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OPĆINA NETRETIĆ 
Partner projekta 
www.netretic.hr ; e: opcina.netretic@ka.t-com.hr           
Netretic 3a, 47 271 Netretic 
t: +385-47-804-425; f: +385-47-804-313 
  

  
 
 

Based on the Summary of the Practical Guide to contract procedures for the 
European Union to third countries, and Article 28. Statute of the Municipality Netretić  
("Gazette of the Municipality Netretić", 08/09.) Municipal Council Netretić on 19th meeting 
held on 28.02.2012. adopted/ Temeljem Sažetka praktičnog vodiča kroz procedure 
ugovaranja pomoći Europske unije trećim zemljama i članka 28. Statuta Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić", broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić je na 19. sjednici 
održanoj dana 28.02.2012. godine donijelo 
 

DECISION/ ODLUKU 
on selecting the best offer/ o odabiru najpovoljnije ponude 

 
Artical 1/ Članak 1.  

 
For subject matter works on Arrangement access roads to the Kupa River within the 

project CURS COLAPIS financed by IPA Operational Programme Slovenia-Htvatska 2007 - 
2013, as the best bid is selected bidder bids MEŽNAR, građevinske usluge, Belaj 27a,, Duga 
Resa in the amount of 139.090,00 kuna without VAT./ Za predmet nabave izvođenje radova 
na uređenju pristupnog puta prema rijeci Kupi u okviru projekta CURS COLAPIS 
sufinanciranog od strane Operativnog programa IPA Slovenija- Hrvatska 2007- 2013, kao 
najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja MEŽNAR, građevinske usluge, Belaj 27a 
, Duga Resa u iznosu od 139.090,00  kuna bez PDV. 

 
Artical 2/ Članak 2. 

 
 Commissioned by the Municipality Netretić with the selected bidder will enter into a 
contract of works, based on bids, tender documentation and a summary of the Practical 
Guide to contract procedures for European Union to third countries, after the bidder submits 
a bank guarantee of good execution of the Contract./ Naručitelj Općina Netretić će s 
odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o izvođenju radova, a temeljem ponude, natječajne 

http://www.netretic.hr/
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dokumentacije i Sažetka praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći europske 
unije trećim zemljama, a nakon što dostavi Garanciju banke o dobrom izvršenju Ugovora. 
 

Artical 3/ Članak 3. 
 

This Decision shall be forwarded without delay to each bidder in the process, by 
registered mail with return receipt./ Ova Odluka dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju 
u postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 
 

Artical 4/ Članak 4. 
 

Information on legal remedies:/ Pouka o pravnom lijeku: 
Bidders who feel that they have been harmed because of errors or irregularities in the 
awarding of the contract may file a complaint directly to the customer./  Ponuditelji koji 
smatraju da su oštećeni zbog pogreške ili nepravilnosti u postupku dodjele ugovora o nabavi 
mogu uložiti pritužbu izravno na naručtelja. 
 

Artical 5/ Članak 5. 
 

 This Decision shall be published in "Gazette of the Municipality Netretić"./ Ova Odluka 
objavit će se u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
CLASS:/ KLASA: 302-02/08-01/11 
REFNO:/ URBROJ: 2133/11-06-12-200 
Netretić, 28.02.2012. 
 

President of the Municipal Council/ 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Josip Petrunić, v,r. 
_______________ 
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 Na temelju članka 35. stavak 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, 
38/09, 153/09), te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 28. veljače 2012. godine donijelo 
je 

 
O   D   L   U   K   U  

 
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi 

 
 
I 
 

 Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj upotrebi na k.č.br. 592 Put sa 
kamenikom u Raskovoj Dragi u K.O. Brajak Brdo u površini od 407 čhv upisano u Zemljišno-
knjižni uložak: Popis I. 
 

II 
 

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu izvršit će brisanje javnog 
dobra u općoj upotrebi na nekretnini iz točke I ove Odluke te će izvršiti prijenos i uknjižbu iste 
u korist Općine Netretić. 
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III 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić" 
 
 
KLASA: 361-02/11-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-12-7 
U Netretiću, 28. veljače 2012. 
 

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 28. veljače 2012. 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. 1500 Prostor mjestni u 
Modruš Potoku u K.O. Modruš Potok u površini od 904 čhv (3251 m2) na:  

• k.č.br. 1500/1 u površini od 3178 m2 (883 čhv) 
• k.č.br. 1500/2 u površini od 67 m2 (19 čhv), 
• k.č.br. 1500/3 u površini od 6 m2 (2 čhv). 

