uz
poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Programa daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: “Prijedlog programa dobili ste u materijalima za sjednicu. Kao
što vidite, navedenim prijedlogom predviđene su potpore za
- izgradnju/rekonstrukciju/adaptaciju gospodarskih zgrada za poljoprivrednu
proizvodnju na OPG-u (materijal, usluge, izradu projektne dokumentacije),
- kupnju, građenje i opremanje plastenika,
- kupnju mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- kupnju ograde za nasade i životinje,
- kupnju zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih „neprilika“,
- kupnju višegodišnjih biljaka, te
- plaćanje premije osiguranja.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
TIHOMIR LORKOVIĆ: “Mjere sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja više nema?”

23

TIHANA STEPIĆ: “Ne.”
MARIJAN PERETIĆ: “To je do sada bila daleko najbolje korištena mjera od strane
poljoprivrednika, međutim Ministarstvo poljoprivrede više ne da svoju suglasnost na program
u kojem je predložena ta mjera, odnosno kad bi imali tu mjeru u našem programu, on nam ne
bi bio važeći, bez obzira što bi mi tu mjeru financirali iz Općinskog proračuna.
Ovaj program nakon usvajanja ide na suglasnost u Ministarstvo poljoprivrede. Ako
dobijemo njihovu suglasnost, može ići u primjenu.
Ovo su kompenzirajuće mjere za ono što će poljoprivrednici izgubiti.”
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zatvara
raspravu te daje prijedlog Programa 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
P R O G R A M
potpora u poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020. godinu
Program potpora u poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020. godinu bit
će objavljen u “Glasniku Općine Netretić”, a priložen je i ovom zapisniku te čini njegov sastavni
dio.
____________
Točka 22.DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA
SKLAPANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE
ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U JARČEM POLJU
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju
izgradnje školske sportske dvorane u Jarčem Polju priložen je ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Općinski načelnik Marijan Peretić.
MARIJAN PERETIĆ: „Ova odluka jedan je od razloga zbog čega se išlo u prvi
rebalans Proračuna, a istim se u ovoj godini za sufinanciranje izgradnje školske sportske
dvorane u Jarčem Polju osiguralo 1.000.000,00 kuna.
Mi stariji vijećnici po stažu znamo da je težnja stanovništva ovog kraja već punih
25 godina da se na našem području gradi takav objekt. Kad je prošle godine Karlovačka
županija prezentirala svoj program „407 za 047“, projekt izgradnje školske sportske dvorane
ušao je u taj program „na mala vrata“, odnosno na naš prijedlog. Zbog „korona krize“ trebao je
biti izbačen iz programa, ali na našu inicijativu i susretljivost župana i njegovih suradnika, ostao
je u tom programu. Dobili smo ponudu od Županije da će Karlovačka županija za izgradnju
ove dvorane osigurati 4.000.000,00 kuna, a da bi ostalo trebali osigurati mi iz Općinskog
proračuna. Znači, bilo je „uzmi ili ostavi“. Razmišljali smo o tom prijedlogu. Nije nam bilo
svejedno, ali odbiti 4.000.000,00 kuna, smatrali smo da to ne bi bilo dobro i prihvatili smo
ponudu.
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Natječaj za gradnju dvorane trebao bi biti objavljen u 6. mjesecu ove godine.
Prema dogovoru, ove godine Općina bi financirala radove u iznosu 1.000.000,00 kuna, a iduće
dvije bi se Županija uključila sa svojim sredstvima.
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 davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju izgradnje
školske sportske dvorane u Jarčem Polju
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju izgradnje
školske sportske dvorane u Jarčem Polju priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni
dio, a bit će objavljena u „Glasniku Općine Netretić“.
____________
Točka 23.DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OBRAČUNU I
NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj priložen
je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Općinski načelnik Marijan Peretić.
MARIJAN PERETIĆ: „Radi se o naknadi za razvoj koja se plaća u iznosu 2,00
kune po m3 potrošene vode, a koristi se za rekonstrukciju vodovodnog sustava.
Naš vodovodni sustav pred par godina bio je na izdisaju. U međuvremenu je iz ove
naknade izgrađeno dosta toga, a dinamika ili plan radova za naredno razdoblje diktira nam da
moramo ovu odluku nadopuniti s projektima koji se planiraju realizirati u narednom razdoblju.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o prijedlogu Odluke.
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 obračunu i naplati naknade za razvoj
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Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena u “Glasniku Općine Netretić“.
