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OPĆINSKO VIJEĆE 

1 
 
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98) i članka 

28. Statuta općine Netretić ("Glasnik općine Netretić " broj 08/09), Općinsko vijeće općine 
Netretić na  sjednici održanoj dana 03. veljače 2011. godine, donijelo je 
 

 
O  D  L  U  K  U  

 
o grobljima 

 
 
I  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom  odlukom određuju se mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih 

mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i 
godišnje grobne naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna 
mjesta i način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanja otpada s groblja, te 
uvjeti upravljanja grobljem. 
 
 

Članak 2. 
 

Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće 
građevine i komunalna infrastruktura. 

Groblja na području Općine Netretić jesu: 
1.  Dubravci,  
2.  Kunići, 
3.  Novigrad na Dobri, 
4.  Prilišće, 
5.  Veliki Modruš Potok, 
6.  Vukova Gorica, 
7.  Završje. 

 
Članak 3. 

 
Grobljima iz članka 2. ove odluke upravlja Općina Netretić (u daljnjem tekstu : 

Općina).  
Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenje, 

uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja ( promjena površine, razmještaj putova i sl. ), na 
način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti 
okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima. 

Općina upravlja grobljima iz članka 2. Ove odluke na način da dodjeljuje grobno 
mjesto na korištenje, vodi grobni očevidnik, kao i ostale poslove upravljanja grobljem.    
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Članak 4. 
 

Umrlog se u pravilu ukapa na groblje koje se nalazi na području jedinice lokalne 
samouprave na kojem je umrli imao prebivalište. 

Umrlog se može ukapati i na groblju koje je odredio za života ili koje odredi 
njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu. 
 
 
 
 

II  DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE 
 
 

Članak 5. 
 

Grobnim se mjestom, u smislu ove odluke, smatra pojedinačni grob i obiteljska 
grobnica. 
 

 
Članak 6. 

 
Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić daje grobno mjesto na korištenje na 

neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi rješenje. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, zainteresirana osoba može izjaviti žalbu 

nadležnom tijelu za komunalne poslove Karlovačke županje. Protiv rješenja nadležnog tijela 
može se pokrenuti upravni spor. 

 
 

Članak 7. 
 

Pojedinačni grob i obiteljski grob dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u trenutku 
nastale potrebe za ukopom. 

Pojedinačni grob ili obiteljski grob može se dodijeliti i prije ukopa zainteresiranim 
osobama ili članovima obitelji radi izgradnje nadgrobnog spomenika. 

Pojedinačni grob i obiteljski grob, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, neće se 
dodijeliti na korištenje osobi koja na groblju iz članka 2. ove odluke već koristi obiteljski grob 
ili grobnicu, a koji nisu popunjeni i u koje umrli ima prava ukopa. 

 
 

Članak 8. 
 

Grobna mjesta dodjeljuju se prema položajnom planu grobnih mjesta. Položajni 
plan sa numeracijom grobnih mjesta donosi Općina.  
 
 

Članak 9. 
 

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje 
(korisnik groba i članovi njegove obitelji). 
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Članovima obitelji korisnika groba, u smislu ove odluke smatraju se supružnik 
korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i usvojena djeca i njihovi supružnici, te roditelji 
korisnika groba. 

Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti  ukop i drugim osobama, o 
čemu mora izvijestiti nadležno tijelo Općine. 
 
 

Članak 10. 
 

Nakon smrti korisnika groba, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. 
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu 

ukapati osobe koje su u času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji. 
 
 

Članak 11. 
 
Korisnik  groba može ustupiti korištenje grobnog mjesta trećoj osobi, ako na 

jednom od groblja iz članka ove odluke ima na korištenju drugo grobno mjesto ili ako 
korištenje grobnog mjesta koje ustupa ima više osoba ili ako nema prijavljeno prebivalište na 
području Općine. Izjava o ustupanju korištenja ovjerena kod Javnog bilježnika mora se 
dostaviti Općini radi upisa korisnika u grobni očevidnik. 

Korištenje grobnog mjesta može se ustupiti trećoj osobi koja nema korištenje 
grobnog mjesta na jednom od groblja iz članka 2. Ove odluke ili ga ima, ali je popunjeno. 

Iznimno, grobnica, odnosno grob za urne ne smatra se grobnim mjestom u 
smislu stavka  2. ovog članka. 
 

 
Članak 12. 