 
Članak 2. 

 
Nakon upisa novog stanja u zemljišne knjige odobrava se prodaja: 
• k.č.br. 1500/2 u površini od 67 m2 (19 čhv) i 
• k.č.br. 1500/3 u površini od 6 m2 (2 čhv) 
sa početnom cijenom prema podacima Porezne uprave Duga Resa. 

 
Članak 3. 

 
Postupak pripreme prodaje čestica 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: 947-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-12-17 
U Netretiću, 28. veljače 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 28. veljače 2012. godine 
donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o naknadi za čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama 

na području Općine Netretić  
 
 

Članak 1.  
 

Naknada za čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području 
Općine Netretić za zimski period 2011/2012. godina utvrđuje se u iznosu 40,00 kuna neto po 
satu rada. 

 
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 2012. 

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

Članak 3. 
 

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

 
KLASA: 340-03/12-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-12-1 
U Netretiću, 28. veljače 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 

 
8 

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

08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 28. veljače 2012. godine 
donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o čišćenju snijega na grobljima Općine Netretić 

 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom povjerava se čišćenje snijega na grobljima Općine Netretić Obrtu 
za pogrebne usluge TERRA vl. Damir Klemenić iz Kamanja, Kamanje 106a. 
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Članak 2. 
 

Usluga čišćenja snijega podrazumijeva čišćenje glavnih staza na groblju i okoliša 
mrtvačnice uz cijenu od 162,60 kune po groblju, bez PDV-a. 

 
Članak 3. 

 
Pružanje usluge čišćenja snijega odnosi se na zimski period prve polovine 2012. 

godine, a pružat će se po ispostavljenoj narudžbi od strane Općine Netretić. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2012. godine, i objavit će se u  "Glasniku 
Općine Netretić". 

 
 
KLASA: 363-02/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-12-2 
U Netretiću, 28. veljače 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

________________ 
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Na temelju Plana nabave Općine Netretić za 2012. godinu ("Glasnik Općine 

Netretić" broj 11/11), te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 28. veljače 2012. godine 
donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o nabavi lož ulja za potrebe Općine Netretić za 2012. godinu 

 
Članak 1.  

 
Nabava lož ulja za potrebe Općine Netretić za 2012. godinu sukladno planu 

Proračuna vršit će se od poduzeća 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 002 01: Jedinstveni upravni odjel, Program 02: Redoviti program 
Jedinstvenog upravnog odjela, Aktivnost: Administrativni poslovi Jedinstvenog upravnog 
odjela – Rashodi za materijal i energiju. 

 
Članak 3. 

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

 
KLASA: 310-05/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-12-1 
U Netretiću, 28. veljače 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
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 Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 28. veljače 2012.  godine 
donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje troškova prijevoza redovnih učenika 
srednjih škola za razdoblje od 01. siječnja  do 30. kolovoza 2012.  godine, koji pohađaju 
školu u Karlovačkoj županiji. 

 
Članak 2. 

 
 Pravo na subvenciju troškova mjesečne karte u visini od 25% cijene ostvaruju svi 
učenici koji imaju prebivalište na području Općine Netretić, a koriste prijevoz svih ovlaštenih 
prijevoznika, uz predočenje potvrde o redovnom školovanju. 

 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka objavit će se  u "Glasniku Općine Netretić." 
 
 
 
KLASA: 602-03/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-12-4 
U Netreitću, 28. veljače 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
 

11 
Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 

174/04, 97/07 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 28. veljače 2012. godine 
utvrdilo je 

 
A N A L I Z U  

 
STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ  

ZA 2011. GODINU  
 
 

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 
174/04, 79/07 i 38/09) određeno je da u ostvarivanju prava i obveze u području zaštite i 
spašavanja Općinsko vijeće Općine Netretić najmanje jednom godišnje razmatra stanje 
zaštite i spašavanja. 
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Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i 
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju i otklanjanju 
mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području Općine u slučaju kada 
se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće sa ciljem sprječavanja, 
ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Za izvanredno sazivanje Stožera zaštite i spašavanja Općine u 2011. godini nije 
bilo potrebe. 