____________
Točka 24.DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU OBUHVATA RADNE
ZONE „MALETIĆI“ (I1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o potvrđivanju obuhvata Radne zone „Maletići“ (I1) 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: „Ovom Odlukom Radna zona „Maletići“ potvrđuje se sukladno
zadnjim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Netretić. Zona mora biti
uvedena u Registar sa svim katastarskim česticama.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
IVAN LORKOVIĆ: „Da li se vlasnike zone može natjerati da je očiste jer uskoro se
neće vidjeti?“
MARIJAN PERETIĆ: „Može i mora.“
Budući da se više nitko 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 potvrđivanju obuhvata Radne zone „Maletići“ (I1)
Odluka o potvrđivanju obuhvata Radne zone „Maletići“ (I1) priložena je ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljena u „Glasniku Općine Netretić“.
___________
Točka 25.DONOŠENJE ODLUKE O PODMIRENJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o podmirenju troškova smještaja djece u Dječji vrtić Duga Resa
u privitku je ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio, a vijećnici su ga dobili uz poziv za
sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Općinski načelnik Marijan Peretić.
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MARIJAN PERETIĆ: „U vrijeme „korona krize“ djeca nisu išla u Dječji vrtić Duga
Resa. Općina ima s navedenim vrtićem sklopljen ugovor o sufinanciranju smještaja djece s
našeg područja u tom vrtiću, a roditelji imaju sklopljen ugovor s Dječjim vrtićem o smještaju
djece u vrtić. Za vrijeme „korona krize“, kad djeca nisu išla u vrtić, trebalo je podmiriti troškove
hladnog pogona vrtića. Kako bi rasteretili roditelje, predlažemo da za vrijeme kad djeca nisu
išla u vrtić Općina preuzme njihovu obvezu, odnosno da Općina podmiri nastale troškove u
tom vremenu.“
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 podmirenju troškova smještaja djece u Dječji vrtić Duga Resa
Odluka o podmirenju troškova smještaja djece u Dječji vrtić Duga Resa bit će
objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom zapisniku te čini njegov sastavni
dio.
__________
Točka 26.DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA
PRIJEVOZA RADI ODRŽAVANJA LINIJA PRILIŠĆE-NETRETIĆKARLOVAC I NETRETIĆ-KARLOVAC
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen prijedlog Odluke o sufinanciranju
troškova prijevoza radi održavanja linije Prilišće-Netretić-Karlovac, a isti je priložen i ovom
zapisniku, te čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić
TIHANA STEPIĆ: „Dakle, radi se o odluci o sufinanciranju troškova prijevoza radi
održavanja dvije linije, a ne jedne, kako je to bilo u prijedlogu odluke koji ste dobili u
materijalima, zato je bilo potrebno izmijeniti i naziv točke dnevnog reda, odnosno naziv odluke,
te članak 1.
Znači ovom odlukom predlaže se sufinanciranje linija Prilišće-Netretić-Karlovac i
Netretić-Karlovac radi održavanja istih i to:
 s polaskom u 06.50 sati iz Prilišća za Karlovac te u 16.10 sati iz Netretića za
Karlovac te povratkom iz Karlovca u 11.20 sati do Prilišća i 15.30 sati do
Netretića za sve radne dane, od ponedjeljka do petka, za mjesec lipanj 2020.
godine, te
 s polascima iz Netretića u 07.04 i 16.10 sati do Karlovca te polascima iz
Karlovca do Netretića u 12.30 i 15.30 sati, također za sve radne dane, od
ponedjeljka do petka, za mjesec srpanj i kolovoz 2020. godine.“
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Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
MARIJAN PERETIĆ: „Za vrijeme „korona krize“ došlo je do ukidanja javnog
prijevoza, a kad su se mjere ublažile, prijevoz više nije organiziran na svim linijama kako je to
bilo prije. Prijevoznik je odlučio da na linijama gdje ostvaruju gubitak više neće voziti, osim ako
ćemo ih mi sufinancirati. S obzirom da je bilo zahtjeva s terena, Autrotransport Karlovac nam
je dao svoju ponudu za sufinanciranje troškova održavanja linija. Prema toj ponudi trošak
sufinanciranja linija za 6 mjesec bio bi 4.500,00 kuna bez PDV-a, a za 7. i 8. mjesec 5.500,00
kuna bez PDV-a mjesečno. Dakle, radi se o sufinanciranju navedenih linija za vrijeme ljetnih
mjeseci, dok ne počne nova školska godina.