 
Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koje 

se, u smislu ove Odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika groba, potrebna je 
suglasnost svih korisnika groba. 
 
 
 

III   PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I 
      GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE 

 
 

Članak 13. 
 

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, visinu godišnje grobne 
naknade i visinu naknade za korištenje mrtvačnice utvrđuje Općinsko vijeće općine Netretić 
posebnom Odlukom. 
 

 
Članak 14. 

 
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i 

visina godišnje grobne naknade utvrđuje se prema: 
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• lokaciji groblja, 
• veličini  grobnog mjesta, 
 

 
Članak 15. 

 
Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se prema mjerilima iz članka 14. ove 

Odluke. 
 

Članak 16. 
 

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta 
na korištenje. 

Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju jedanput godišnje. 
Općina Netretić dužna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje 

naknade. 
 
 
 

IV   VREMENSKI RAZMACI UKOPA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA 
 

 
Članak 17. 

 
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se 

napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje. 
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 godina od 

posljednjeg ukopa. 
Ako je grobnica za polaganje ljesova sagrađena u više razina, grobno se mjesto 

smatra popunjenim kada su sve razine popunjene. 
U grobove za urne može se položiti urna bez obzira na to kada je položena 

prethodna urna. 
 

Članak 18. 
 

Obred pokopa obavlja se prema volji umrlog, njegove obitelji ili osoba koje 
podmiruju troškove ukopa. 

Obred pokopa obavlja se na način uobičajen mjesnim prilikama i običajima, uz 
iskazivanje poštovanja prema umrlim osobama. 

Na isti način ukopat će se i nepoznate osobe a troškove ukopa snosi općina 
Netretić. 
 
 
 

V   ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA 
 
 

Članak 19. 
 

Općina Netretić vodi brigu o održavanju groblja i otklanjanju otpada s groblja. 
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Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. Ovog članka smatra se održavanje i 
čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje i čišćenje prostora zgrada za obavljanje 
ispraćaja i sahrane umrlih, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje 
otpada, kao i provođenje reda na groblju. 

 
 

Članak 20. 
 

Groblje treba biti ograđeno  i održavano tako da uvijek bude čisto i uredno. 
 

 
Članak 21. 

 
Pogrebi se obavljaju od mjeseca listopada do ožujka između 10,00 i 17,00 sati, a 

u ostalim mjesecima između 9,00 i 18,00 sati. 
 

Pogrebi se mogu obavljati nedjeljom i blagdanom u vremenskom razdoblju od 
11:00 do 15:00 sati. 
 

 
Članak 22. 

 
O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici. 

Korisnici su dužni održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta. 
 
Natpisi na nadgrobnim spomenicima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske 

ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 
 
 

Članak 23. 
 
Općina Netretić može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto 

održava urednim. 
Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, općina Netretić uredit će ga 

na trošak korisnika. 
 
 

Članak 24. 
 
Općina Netretić je dužna na prikladnom mjestu izvan groblja osigurati prostor za 

odlaganje otpada. 
Otpadno mjesto mora biti uređeno tako da ne zagađuje okolinu. 
 
 

Članak 25. 
 
Općina Netretić propisuje pravila o ponašanju na groblju. 
Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu prije 

svakog ulaska u groblje. 
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VI     MRTVAČNICE 
 

Članak 26. 
 
Groblja imaju mrtvačnicu o čijem održavanju brine Općina. 
 
 

 
 

Članak 27. 
 
Mrtvačnica je otvorena za posjete ukoliko u njoj leži pokojnik od 08:00 do 22:00 

sati. 
 

 
Članak 28. 

 
Pokojnik se ne smije sahraniti bez dozvole za ukop. 
Dozvola mrtvozornika mora se uručiti osobi zaduženoj od strane Općine 

prigodom predaje, odnosno preuzimanju mrtvaca za sahranu. 
 

 
 

Članak 29. 
 
Prijenos pokojnika u mrtvačnicu mora se izvesti u zatvorenom lijesu. Lijes mora 

biti drven ili od drugog materijala, čvrst i nepropustan. 
Lijes u kojem se umrli  pokapa u izgrađenu grobnicu mora biti dvostruk i to limeni 

i drveni. 
 

 
Članak 30. 

 
Sprovodi pokojnika položenih na odar u mrtvačnici polaze od mrtvačnice do 

groba.  
Pri svakom ukopu pokojnika mora prisustvovati  osoba imenovana od Općine 

radi nadzora nad  uvjetima sahrane . 
 