Općina Netretić ima usvojen Plan zaštite od požara temeljen na procjeni 
ugroženosti od požara i u toku je izrada Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih 
dobara. Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica s osam dobrovoljnih vatrogasnih 
društava. Vatrogasna zajednica održala je redovnu godišnju skupštinu, održane su redovite 
godišnje izvještajne skupštine svih dobrovoljnih društava, upravni odbor i Zapovjedništvo 
redovito su održavali sastanke i pozivali članove Nadzornog odbora. 

Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine su tokom povećanih 
opasnosti od požara vršila ophodnju i izviđanje terena kao i djelatnici Šumarije Duga Resa. 

Zapovjednici DVD-a upozoravali su stanovništvo o načinu i postupku spaljivanja 
korova i provodili kontrolu ispravnosti hidrantske mreže, te uočili neispravnost istih 
(neispravni hidrantski priključci, zatrpan i nedostupan priključak i nemogućnost priključka). 

Članovi DVD-a su organizirano provodili spaljivanje korova na zahtjev 
stanovnika. 

U 2011. godini dogodilo se na području Općine 12 otvorenih požara: 
• na području DVD Netretić  4 požara 
• na području DVD Prilišće  3 požara 
• na području DVD Vukova Gorica 2 požara 
• na području DVD Mračin  2 požara 
• na području DVD Dubravci   1 požar  
 
i 2 požara dimnjaka 
• na području DVD Dubravci 
• na području DVD Mračin. 
Tehnička intervencija bila je i kod gašenja požara na telefonskom stupu na 

području DVD Dubravci. 
Sve požare i akcije naši su vatrogasci samostalno i uspješno sanirali. 
Vatrogasna vozila se redovito servisiraju, registrirana su i osigurana su sredstva 

za gorivo i maziva, te je izvršen popravak cisterne DVD-a Zagradci. 
Za potrebe DVD-a Netretić i Mračin nabavljeno je 5 vatrogasnih odijela za 

šumske požare. 
Vatrogasna zajednica Karlovačke županije donirala je DVD-u Netretić 3 

vatrogasna odijela. 
Za potrebe DVD- Dubravci kupljena su 2 radna odijela, te 4 svečana odijela i 3 

para niskih cipela. 
Za potrebe DVD-a kupljena je slijedeća oprema: 
• 4 usisne cijevi fi 110 mm za DVD Vukova Gorica 
• 10 kom nosača  cijevi za DVD Dubravci 
• 10 šljemova, 2 komada štrika za vezanje usisnog voda za DVD Mračin 
• 2 komada torbica za uže, 2 komada užeta za usisni vod i 2 komada 

karabina, sve za potrebe DVD Jarče Polje. 
DVD Netretić izvodilo je radove na dogradnji vatrogasnog doma u Netretiću 

(izvođeni su slijedeći radovi: rušenje postojećih stepenica, iskop zemlje, postavljanje trake za 
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gromobrane, betoniranje temelja i temeljne ploče, podizanje zidova betonskim blokom, 
postavljanje izolacije i drenažnih cijevi, šalovanje i armiranje nadvoja, stupova, stepanica i 
betonske ploče te betoniranje istih, zidanje zidova opekom, priprema materijala za krovište i 
postavljanje istog te postava završnog pokrova). 

Vatrogasna zajednica je organizirala Kup natjecanja vatrogasaca u Novigradu u 
kategoriji podmlatka, mladeži, seniora i seniorki, koji se bodovao za ukupnog pobjednika 
Kupa VZŽK. U organizaciji DVD-a Dubravci održano je tradicionalno natjecanje za pomladak 
"Kup Paurija". Ekipe DVD-a Zagradci sudjelovale su na više natjecanja na nivou VZŽK, B 
ekipa osvojila je 1. mjesto. Sudjelovali su također i na natjecanjima na nivou Republike 
Hrvatske i na međunarodnom natjecanju u Republici Sloveniji. Ekipe DVD-a sudjelovale su i 
na županijskim natjecanjima. 

Liječnički pregled, glede duševne i tjelesne sposobnosti obavilo je 22 vatrogasca 
iz DVD-a Netretić, a i osigurani su od nezgode, koja bi nastala prilikom gašenja požara. U 
ostalim DVD-ima po 10 vatrogasaca, također je obavilo navedeni liječnički pregled i 
osigurano od mogućih nezgoda prilikom gašenja požara. 

Uslugu odvoza komunalnog otpada sa javnih površina provodilo je poduzeće 
"Müll trans četiri puta mjesečno i po potrebi, a temeljem Ugovora o koncesiji. 

