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OPĆINSKI NAČELNIK 

 
12 

 
Na temelju članka 40 Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

08/09), a u svezi članka 3. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), Općinski načelnik Općine 
Netretić, dana  07. veljače  2011. godine, donosi 

 

PRAVILNIK O RADU 

 
I. OPĆA ODREDBA 

 
Članak 1. 

 
Predmet reguliranja ovog Pravilnika su prava, obveze i odgovornosti iz radnog 

odnosa službenika/namještenika u Jedinstvenom  upravnom odjelu  Općine Netretić (u 
daljnjem tekstu: Upravni odjel), uz koje se vezuje primjena Zakona o radu i Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a koja nisu uređena Zakonom o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i to: radno 
vrijeme, odmori i dopusti, plaće i dodaci na plaće, te ostala materijalna prava, kao i zaštita 
prava službenika i namještenika.  

 
 
 
II. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI 

 
 

Članak 2. 
 
Puno radno vrijeme službenika/namještenika u Upravnom odjelu Općine Netretić, 

je 40 sati tjedno. 
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana, od ponedjeljka do petka. 
Vrijeme početka  radnog vremena je 7,00 sati,  a završetka 15,00 sati. 
Službenik/namještenik koji radi puno radno vrijeme svakog radnog dana ima 

pravo na odmor (stanku) od 30 minuta. 
Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka, ubraja se u radno vrijeme i ne može biti 

utvrđeno u prva tri sata nakon početka radnog vremena, niti u zadnja dva sata prije 
završetka radnog vremena. 

 
Članak 3. 

 
Službenik/namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati 

neprekidno. 
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. 
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Ako je prijeko potrebno da službenik/namještenik radi na dane tjednog odmora, 
osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom slijedećeg tjedna. 

Ako službenik/namještenik radi potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na 
način iz stavka 3. ovog članka, može ga koristiti naknadno prema odluci općinskog načelnika 
ili pročelnika Upravnog odjela. 
 

Članak 4. 
 
Službenik/namještenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni 

godišnji odmor u trajanju od najmanje 4 (četiri) tjedna, 20 dana. 
Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje 

se prema utvrđenim mjerilima iz ovog Pravilnika. 
 
 

Članak 5. 
 
Ništetan je sporazum ili izjava o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o 

isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. 
 
 

Članak 6. 
 
U trajanje godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i 

neradni dani određeni Zakonom. 
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik ne 

uračunava se u trajanje godišnjeg odmora. 
Pravo na plaćeni dopust službenika/namještenika nastalo za vrijeme korištenja 

godišnjeg odmora ne uračunava se u godišnji odmor, uz uvjet, da je službenik/namještenik o 
tome odmah obavijestio pročelnika Upravnog odjela. 

 
 

Članak 7. 
 
Službenik/namještenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva 

radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci 
neprekidnog rada. 

 
Članak 8. 

 
Godišnji odmor od 4 (četiri) tjedna, 20 dana uvećava se prema pojedinačnim 

mjerilima: 
1. S OBZIROM NA SLOŽENOST POSLOVA: 

• radna mjesta za koja je utvrđena kao uvjet visoka 
stručna sprema 5 dana 

• radna mjesta za koje je utvrđena kao uvjet viša 
stručna sprema 4 dana 

• radna mjesta za koja je utvrđena kao uvjet srednja 
stručna sprema  3 dana 

• za radna mjesta namještenika 1 dan 
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2. S OBZIROM  NA DUŽINU RADNOG STAŽA 
 

• od 5 do 10 godina radnog staža 2 dana 
• od 10 do 15 godina radnog staža 3 dana 
• od 15 do 20 godina radnog staža 4 dana 
• od 20 do 30 godina radnog staža 5 dana 
• preko 30 godina radnog staža 6 dana 

 
 
3. S OBZIROM  NA POSEBNE UVJETE 
 

• roditelju, posvojitelju ili staratelju za svako 
malodobno dijete 1 dan 

• roditelju, posvojitelju ili staratelju djeteta s 
invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 2 dana 

• osobi s invaliditetom 3 dana 
 
Ukupno trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se minimalno trajanje 

godišnjeg odmora od 20 dana uvećava za zbroj svih dodatnih dana, utvrđen u točkama 1. do 
3. ovog članka, a najviše 30 dana. 

Za vrijeme korištenja službeniku/namješteniku pripada pravo na naknadu plaće 
kao da je radio u redovnom radnom vremenu. 