Članak 31. 
 

Poslije izvršene sahrane općina unosi podatke u evidenciju radi upisa u registar 
umrlih osoba. 
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VII   UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM 

 
 

Članak 32. 
 

Općina Netretić dužna je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na 
način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima. 
 

 
Članak 33. 

 
Općina Netretić osigurava da se grobovi grade prema položajnom planu grobnih 

mjesta, na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o 
zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima. 

Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili sličnih spomenika na grobove, 
postavljanje klupa te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča 
potrebna je suglasnost Općine. 
 

Članak 34. 
 

Općina Netretić dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se 
osigurala grobna mjesta. 

Ako nema prostora na groblju, općina Netretić će proširiti postojeće ili izgraditi 
novo groblje. 
 

Članak 35. 
 
 

Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakove radove na groblju, 
osim ako to ne čine djelatnici u radnom odnosu za održavanje groblja, dužni su:  

• prijaviti Općini obavljanje bilo kakvih radova, 
• radove izvoditi tako da se sačuva mir, 
• građevni materijal mogu zadržavati na groblju samo dok se izvode radovi, 
• gradilište dovesti u prijašnje stanje, 
• građevni materijal prevoziti samo putovima i stazama koje odredi Općina, 
• uplatiti  naknadu za izdavanje Odobrenja za izvođenje građevinskih radova 

na groblju (utrošak struje, vode ….) 
 
 

Članak 36. 
 

Općina Netretić ima pravo u određene dane ili određeno doba dana zabraniti 
izvođenje radova na groblju. 

Općina Netretić zabraniti će radove započete bez odobrenja. 
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VIII   KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 37. 

 
Kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se obrtnik ili pravna 

osoba koja izvodi radove na groblju protivno članku 35. Ove Odluke. 
 
 

Članak 38. 
 

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: 
• korisnik groba ako postupa protivno članku 22. ove Odluke, 
• osoba koja se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju sukladno članku 

25. ove Odluke, 
•  fizička i pravna osoba ako postupa suprotno odredbama čl.35. ove Odluke. 

 
 
 
IX   NADZOR 

 
Članak 39. 

 
Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar. 
 

 
 

X   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 
Članak 40. 

 
Osoba koja smatra da je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, može 

zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove uz plaćanje svih novčanih potraživanja na 
grobno mjesto. 
 

Članak 41. 
 
Osobe koje su sudjelovale u izgradnji mrtvačnica na području Općine Netretić uz 

predočenje dokaza  nisu obveznici plaćanja naknada za korištenje mrtvačnice. 
 
 
 

Članak 42. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima  
("Glasnik općine Netretić" broj 03/99, 02/00, 04/00, 01/01 i 10/01). 
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Članak 43. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku općine 

Netretić“. 
 

 
KLASA: 363-02/10-01/07 
URBROJ: 2133/11-06-11-14 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

 _______________ 
 
 

2 
 
Na temelju članka 13. Stavka 4. Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 

19/98), članka 13. i 35. Odluke o grobljima Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
01/11) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko 
vijeće Općine Netretić na  sjednici održanoj dana 03. veljače 2011. godine, donijelo je  
 
 
 

O  D  L  U  K  U  
 

o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine Netretić 
 
 
 

I   OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju  se za groblja na području Općine Netretić: 
• visina godišnje grobne naknade 
• visina jednokratne naknade za  korištenje postojećeg grobnog mjesta 
• visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje novog grobnog mjesta 
• visina naknade za korištenje mrtvačnice 
• visina naknade izvođaču radova za izgradnju grobnice i spomenika. 

 
 

Članak 2. 
 
 

Naknade iz prethodnog članka ove odluke, uplaćuju se na žiro-račun Općine 
Netretić. 

Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu  i to 
najkasnije do 30.rujna tekuće godine. Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić obvezan je 
korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje. 

Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom 
dodjele grobnog mjesta na korištenje u roku određenom rješenjem. 
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Naknada izvođača radova za izgradnju grobnice i spomenika, te naknada za 

korištenje mrtvačnice i druge usluge u svezi ukopa plaćaju se temeljem ispostavljanog 
računa od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić. 

 
 
 

 
II   GROBLJA  DUBRAVCI, NOVIGRAD,  PRILIŠĆE,  ZAVRŠJE , VUKOVA 

GORICA I VELIKI MODRUŠ POTOK 
 
 

Članak 3. 
 