Redovito održavanje i prohodnost nerazvrstanih cesta provodio je obrt "Kadak" i 
poduzeće "Arkada" na temelju Ugovora, a za angažiranje građevinske mehanizacije ostalih 
vlasnika nije bilo potrebe. 

O potrebi štednje vode u ljetnim mjesecima upoznati su stanovnici, a sa 
redovitom vodoopskrbom od strane Komunalnog Duga Resa nije bilo poteškoća. 

Sa HGSS-om je za 2011. godinu potpisan Ugovor o sufinanciranju programskih 
aktivnosti, a u toku godine nije bilo angažmana. 

U ljetnim mjesecima za redovito motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenih prostora 
uključena su i lovačka društva "Šljuka" i "Srnjak". 

Humanitarna organizacija Crveni križ Duga Resa djeluje na našem području kroz 
programe prehrane, obavljanja kućnih poslova, održavanja osobne higijene i povremene 
dostave paketa. 

Za potrebe hitne medicinske intervencije uključena je ambulanta opće medicine u 
Netretiću, a i na raspolaganju je hitna služba gradova Karlovca i Duga Rese. 

Za slučaj potrebe angažiranja veterinarske službe na raspolaganju je 
veterinarska ambulanta u Netretiću i Duga Resi. 

Centar za socijalnu skrb Duga Resa nadzire i osigurava uvjete za život naših 
socijalno ugroženih stanovnika, kao i Općina s financijskim sredstvima kroz Program 
socijalne pomoći za tekuću godinu. 

 
 

IZDVAJANJA OPĆINE NETRETIĆ ZA ORGANIZACIJU 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011. GODINI 

 
 

Red. 
br. OPIS AKTIVNOSTI Iznos 

u kunama 
1. Izdvajanje za vatrogatstvo 268.700,00 
2. Financijska pomoć Crvenom križu Duga Resa 24.162,96 
3. Pomoći po Socijalnom programu 132.969,62 
4. Financiranje HGSS 5.000,00 
5. Troškovi odvoza smeća 69.031,74 
6. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta 90.627,11 
7. Pomoć lovačkim društvima 20.000,00 
 UKUPNO: 610.491,43 
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Općina Netretić izdvojila je znatna financijska sredstva za razvoj sustava zaštite i 

spašavanja, a nastoji i dalje podizati sustav. 
Vatrogasci su trenutno najbrojnija i najbolje organizirana snaga sustava, a za 

ostale snage neophodna je organizacija i osiguranje sredstava za njihovo opremanje. 
 
 
 

KLASA: 810-03/12-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-12-1 
U Netretiću, 28. veljače 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 

12 
Temeljem članka 28. stavak 1 alineja 1 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne 

novine" broj 174/04, 97/07 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine 
Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 28. veljače 
2012. godine donijelo je 

 
 

S M J E R N I C E  
 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2012. GODINU 

 
 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i 
katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasci, udruge građana od 
značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave 
u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i 
spašavanje u 2012. godini. 

 
Budući da je u toku izrada Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara za područje naše Općine od strane poduzeća NV-WIND d.o.o. iz Varaždina. 
Nacrt Procjene je trenutno na razmatranju u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za 
izdavanje suglasnosti na istu. Po dobivenoj suglasnosti ista će biti predložena Općinskom 
vijeću na usvajanje. Po prihvaćenoj Procjeni isto poduzeće pristupit će izradi Plana zaštite i 
spašavanja Općine Netretić. 

 
 
1. VATROGATSTVO 
 
Izraditi reviziju Procjene ugroženosti od požara, i na osnovu revizije donijeti 

izmjene i dopune Plana zaštite od požara. 
Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica i dobrovoljna vatrogasna 

društva, i analizom je ocijenjeno da je stanje u vatrogatstvu zadovoljavajuće, ali je potrebno 
provesti određene mjere i nabavku materijalno tehničkih sredstava za rad, za što su 
planirana sredstva. 