 
 

Članak 9. 
 

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se Planom korištenja godišnjeg 
odmora. 

Plan korištenja godišnjeg odmora donosi općinski načelnik, na prijedlog 
pročelnika Upravnog odjela. 

Plan korištenja godišnjeg odmora donosi se u prvoj polovici godine, ali najkasnije 
do 30. svibnja tekuće godine. 

Prilikom planiranja korištenja godišnjeg odmora, pročelnik Upravnog odjela je 
dužan osigurati kontinuirano obavljanje svih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela. 

Na osnovi Plana korištenja godišnjeg odmora, pročelnik Upravnog odjela donosi 
za svakog službenika /namještenika, Rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora 
prema mjerilima iz ovog Pravilnika, ukupno trajanje godišnjeg odmora, te razdoblje korištenja 
godišnjeg odmora. 

 
Članak 10. 

 
Protiv Rješenja o korištenju godišnjeg odmora može se uložiti žalba općinskom 

načelniku. 
 

Članak 11. 
 
Službenik/namještenik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela. 
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Ako službenik/namještenik koristi godišnji odmor u u dijelovima, mora tijekom 
kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna 
u neprekidnom trajanju. 

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora službenik/namještenik mora iskoristiti 
najkasnije do 30. lipnja iduće godine. 

 
 

Članak 12. 
 
Godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten 

u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i 
posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. 

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka određuje pročelnik 
Upravnog odjela. 

 
Članak 13. 

 
Službenik/namještenik u slučaju prestanka rada zbog prelaska na rad kod drugog 

poslodavca ima pravo iskoristiti godišnji odmor na koji je stekao pravo u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine  Netretić. 

 
Članak 14. 

 
Službenik/namještenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora prema 

svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti pročelnika 
Upravnog odjela najmanje tri dana ranije. 

 
 

Članak 15. 
 
Službeniku/namješteniku se može odgoditi odnosno prekinuti korištenje 

godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih poslova. 
Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog 

članka donosi pročelnik Upravnog odjela. 
Službeniku/namješteniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg 

odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg 
odmora. 

Službenik/namještenik ima pravo na naknadu putnih i drugih troškova 
prouzročenih odgodom ili prekidom godišnjeg odmora na osnovu priloženog računa. 

 
 

Članak 16. 
 
Tijekom kalendarske godine službenik/namještenik ima pravo na oslobađanje od 

obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust za važne osobne potrebe u slijedećim 
slučajevima: 

 
• zaključenje braka 5 radnih dana 
• rođenje djeteta 5 radnih dana 
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• smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, 
posvojitelja, posvojenika i unuka 5 radnih dana 

• smrti roditelja supružnika, djeda ili bake, brata ili 
sestre i drugih članova uže obitelji prema odredbi 
Zakona o radu 2 radna dana 

• težom bolesti člana uže obitelji (suprug, djeca, 
roditelji) 3 radna dana 

• selidbe u drugo mjesto stanovanja 3 radna dana 
• nastupanje u kulturnim i sportskim natjecanjima, 

sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, 
obrazovanje za sindikalne aktiviste i dr. 2 radna dana 

• elementarne nepogode koje su zadesile 
zaposlenika 3 radna dana 

• dobrovoljnog darivanja krvi 1 radni dan 
 
Službenik/namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj i za 

svako dobrovoljno darivanje krvi navedeno u stavku 1 ovog članka, neovisno o broju dana 
koje je tijekom godine koristio po drugim osnovama. 

Dobrovoljni darivatelji krvi svoje pravo ostvaruju u tijeku kalendarske godine, 
sukladno radnim obvezama. 

Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta službeniku/namješteniku pripada 
naknada  plaće u visini kao da je radio. 

 
 

Članak 17. 
 
Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja 

službeniku/namješteniku se može odobriti godišnje do 7  dana plaćenog dopusta za 
pripremanje i polaganje ispita. 

 
 

Članak 18. 
 
U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom 

razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu. 
 
 

Članak 19. 
 
Službeniku/namješteniku se može odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni 

dopust) do 30 dana u tijeku kalendarske godine, pod uvjetom da je takav dopust opravdan i 
da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova i zadaća, a osobito: 

• radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana,  
• njege člana uže obitelji, 
• liječenja na vlastiti trošak,  
• sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i sportskim priredbama,  
• vlastitog školovanja, doškolovanja i osposobljavanja, kao i  
• u drugim opravdanim slučajevima. 
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Članak 20. 
 