Za  groblja u Dubravcima, Novigradu, Prilišću, Završju, Vukovoj Gorici  i Velikom 

Modruš Potoku utvrđuju se visine naknada  iz članka 1. ove Odluke kako slijedi:   
 

 
Red. 
Broj 

 
O  P  I  S 

 
VISINA NAKNADE 

 
1. 

 
GODIŠNJA GROBNA NAKNADA ( za održavanje i čišćenje 
groblja i usluge  odvoza smeća ) 

 

 
- 

 
  jednogrobno mjesto 
 

 
80,00 kuna 

 

 
- 

 
 dvogrobno mjesto 

 
120,00 kuna 

 

 
- 

 
 trogrobno mjesto 

 
160,00 kuna 

 

 
- 

 
 četverogrobno  mjesto i više 

 
200,00 kuna 

 
 

2. 
 

 
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
POSTOJEĆEG GROBNOG MJESTA 

 

 
- 

 
  jednogrobno mjesto 

 
100,00 kuna 

 

 
- 

 
  dvogrobno mjesto 

 
200,00 kuna 

 

 
- 

 
  trogrobno mjesto 

 
300,00 kuna 

 

 
- 

 
  četverogrobno mjesto i više 

 
400,00 kuna 
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3. 
 

 
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
NOVOG GROBNOG MJESTA 

 
 

 
- 
 

 
jednogrobno mjesto 

 
1.000,00 kuna 

 
- 

 

 
 dvogrobno mjesto 

 
2.000,00 kuna 

 
- 
 

 
 trogrobno mjesto 

 
3.000,00 kuna 

 
- 

 

 
 četverogrobno mjesto 

 
4.000,00 kuna 

 
4. 

 

NAKNADA ZA KORIŠTENJE MRTVAČNICE ( za održavanje i 
čišćenje) 
 

 

- 
 

za korisnike koji su sudjelovali u izgradnji mrtvačnice, bez obzira 
na prebivalište 

0,00 kuna 

 
- 
 

za korisnike s prebivalištem na području Općine Netretić, te iz  
naselja Lišnica, Petrakovo Brdo,  Kozalj Vrh, Grdun i Tomašnica 
koji nisu sudjelovali u izgradnji 

 
450,00 kuna 

 
- 

za  korisnike  koji nemaju prebivalište na području Općine 
Netretić i naselja Lišnica,  Petrakovo Brdo, Kozalj Vrh, Grdun i 
Tomašnica 

 
800,00 kuna 

 
- za maloljetne osobe, bez obzira na prebivalište 0,00 kuna 

 
5. 

NAKNADA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE 
GRAĐEVINSKIH I KLESARSKIH RADOVA   - plaća registrirana 
pravna ili fizička osoba koja obavlja uslugu radova na groblju za 
postavu spomenika, izgradnju betonskih okvira , korištenje struje 
i vode  

 
 

250,00 kuna 
 

 
 
 

III   GROBLJE KUNIĆI 
 
 

Članak 4. 
 

Za groblje u  Kunićima utvrđuju se visina naknade iz članka 1. ove Odluke kako 
slijedi: 

 
 
Red. 
Broj 

 
O   P   I   S 

 
VISINA NAKNADE 

 
1. 
 

 
GODIŠNJA GROBNA NAKNADA ( za održavanje i čišćenje 
groblja i usluge odvoza  smeća ) 
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- 

 
  jednogrobno mjesto 

 
50,00 kuna 

 
 

- 
 
  dvogrobno mjesto 
 

 
80,00 kuna 

 
- 

 
  trogrobno mjesto 

 
100,00 kuna 

 
 

- 
 
  četverogrobno mjesto i više 

 
120,00 kuna 

 
 

2. 
 

 
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
POSTOJEĆEG GROBNOG MJESTA 

 

 
- 

 
  jednogrobno mjesto 

 
50,00 kuna 

 

 
- 

 
  dvogrobno mjesto 

 
100,00 kuna 

 

 
- 

 
  trogrobno mjesto 

 
150,00 kuna 

 

 
- 

 
  četverogrobno mjesto i više 

 
200,00 kuna 

 
3. 

 
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
NOVOG GROBNOG MJESTA 

 

 
- 

 
  jednogrobno mjesto 

 
500,00 kuna 

 
 
- 
 

 
  dvogrobno mjesto 

 
1.000,00 kuna 

 
- 
 

 
  trogrobno mjesto 

 
1.500,00 kuna 

 
- 
 

 
  četverogrobno mjesto 

 
2.000,00 kuna 

 
4. 