Radi se o središtu Općine, o tim linijama nekim ljudima ovise radna mjesta, a ne
bi bilo dobro da se izgubi i jedno radno mjesto.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zatvara te daje na glasovanje prijedlog Odluke koji su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu s
izmjenama kako je to prethodno obrazloženo.
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“ donijelo
O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linija
Prilišće-Netretić-Karlovac i Netretić-Karlovac
uz izmjenu članka 1. u prijedlogu Odluke tako da isti sada glasi:
„Ovom Odlukom odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 19.375,00
kuna za sufinanciranje troškova prijevoza radi održavanja linija Prilišće-NetretićKarlovac i Netretić-Karlovac i to:
 s polaskom u 06.50 sati iz Prilišća za Karlovac te u 16.10 sati iz Netretića
za Karlovac te povratkom iz Karlovca u 11.20 sati do Prilišća i 15.30 sati
do Netretića za sve radne dane (od ponedjeljka do petka) za mjesec lipanj
2020. godine, te
 s polascima iz Netretića u 07.04 i 16.10 sati do Karlovca te polascima iz
Karlovca do Netretića u 12.30 i 15.30 sati za sve radne dane (od
ponedjeljka do petka) za mjesec srpanj i kolovoz 2020. godine.“
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linija Prilišće-NetretićKarlovac i Netretić-Karlovac priložena je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će
objavljena u „Glasniku Općine Netretić“.
__________
Točka 27.DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU
MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE
ŠKOLE NETRETIĆ ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju međumjesnog javnog prijevoza
učenika Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2019./2020. vijećnici su dobili uz poziv za
sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
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Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Budući da je produžena školska godina, potrebno je produžiti i
primjenu ove odluke i to do 26. lipnja 2020. godine.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća
zatvara raspravu i 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 financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika
Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2019./2020.
Odluka o izmjeni Odluke o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika
Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2019./2020. bit će objavljena u „Glasniku Općine
Netretić“, a ista je priložena i ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
__________
Točka 28.DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O
RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU
--------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o izmjenama 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 i ovom zapisniku te čini
njegov sastavni dio.
Prijedlog Odluke obrazlaže Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ovdje se radi o usklađenju Odluke sa zakonskim odredbama.
Uglavnom radi se korekcijama tehničke naravi.“
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
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o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić
za 2020. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2020.
godinu bit će objavljena u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je i ovom zapisniku te čini
njegov sastavni dio.
___________
Točka 29.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA,
TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA I PROVEDBI
MJERA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA
OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U
OKOLIŠ NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ U 2019. GODINI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na
području Općine Netretić u 2019. godini priložen je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio,
a vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Izvješće ste dobili u materijalima. Iz istog ste mogli vidjeti da je
tijekom 2019. godine utvrđeno jedno nepropisno odlaganje otpada i to većih količina
automobila na privatnom zemljištu. Vlasniku zemljišta izdano je rješenje o uklanjanju otpada
predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje, po kojem je on i postupio. Trošak zbrinjavanja
otpada išao je na teret vlasnika, tako da Općina u 2019. godini nije imala troškova uklanjanja
odbačenog otpada kao prethodnih godina.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. Budući da se nitko
od nazočnih nije javio za riječ, predsjednik raspravu zatvara i daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
na području Općine Netretić u 2019. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine
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Netretić u 2019. godini, te Izvješće uz isti, koji čini njegov sastavni dio bit će objavljeni u
„Glasniku Općine Netretić“, a isti su priloženi i ovom zapisniku te čine njegov sastavni dio.
___________
Točka 30.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
TVRTKE MULL TRANS D.O.O. – DAVATELJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA
PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Mull trans d.o.o. – davatelja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić za 2019.
godinu u privitku je ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio, a vijećnicima je dostavljen uz
poziv za sjednicu.
Obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ovdje se radi o zakonskoj obvezi podnošenja ovog izvješća
slijedom kojeg je tvrtka Mull trans isti dostavila Općinskom vijeću na usvajanje.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. Budući da se za
raspravu nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća istu zaključuje te daje prijedlog
Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Mull trans d.o.o. – davatelja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić
za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Mull trans d.o.o. – davatelja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić za 2019.
godinu priložen je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio, a bit će objavljen i u „Glasniku
Općine Netretić“.
___________
Točka 31.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
TVRTKE ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O. – DAVATELJA JAVNE
USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. –
davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić
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za 2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i ovom zapisniku te
čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje uz prijedlog Zaključka daje Tihana Stepić.