U vrijeme neplaćenog dopusta službeniku/namješteniku miruju prava i obveze iz 

radnog odnosa. 
 
 

 
III. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE 

 
 

Članak 21. 
 

Službenik/namještenik ima pravo na plaću za svoj rad. 
Plaća službenika/namještenika utvrđena je posebnom odlukom, a isplaćuje se u 

tekućem mjesecu za protekli mjesec. 
 
 

Članak 22. 
 
Osnovicu za obračun plaće službenika/namještenika utvrđuje općinski načelnik 

svojom odlukom. 
Koeficijent složenost radnog mjesta utvrđuje Općinsko vijeće posebnom  

odlukom . 
 
 

Članak 23. 
 
Službenik/namještenik ima pravo na naknadu plaće za dane blagdana i neradnih 

dana, u visini pripadajućeg dijela njegove osnovne plaće. 
Isplata plaće djelatnicima obavlja se u okviru sredstava osiguranih u Proračunu 

Općine. 

 

IV. OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA/NAMJEŠTENIKA 
 
 

Članak 24. 
 
Osnovna plaća službenika/namještenika uvećava se: 
 
• za rad noću 40% 
• za prekovremeni rad 25% 
• za rad subotom 25% 
• za rad nedjeljom i praznikom 100%. 
 
Rad noću smatra se rad službenika/namještenika u vremenu između 22,00 sata i 

6,00 sati idućeg dana. 
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Prekovremeni rad je svaki rad duži od 8 sati dnevno. 
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada 

službeniku/namješteniku može se odobriti jedan ili više slobodnih radnih dana prema 
ostvarenim satima prekovremenog rada. 

 
 

Članak 25. 
 
Za dane kada ne radi zbog privremene spriječenosti zbog bolovanja do 42 dana 

službenik/namještenik ima pravo na naknadu plaće od 90% osnovne plaće ostvarene u 
mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem. 

 
 

Članak 26. 
 
Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku/namješteniku kad je 

na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu. 
 
 

Članak 27. 
 
Za službeno putovanje službeniku/namješteniku pripada: 
• naknada prijevoznih troškova prema priloženom računu 
• dnevnica u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima 
• troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka u hotelu 
• ostali troškovi po odluci općinskog načelnika. 
Za vrijeme provedeno na službenom putovanju svaka 24 sata, kao i  u trajanju 12 

do 24 sata službeniku/namješteniku pripada puna dnevnica. 
Za vrijeme provedeno na službenom putovanju od 8 do 12 sati, 

službeniku/namješteniku pripada 1/2 dnevnice. 
Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo obračunavaju se sukladno Odluci 

o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz 
sredstava državnog proračuna. 

Dnevnica se u pravilu isplaćuje i obračunava u valuti zemlje u koju 
službenik/namještenik putuje. 

Na službeno putovanje može biti upućena i osoba koja nije 
službenik/namještenik općinske uprave, na način i uz uvjete utvrđene ovim Pravilnikom, a po 
odobrenju općinskog načelnika. 

 
 

Članak 28.  
 
Službenicima/namještenicima pripada naknada prijevoznih troškova na posao i s 

posla, u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne  karte mjesnog i međumjesnog javnog 
prijevoznika. 

Pod  pojmom mjesni javni prijevoz podrazumijeva se javni prijevoz organiziran u 
mjestu rada službenika/namještenika. 

Pod pojmom međumjesni prijevoz podrazumijeva se javni prijevoz organiziran od 
mjesta stanovanja, koji je različit od mjesta rada, do mjesta rada službenika/namještenika. 
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Ako u mjestu rada nije organiziran mjesni javni prijevoz, kao i međumjesni javni 
prijevoz do mjesta rada, službenik/namještenik ima pravo na mjesečnu naknadu prijevoznih 
troškova na posao i s posla u visini mjesečne karte za stvarnu najkraću udaljenost do radnog 
mjesta.   

 
 

Članak 29. 
 
Službeniku/namješteniku kojem je odobreno korištenje privatnog automobila u 

službene svrhe pripada naknada u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim 
propisima. 

 
Članak 30. 