NAKNADA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE 
GRAĐEVINSKIH I KLESARSKIH RADOVA   - plaća registrirana 
pravna ili fizička osoba koja obavlja uslugu radova na groblju za 
postavu spomenika, izgradnju betonskih okvira , korištenje struje 
i vode  

 
150,00 kuna 
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IV  ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 5. 

 
Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom Odlukom koristit će isključivo 

za uređenje i održavanje groblja na području Općine Netretić sukladno članku 19. Odluke o 
grobljima na području Općine Netretić. 
 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić". 
 

 
KLASA: 363-02/10-01/07 
URBROJ: 21333/11-06-11-15 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 

3 
 

Na temelju članka 3., 4., 11. stavak 2, te 15. stavak 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 
79/09), članka 4. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08) i članka 28. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na 
sjednici održanoj dana 03. veljače  2011. godine donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

Članak 1.  
 

U Odluci o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 06/10) u članku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka  "Obavljanje pogrebnih poslova". 

 
Članak 2. 

 
U članku 3. Odluke stavak 5. mijenja se i glasi: 
"Komunalna djelatnost obavljanja pogrebnih poslova podrazumijeva obavljanje 

iskopa grobne jame, ispraćaj i ukop umrle osobe. 
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 

 
 
 



 

BROJ 01      STRANICA 14 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 
 

 
 
 
 

Članak 3. 
 

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi: 
"Komunalna djelatnost iz stavka 1 ovog članka povjerava se na rok od 1 godine, 

a iz stavka 2 na rok od 4. godine." 
 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Glasniku Općine Netreitć". 
 
 
KLASA: 363-02/10-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 

4 
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne 
novine Broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 03. 
veljače 2011. godine donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o davanju u zakup poslovnih prostora 
 

 

I  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1.  

 
Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti davanja u zakup poslovnih prostora i 

početni iznos zakupnine, način korištenja poslovnog prostora, te uvjeti za otkaz, odnosno 
raskid ugovora o zakupu poslovnih prostora kojih je vlasnik Općina Netretić. 

 
Članak 2. 

 
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja 

poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja ili u druge 
slične svrhe. 

 
Članak 3. 

 
Poslovnim prostorom smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija i garaža. 
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Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne 
djelatnosti, ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu. 

Poslovnom prostorijom smatraju se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili 
stambenoj zgradi namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti koje, u pravilu, čine 
građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz. 

Garaža je prostor za smještaj vozila. 
 

 
Članak 4. 

 
Poslovni prostor može se dati u zakup na određeno vrijeme, fizičkim osobama – 

državljanima Republike Hrvatske i pravnim osobama koje imaju sjedište u Republici 
Hrvatskoj. 

 
Članak 5. 

 
Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 5 godina. 
Iznimno iz stavka 1. ovog članka zakupodavac će sadašnjem zakupniku 

poslovnoga prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 
dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o 
zakupu. 

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 
dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u 
kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 2. ovoga 
članka. 

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji. 

Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu. 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku. 
 
 
 
 
II OVLAŠTENA TIJELA U SVEZI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH 

PROSTORA 

 
Članak 6. 

 
Postupak natječaja provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Općinski 

načelnik. 
 

Članak 7. 
 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje se u javnom tisku i 
sadrži: 

• podatke o lokaciji, namjeni i površini poslovnog prostora, 
• početni iznos zakupnine mjesečno 
• vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup, 



 

BROJ 01      STRANICA 16 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 
 

 
 
 
 

• dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu o zakupu,  
• rok za podnošenje ponuda, te 
• ostale posebne odredbe. 
 

 
Članak 8. 

 
Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom preporučeno 

ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom "ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR" 
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. 
 

Članak 9. 
 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz 
natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. 

O rezultatima odabira, sudionici natječaja bit će obaviješteni pismeno u roku od 
30 dana od dana objavljivanja natječaja. 

 
Članak 10. 

 
Na temelju odluke Općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, 

Općina Netretić i odabrani ponuditelj zaključuju ugovor o zakupu poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine . 

 
Članak 11. 

 
Prilikom predaje poslovnog prostora sastavlja se zapisnik o stanju prostora u 

vrijeme predaje. 
Ako prilikom predaje nije napravljen zapisnik smatra se da je poslovni prostor 

predan u ispravnom stanju. 
 