TIHANA STEPIĆ: „Ovdje se također radi o zakonskoj obvezi podnošenja ovog
izvješća, slijedom kojeg je tvrtka Čistoća Duga Resa isti dostavila Općinskom vijeću na
usvajanje.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom.
IVAN LORKOVIĆ: „Da li su ovom uslugom obuhvaćena sva domaćinstva na
području Općine, da li svi plaćaju?“
MARIJAN PERETIĆ: „2014. godine 47% kućanstava bilo je uvedeno u sustav, a
53% bilo je van sustava. Od tada smo u sustav postepeno uvodili nove korisnike tako da danas
imamo nešto više od 90% kućanstava uvedenih u sustav. Ima još nekih pojedinaca koji se
„švercaju“, ali to je malo. Čim dobijemo neke nove podatke, mi ih odmah unosimo u sustav.“
JOŽICA PAVLAKOVIĆ: „Što se tiče odvoza krupnog otpada, tvrtka Mull trans je
krupni otpad odvozila dva puta godišnje. Kakva je sad situacija oko odvoza tog otpada?
MARIJAN PERETIĆ: „Tvrtka Čistoća Duga Resa odvozi glomazni otpad jedanput
godišnje po kućanstvu besplatno, nisam siguran, mislim da se radi o zapremnini 5m3, a ako
neko domaćinstvo treba više odvoza godišnje, to se onda plaća.“
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća istu
zaključuje te daje prijedlog Zaključka 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

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. – davatelja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić
za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. – davatelja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić za 2019.
godinu bit će objavljen u „Glasniku Općine Netretić“, a priložen je i ovom zapisniku te čini
njegov sastavni dio.
___________
Točka 32.DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PREDLAGANJU KANDIDATA ZA
IMENOVANJE SUCA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA
U KARLOVCU
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika za
mladež Općinskog suda u Karlovcu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu, a isti je priložen i
ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje uz prijedlog kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež
Općinskog suda u Karlovcu podnosi Zoran Ferkula - predsjednik Komisije za izbor i
imenovanja.
ZORAN FERKULA: „Komisija za izbor i imenovanja zaprimila je dopis Ureda
župana Karlovačke županije kojim se od Općinskog vijeća Općine Netretić traži prijedlog za
imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu.
Kandidat koji se predlaže za suca porotnika mora mati hrvatsko državljanstvo,
mora biti punoljetan te dostojan obnašanja te dužnosti, ne smije biti član političke stranke niti
se baviti političkom djelatnošću, ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu ili
poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva te mora biti iz redova
profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju iskustva u odgoju mladih osoba.
Nakon što je razmotrila sve naprijed navedene osobine, Komisija za izbor i
imenovanja je za suca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu predložila gospođu
Gordanu Hrgovan, umirovljenu profesoricu hrvatskog jezika i književnosti.
Gospođa Hrgovan je prihvatila kandidaturu za navedenu dužnost.“
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom. Budući da nitko od
nazočnih nije imao primjedbi na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik
Općinskog vijeća daje prijedlog Zaključka 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
Z A K L J U Č A K
o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež
Općinskog suda u Karlovcu
Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež
Općinskog suda u Karlovcu priložen je ovom zapisniku te čini njegov sastavni dio.
_________
Točka 33.DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU NOVOG ČLANA
TRGOVAČKOM DRUŠTVU ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O. I
POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijedlog Odluke o pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga
Resa d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Čistoća Duga Resa d.o.o.
vijećnici su dobili na stol kao dopunu dnevnog reda ove sjednice, a isti je priložen i ovom
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje Tihana Stepić.
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TIHANA STEPIĆ: „Općina Generalski Stol je odlučila da će ući u vlasništvo
trgovačkog društva Čistoća Duga Resa. Budući da smo mi suvlasnici navedenog trgovačkog
društva moramo donijeti odluku o pristupanju novog člana. Prijedlog navedene odluke ste
dobili danas na stol. Kao što vidite, Općina Generalski Stol je dužna uplatiti ulog za ulazak u
iznosu od 180.000,00 kuna, znači isti iznos kakav je uplatila i Općina Netretić za ulazak u ovo
trgovačko društvo.“
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 pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. i povećanju
temeljnog kapitala trgovačkog društva Čistoća Duga Resa d.o.o.
Odluka o pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. i
povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Čistoća Duga Resa d.o.o. bit će objavljena
u „Glasniku Općine Netretić“, a priložena je ovom zapisniku.

Ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 21. redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Netretić u 19 sati i 35 minuta.
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