 
Službeniku/namješteniku pripada pravo na isplatu naknade za godišnji odmor 

(regres) i druge prigode u neto iznosu najviše 3.000,00 kuna godišnje. 
 

 
Članak 31. 

 
Svakom službeniku/namješteniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je 

navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u vrijednosti 
600,00 kuna. 

 
Članak 32. 

 
Službeniku/namješteniku prigodom božićnih blagdana pripada pravo na isplatu 

dara u naravi u vrijednosti od 400,00 kuna. 
 
 

Članak 33. 
 

Službenik/namještenik ostvaruje pravo na isplatu jubilarne nagrade za navršenih 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 godina radnog staža u Općini Netretić. 

Jubilarna nagrada isplaćuje se službeniku/namješteniku u Općini Netretić, u neto 
iznosu, kako slijedi: 

 
• 5 godina radnog staža  1.500,00 kuna 
• 10 godina radnog staža  2.000,00 kuna 
• 15 godina radnog staža   3.000,00 kuna 
• 20 godina radnog staža   3.500,00 kuna 
• 25 godina radnog staža  4.000,00 kuna 
• 30 godina radnog staža    4.500,00 kuna 
• 35 godina radnog staža  5.000,00 kuna 

 
 

Članak 34. 
 
Službenik/namještenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 

od 0,00 do 24,00 sata. 
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Članak 35. 

 
Službeniku/namješteniku ili njegovoj obitelji, povodom izvanrednih događaja, 

pripada pravo na isplatu pomoći u neto iznosu u slijedećim slučajevima. 
 
• zbog invalidnosti službenika/namještenika 3.000,00 kuna 
• u slučaju smrti službenika/namještenika – obitelj 

prima potporu u visini  8.000,00 kuna 
• u slučaju smrti člana uže obitelji 3.000,00 kuna 
• zbog bolovanja dužeg od 90 dana – godišnje  3.000,00 kuna 
• za novorođeno dijete 3.000,00 kuna 

 
 

Članak 36. 
 
Obitelj umrlog službenika/namještenika ima pravo i na troškove sahrane u visini 

8.000,00 kuna neto. 
 

Članak 37. 
 
Prilikom odlaska u mirovinu, službenik/namještenik ima pravo na otpremninu u 

iznosu od tri prosječne mjesečne plaće koje je ostvario u proteklih 12 mjeseci. 
Službenik/namještenik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od 

profesionalne bolesti, a koji nakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na rad, ima 
pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi mu inače pripadao. 

Otpremnina za poslovno uvjetovani otkaz iznosi 65% prosječne mjesečne plaće 
koje je službenik/ namještenik ostvario u tri mjeseca prije prestanka rada u Upravnom odjelu 
Općine, za svaku godinu radnog staža u upravi . 

Učenici i studenti kojima je odobrena praksa u Upravnom odjelu, imaju pravo na 
nagradu u visini neoporezivog mjesečnog iznosa, utvrđenog posebnim propisima (na bazi 
170 sati). 

Naknada će se obračunavati proporcionalno satima obavljene prakse. 
 
 

Članak 38. 
 
Vježbenici imaju pravo na naknadu u visini od 85% plaće poslova radnog mjesta 

najniže složenosti njihove stručne spreme. 
Vježbenik ima pravo i na troškove prijevoza na posao i s posla te dodatke na 

plaću. 
 
 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 

Članak 39. 
Za sve odnose u svezi prijma u službu na određeno i neodređeno vrijeme, probni 

rad, raspoređivanje i premještaj djelatnika, radni odnos vježbenika, prava i obveze 
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službenika/namještenika, odgovornost za povrede službene dužnosti, kao i prestanak 
službe, neposredno će se na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 
86/08.) 

 
Članak 40. 

 
Ovaj Pravilnik o radu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku 

Opčine Netretić". 
 
 
 

KLASA:121-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-11-1 
U Netretiću, 07. veljače 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_____________ 
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Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima 
("Narodne novine" broj 86/08), te članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine 
Netretić" broj 08/09), općinski načelnik Općine Netretić dana 07. veljače 2011. godine donosi 
 
 

PLAN PRIJMA 
 

u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Netretić 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Planom prijema u službu uređuje se prijam u službu službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić u 2011. godini. 

 
 

Članak 2. 
 
Plan prijama u službu utvrđuje se temeljem potreba Jedinstvenog upravnog 

odjela vodeći računa o planiranim sredstvima u Proračunu Općine za 2011. godinu. 
 