Članak 12. 
 
Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti samo u svrhu i na način određen 

ugovorom o zakupu. 
Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog 

prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled 
poslovnog prostora. 

Zakupnik je dužan o namjeri izvođenja radova na preinaki poslovnog prostora 
pismeno obavijestiti zakupodavca. 

 
 

Članak 13.  
 

Zakupnik ne može koristiti poslovni prostor ili dio poslovnog prostora za 
stanovanje. 

Zakupnik ne može poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup. 
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Članak 14. 

 
Ugovor o zakupu sadrži: 

1. naznaku ugovornih strana, 
2. podatke o poslovnom prostoru (mjesto, ulica i kućni broj, položaj u zgradi, 

površina), 
3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, 
4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te 

zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja, 
5. odredbu o primopredaji i održavanju poslovnog prostora, te rok predaje 

poslovnog prostora zakupniku, 
6. vrijeme na koje se zaključuje ugovor, 
7. iznos zakupnine, te rokove plaćanja, 
8. mogućnost promjene visine zakupnine, 
9. odredbu o obvezi plaćanja komunalne naknade i ostalih obveza za 

korištenje poslovnog prostora, 
10. odredbu o zabrani davanja u podzakup poslovnog prostora, 
11. odredbu o uređenju prostora o trošku zakupnika ukoliko se radi o 

neuređenom prostoru, 
12. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinake poslovnog prostora bez 

prethodne pismene suglasnosti zakupodavca, 
13. odredbu o snošenju troškova nastalih oštećenjem poslovnog prostora i 

okoliša koje je prouzročio zakupnik, 
14. obvezu tekućeg održavanja prostora (čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji 

popravci), 
15. odredbu o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima, 
16. mjesto i datum sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana, 
17. po potrebi i druge odredbe. 

 
 
 

III NAČIN ODREĐIVANJA POČETNOG IZNOSA ZAKUPNINE ZA 
POSLOVNE PROSTORE 

 

Članak 15. 
 

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovne prostore utvrđuje se za ukupni 
poslovni prostor i iznosi za: 

 
 

Rbr. Naziv i adresa poslovnog prostora 

Veličina 
poslovnog 
prostora u 

m2 

Djelatnost 
Početna visina 

zakupnine 
Kuna 

1 NETRETIĆ 2, Netretić 2    
a)  36,00 Bankarska 756,00 
b)  33,66 Platni promet 673,20 
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2. "POSLOVNI CENTAR 
NETRETIĆ", Netretić 2/a    

a)  34,50 rooh-
bau izvedbe 

Trgovačko-
uslužno-
servisna 

500,00 

3. "ZAVIČAJNI DOM"  
Srednje Prilišće bb    

a)  125,23 

Trgovina na 
malo 

mješovitom 
robom i 

ugostiteljstvo 

300,00 

b)  20,92 HT promet 418,40 
c)  25,00 HP promet 500,00 

4. DRUŠTVENI DOM MRAČIN,  
Mračin bb 77,28 

Trgovina na 
malo 

mješovitom 
robom 

700,00 

 
 

Članak 16. 
 

Zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Općine uplaćuje se na žiro-račun 
Proračuna Općine Netretić, mjesečno unaprijed, i to najkasnije 15-tog dana u mjesecu. 
 

 

IV PRESTANAK ZAKUPA 

 

Članak 17. 
 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan Zakonom, ovom 
Odlukom i ugovorom o zakupu. 

 
Članak 18. 

 
Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u svako doba bez obzira na 

ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa ako: 
1. zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca koristi poslovni prostor 

protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje, 
2. zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana od dana priopćenja 

pisane opomene zakupodavca, 
3. zakupodavac, zbog razloga za koje on nije odgovoran, ne može koristiti 

poslovni prostor u kojem je obavljao svoju djelatnost, pa zbog toga namjerava koristiti prostor 
koji drži zakupnik. 
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Članak 19. 
 

Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez 
obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupodavac u primjerenom 
roku koji mu je zakupnik za to ostavio ne dovede poslovni prostor u stanje u kojem ga je 
dužan predati odnosno održavati, kao i u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom, Zakonom 
ili ovom Odlukom. 

 
 

Članak 20. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine 
za poslovne prostore u  vlasništvu Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 04/06). 

Ugovori o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Netretić potpisani prije 
stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju se do njihovog isteka. 

 
 

Članak 21. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić". 

 
 

 
KLASA: 372-03/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

___________ 
 

5 
 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 
38/09) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko 
vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 03. veljače  2011. godine donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Netretić 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak prodaje poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Netretić, koji se nalazi u objektu "Poslovni centar Netretić", Netretić 2a,  
izgrađenom na k.č.br 1179/1 K.O. Modruš Potok, u podrumskoj etaži označen u projektu sa 
br. 3, veličine 34,50 m2, rooh bau izvedbe. 
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Poslovnom prostoru iz stavka 1. ovog članka pripada i odgovarajuće zemljište 
razmjerno površini. 

 
Članak 2. 

 
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke namijenjen je za obavljanje trgovačke, 

uslužne ili servisne djelatnosti. 
 

Članak 3. 
 

Početna kupoprodajna cijena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke utvrdit 
će se na temelju nalaza ovlaštenog procjenitelja. 

 
Članak 4. 

 
Poslovni prostor prodaje se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj). 
Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski načelnik. 
 

 
Članak 5. 

 
Natječaj provodi Komisija od tri člana koju imenuje Općinski načelnik. 
 

Članak 6. 
 

Natječaj iz članka 4. ove Odluke objavljuje se u javnom tisku i na Oglasnoj ploči 
Općine, a sadrži: 

1. adresu, površinu i zemljišno-knjižnu oznaku poslovnog prostora, 
2. početni iznos kupoprodajne cijene po m2 
3. odredbu o roku i načinu plaćanja kupoprodajne cijene, 
4. popis dokumentacije koju je neophodno priložiti uz ponudu:, 
5. rok za podnošenje ponude na natječaj - 15 dana od objave, 
6. dan i sat kada se može razgledati poslovni prostor, 
7. odredbu da se natječaj može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan 

ponuditelj 
8. odredbu da se najpovoljnijom ponudom smatra ponuda sposobnog 

ponuditelja s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene 
Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje 

poslovnog prostora. 
 

Članak 7. 
 

Ponuda mora sadržavati: 
§ naziv ponuditelja, 
§ visinu ponuđene kupoprodajne cijene i način plaćanja, 
§ naziv djelatnosti koja će se obavljati. 
§ izvornik ili ovjerenu presliku isprave o obavljanju djelatnosti. 
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Članak 8. 
 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Komisije donosi Općinsko 
vijeće. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sposobnog ponuditelja s najvišim 
iznosom ponuđene kupoprodajne cijene po m2 poslovnog prostora. 

 
 

Članak 9. 
 

Na temelju odluke Općinskog vijeća iz članka 8. ove Odluke Općinski načelnik i 
ponuditelj sklapaju ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora najkasnije u roku 30 dana od 
dana donošenja odluke. 

 
Članak 10. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji poslovnog 

prostora u objektu "Poslovni centar Netretić" ("Glasnik Općine Netretić" broj 1/98). 
 

 
Članak 11. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 

Netretić". 
 
 

 
KLASA: 372-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
 

6 
 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 03. veljače 2011. godine 
donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o parcelaciji i prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Netretić 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom odobrava se provedba parcelacije k.č.br. 1530 Put poljski od 
Metlike u Modruš Potoku u K.O. Modruš Potok u površini od 662 m2 (184 čhv)  i to na: 

− k.č.br. 1530/1 u površini od 340 m2 (95 čhv), 
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− k.č.br. 1530/2 u površini od 241 m2 (67 čhv), te 
− k.č.br. 1530/3 u površini od 81 m2 (22 čhv). 

 
 

Članak 2. 
 

Nakon upisa novog stanja u zemljišne knjige odobrava se prodaja k.č.br. 1530/2 
u površini od 241 m2 (67 čhv) sa početnom cijenom od 30,00 kn/m2. 
 

Članak 3. 
 

Postupak pripreme prodaje čestice iz članka 2. ove odluke putem javnog 
natječaja provest će općinski načelnik Općine Netretić, a konačnu odluku o prodaji 
najpovoljnijem ponuditelju donijet će Općinsko vijeće Općine Netretić. 

 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i bit će objavljena u 
"Glasniku Općine Netretić". 

 
 

 
KLASA: 947-01/10-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-11-13 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
 

7 
 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 03. veljače  2011. godine 
donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o naknadi za čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama 
na području Općine Netretić za zimski period 

2010/2011. 
 