Članak 3. 
 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić" broj 05/10) u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđeno je 
ukupno 6 (šest) radnih mjesta. 

Radno mjesto višeg stručnog suradnika za planiranje i praćenje proračuna nije 
popunjeno, a poslovi su raspoređeni na zaposlene. 

U Odjelu je vježbenica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa sukladno programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 



 

BROJ 02      STRANICA 37  
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 
 

 
 
 
 

 
 

Članak 4. 
 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić tijekom 2011. godine ne planira se 
prijam novih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, i nema zaposlenih pripadnika 
nacionalnih manjina. 

 
 

Članak 5. 
 

U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposlit će se 4 (četiri) radnika sukladno 
programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "javni radovi" na određeno vrijeme. 

 
 

Članak 6. 
 

Ovaj Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić stupa na 
snagu danom objave u "Glasniku Općine Netretić", a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. 
godine. 

 
 

 
KLASA: 112-02/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-11-1 
U Netretiću, 07. veljače 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_______________ 
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Na temelju članka 129. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 
110/07 i 125/08), članka 3. Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić" broj 01/11), te članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine 
Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik Općine Netretić dana 07. veljače  2011. godine donio 
je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o povjeravanju izrade procjene vrijednosti poslovnog prostora u  

objektu "Poslovni centar Netretić" 
 
 

Članak 1.  
 

Izrada procjene vrijednosti poslovnog prostora 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  povjerava se 
direktnom pogodom poduzeću INGRAD d.o.o. Duga Resa, Bana J. Jelačića 16a za iznos 
4.920,00 kuna, u koji je uključen i PDV. 
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Članak 2. 
 

Izdaci za izradu procjene iz točke I ove Odluke teretit će Proračun Općine 
Netretić – Glava 003 01 Jedinstveni upravni odjel, Aktivnost: Administrativni poslovi 
Jedinstvenog upravnog odjela – Rashodi za usluge. 

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
 
KLASA: 372-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 07. veljače 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_____________ 
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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 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinski načelnik Općine Netretić dana 14. veljače  2011. godine donio je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o povjeravanju radova za izvođenje vertikalne prometne signalizacije 
na području Općine Netretić 

 
 

Članak 1.  
 

Izvođenje radova vertikalne prometne signalizacije na području Općine Netretić u 
2011. godini povjerava se direktnom pogodbom Građevinskom obrtu OBNOVA BRNARDIĆ 
vl. Ivan Brnardić, Banjsko Selo 18a, Duga Resa  prema ponudi broj 3/2011 od 14. veljače 
2011. godine, koja čini sastavni dio ove Odluke. 

 
 
 

Članak 2. 
 

Izdaci za izvođenje radova iz točke I ove Odluke teretit će Proračun Općine 
Netretić – Glava 003 09 Gospodarstvo i infrastruktura – Kapitalni projekt: Nabava prometnih 
znakova, postrojenja i oprema. 
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Članak 3. 

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

 
 
 
KLASA: 340-09/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 14. veljače 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_____________ 
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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 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinski načelnik Općine Netretić dana 16. veljače  2011. godine donio je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o povjeravanju poslova izrade Procjene ugroženosti i  
Plana zaštite i spašavanja Općine Netretić 

 
 

Članak 1.  
 

Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Netretić 
povjerava se poduzeću NW-Wind d.o.o. iz Varaždina, V. Žganca 7 za iznos 10.000,00 kuna 
bez PDV-a, a prema ponudi broj K 016 od 15. veljače 2011. godine, koja čisti sastavni dio 
ove odluke. 

 
Članak 2. 

 
Izdaci za uslugu iz točke I ove Odluke teretit će Proračun Općine Netretić – 

Glava 003 01 Jedinstveni upravni odjel,  Aktivnost: Administrativni poslovi Jedinstvenog 
upravnog odjela – Rashodi za usluge.   

 
 

Članak 3. 
 

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i poduzeće NW-wind d.o.o. potpisat će 
Ugovor o izradi dokumenata navedenih u točki I ove Odluke.  
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Članak 4. 

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

 
KLASA: 810-03/11-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-11-5 
U Netretiću, 16. veljače 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

 
_____________ 
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Na temelju članka 13. stavka 2. i članka 24. Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10), te članka 40. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09), općinski načelnik Općine Netretić 
dana 18. veljače 2011. godine donosi 
 
 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
 

o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 

 
 
 

 I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

  
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata, način i 

visina isplate dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Netretić. 

 
 

Članak 2. 
 

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak 
za uspješnost u radu. 

 
 

Članak 3. 
 

Dodatak za uspješnost na radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika 
ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. 
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II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA 
 
 

Članak 4. 
 

Službeniku i namješteniku koji je u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom "vrlo 
dobar" ili "odličan" može se dodijeliti isplata dodatka za uspješnost na radu ukoliko, uz 
uredno obavljanje svojih redovnih radnih obveza, ispuni najmanje jedan od slijedećih kriterija: 

1. ako tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova veći od prosječnog; 
2. ukoliko obveze iz povećanog opsega posla obavi u roku kraćem od 

zadanog; 
3. ukoliko je obavljeni posao od značaja za ostvarivanje funkcije upravnog 

odjela zbog unapređivanja poslovnih procesa u upravnom tijelu, rezultat 
kreativnosti, samoinicijativnosti službenika/namještenika; 

4. ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao 
predvidjeti i koji je zahtijevao povećan napor službenika/namještenika zbog 
intenziteta i rokova za obavljanje posla; 

5. ukoliko službenik/namještenik kroz duže vremensko razdoblje uz poslove 
svog radnog mjesta obavlja i poslove radnog mjesta odsutnog 
službenika/namještenika ili nepopunjenog radnog mjesta. 

 
 
 
 

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA 
 
 

Članak 5. 
 

Pročelnik prati rad i doprinos službenika i namještenika u ostvarivanju poslova iz 
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić uključujući i kriterije iz članka 4. 
ovog Pravilnika. 

Rad i doprinos pročelnika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti upravnog tijela 
uključujući i kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika prati općinski načelnik. 

 
Članak 6. 

 
Ukoliko pročelnik ocijeni da su ispunjeni kriteriji za ostvarivanje dodatka za 

uspješnost na radu službenika Ili namještenika, dostavlja pisani nalog za isplatu uz prijedlog 
iznosa dodatka s obrazloženjem na suglasnost općinskom načelniku. 

Općinski načelnik, ukoliko je suglasan s isplatom dodatka za uspješnost na radu, 
donosi odluku o isplati dodatka vodeći računa o ukupno osiguranim sredstvima u Proračunu 
Općine Netretić. 

Ukoliko općinski načelnik ocijeni da su ispunjeni kriteriji za ostvarivanje dodatka 
za uspješnost na radu pročelnika, donosi odluku o isplati dodatka vodeći računa o ukupno 
osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Netretić. 
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Članak 7. 

 
Odluka iz članka 6. ovog Pravilnika dostavlja se referentu za obračun plaće.  
Isplata dodatka na plaću vrši se s isplatom plaće za mjesec u kojem je odluka 

donijeta. 
 

Članak 8. 
 

Službenik ili namještenik ne može u istom mjesecu ostvariti dodatak za 
uspješnost na radu i uvećanje plaće za prekovremeni rad. 

 
 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić". 

 
 

 
KLASA: 120-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-11-1 
U Netretiću, 18. veljače 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_____________ 
 

18 
 
Na temelju članka 12. i 16. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08) 

i članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik 
Općine Netretić dana 21. veljače 2011. godine donio je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje  
komunalne djelatnosti pogrebnih poslova  

na području Općine Netretić 
 

I 
 

Općina Netretić, kao davatelj koncesije provodi postupak davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području Općine Netretić. 

 
II 

Postupak davanja koncesije provest će Stručno povjerenstvo za koncesiju u 
sastavu: 
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1. Ivica Gračan 
2. Marijan Peretić, te 
3. Irena Drašković. 

 
III 

 
Koncesija iz točke I ove Odluke daje se na rok od 5 godina 
 

IV 
 

Kriterij na temelju kojeg se vrši odabir najpovoljnije ponude je ekonomski 
najpovoljnija ponuda. 

 
V 

 
Postupak davanja koncesije iz točke I ove Odluke započinje danom objave 

obavijesti o namjeri davanja koncesije u "Narodnim novinama". 
Obavijest iz stavka 1. ove točke čini prilog ovoj odluci. 
 
 

VI 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Glasniku Općine 
Netretić." 

 
 
KLASA:  363-02/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-3 
U Netretiću, 21. veljače 2011 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

__________________________________________________________________________ 
 

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

 
 