 

Članak 1.  
 

Naknada za čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području 
Općine Netretić za zimski period 2010/2011. godina utvrđuje se u iznosu 40,00 kuna neto po 
satu rada. 
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Članak 2. 

 
Naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na temelju podnesenih zahtjeva 

za isplatu, ovjerenih od strane mjesnih odbora.  
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije do 30. travnja 2011. 

godine na  obrascu kojeg će izraditi Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić. 
 
 

Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za čišćenje 
snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama ("Glasnik Općine Netretić" broj 01/04 i 11/05). 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
 
KLASA: 340-03/11-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

___________ 
 

8 
 
Na temelju članka 129. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 

110/07 i 125/08), Plana nabave Općine Netretić za 2011. godinu ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 07/10), te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 03. veljače  2011. godine donijelo 
je 

 
O   D   L   U   K   U 

 

o povjeravanju nabave lož ulja za potrebe Općine Netretić za 2011. godinu 

 
Članak 1.  

 
Nabava lož ulja za potrebe Općine Netretić za 2011. godinu sukladno planu 

Proračuna povjerava se direktnom pogodom poduzeću INA d.d. Zagreb, Avenija Većeslava 
Holjevca 10. 

 
Članak 2. 

 
Izdaci za nabavu lož ulja iz točke I ove Odluke teretit će Proračun Općine 

Netretić – Glava 003 01 Jedinstveni upravni odjel – Aktivnost: Administrativni poslovi 
Jedinstvenog upravnog odjela – Rashodi za materijal i energiju 
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Članak 3. 

 
Ova Odluka objavit će se u "Glasniku Općine Netretić". 

 
 
KLASA: 310-05/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

____________ 
 

9 
 

Na temelju članka članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na  sjednici održanoj dana 03. veljače 2011. 
godine, donijelo je  
 
 

O  D  L  U  K  U  
 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
 namještenika Općine Netretić 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine 
Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 04/10) u članku 2. točka 5. mijenja se i glasi: 

 
5. Radnik u Vlastitom pogonu    1,16 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić", a primjenjivat će se počevši od obračuna plaće za mjesec veljaču i nadalje. 
 

 
 

KLASA: 120-02/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 

10 
 

Na temelju članka članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na  sjednici održanoj dana 03. veljače  2011. 
godine, donijelo je  
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O   D   L   U   K   U  

 
o korištenju službenih mobitela Općine Netretić 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo korištenja i visina troškova za korištenje 
službenih mobitela u vlasništvu Općine Netretić. 
 

 
Članak 2. 

 
Pravo na korištenje službenog mobitela iz članka 1. ove Odluke ostvaruju: 
§ općinski načelnik  
§ zamjenik općinskog načelnika, te 
§ predsjednik Općinskog vijeća. 

 
 

Članak 3. 
 

Osobama iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se pravo na  troškove korištenja 
mobitela u ograničenom mjesečnom iznosu, i to: 

§ općinskom načelniku do iznosa 700,00 kuna sa PDV-om, 
§ zamjeniku općinskog načelnika do iznosa 300,000 kuna sa PDV-om, te 
§ predsjedniku Općinskog vijeća  do iznosa 300,00 kuna sa PDV-om. 

U slučaju prekoračenja iznosa iz stavka 1. ovog članka isti će se namiriti iz neto 
plaće ili naknade.  

Ograničenje iz stavka 1. ovog članka počet će se primjenjivati od 01. ožujka 
2011. godine. 

 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Glasniku Općine Netretć". 
 

 
 

KLASA: 344-03/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

 
___________ 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
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 Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinski načelnik Općine Netretić dana 10. siječnja 2010. godine donio je 
 
 

O   D    L    U    K    U 
 

I 
 

 Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis imovine Općine Netretić o popisu 
imovine Općine Netretić sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine. 
 

 
II 
 

 Izvješće iz točke I ove Odluke čini njezin sastavni dio. 
 
 

III 
 

 Ova Odluka bit će objavljena u "Glasniku Općine Netretić" 
 
 
 
KLASA: 400-08/09-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-11-22 
U Netretiću, 10. siječnja 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica  Gračan, v.r. 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 Izdaje:  OPĆINA NETRETIĆ 
 Odgovorni urednik: IRENA DRAŠKOVIĆ, dipl.oecc. 
 Telefon:  804-425; 804-435. 
 Telefax:  804-313 

 
 