Neophodno je i dalje provoditi: 
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• ispitivati vatrogasnu opremu i aparate za gašenje, te servisiranje, 
pregledavati hidrantsku mrežu i sanirati neispravnost, provoditi preventivno 
spaljivanje korova na kritičnim terenima, 

• osigurati spremnost vozila i razmotriti nabavku novog vozila za prijevoz 
devetero vatrogasaca za potrebe DVD-a Netretić, 

• edukaciju vatrogasaca: 
Ø kroz redovite tečajeve za 64-ero vatrogasaca 
Ø obučiti 30-tero članova za vatrogasca I. klase 
Ø obučiti 30-tero članova za dočasnika 
Ø obučiti 30-tero članova za dočasnika I. klase 

Ø kroz tečaj za korištenje zaštitnih sredstava za disanja za 15-tak 
članova 

Ø kroz tečaj za strojara i motornu pilu 
• održavati redovne izvještajne skupštine u DVD-ima i Zajednici, održavati 

sastanke Upravnog odbora i Zapovjedništva po potrebi 
• osigurati vatrogasce od povreda koje bi nastale prilikom gašenja požara, 80-

tak članova 
• provoditi liječnički pregled članova glede duševne i tjelesne sposobnosti za 

obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca, 40-tak članova 
• nabaviti novu suvremenu opremu: 

Ø 3 komada zaštitnih odijela za prilaz vatri, 
Ø 25 komada odijela za šumske požare 
Ø 150 metara tlačnih cijevi fi 75 mm 
Ø 150 metara tlačnih cijevi fi 50 mm 

• redovito održavati postojeću opremu 
• povećati suradnju sa Šumarijom Duga Resa glede zajedničke izviđačko-

motriteljske ophodnje 
 
 
 
2. SKLONIŠTA I UZBUNJIVANJE 
 
Kako na području Općine nema izgrađenog skloništa osnovne zaštite, nastojat će 

se predvidjeti izgradnja kod gradnje većih objekata ili naselja. Potrebno je sagledati 
mogućnost zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u "pomoćnim skloništima" 
nužno ih urediti i opremiti, te obavijestiti mještane o istima. 

U objektima gdje se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, stadioni, zdravstvene i 
javne ustanove) potrebno je poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu 
spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi, te osigurati uvjete za 
provedbu osobne zaštite i zajedničke imovine u tim objektima (postaviti uređaje i instalacije 
za uzbunjivanje građana i povezati sa Županijskim centrom 112, te postaviti obavijesti o 
broju 112 na vidnim mjestima). 

 
 
 
3. UDRUGE GRAĐANA 
 
Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje (lovačka društva i druge 

udruge) animirati i utvrditi im aktivnosti od značaja za zaštitu i spašavanje sukladno 
programima. 
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4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE 

U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 

Na području Općine u okviru Doma zdravlja Duga Resa planirati opremanje ekipe 
Hitne medicinske pomoći sa opremom, kako bi se moglo kvalitetnije reagirati u slučaju većih 
nesreća i katastrofa. 

Sa socijalnom službom Duga Resa kao stručnom službom na obavljanju poslova 
i zadataka iz područja socijalne skrbi potrebno je definirati za slučaj izvanrednih situacija 
preuzimanje brige o pojedinim kategorijama stanovništva kojima je takva pomoć potrebna. 

Crveni križ Duga Resa kao vodeća humanitarna organizacija brine o siromašnim 
osobama u društvu i pruža im pomoć. Potrebno je za područje Općine ustrojiti, obučiti i 
opremiti jednu ekipu prve pomoći za slučaj velikih nesreća i katastrofa. 

Veterinarska ambulanta Netretić treba nastaviti sa brigom o higijenskoj i 
zdravstvenoj zaštiti životinja i životinjskih proizvoda te zaštitom okoliša i ljudi. 

Treba nastaviti sprečavanje nastanka divljih deponija i započeti ugradnju 
pročistača otpadnih voda i spriječiti velike štete za okoliš i ljudsko zdravlje. 

Nastaviti održavanje nerazvrstanih cesta sa poduzećem koje će potpisati Ugovor, 
a također osigurati suradnju sa vlasnicima građevinske mehanizacije za korištenje iste u 
slučaju veće nesreće i katastrofe. 

Razmjenjivati iskustva, podatke, znanja i vještine sa odgovarajućim institucijama 
zaštite i spašavanja na podizanju razine sigurnosti stanovništva i materijalnih dobara. 

 
 

SREDSTVA PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ 
ZA ORGANIZACIJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012. GODINI 

 
Red. 
br. OPIS AKTIVNOSTI Iznos 

u kunama 
1. Izdvajanje za vatrogastvo 219.000,00 
2. Troškovi higijeničarske službe 30.000,00 
3. Financijska pomoć Crvenom križu Duga Resa 25.000,00 
4. Izdvajanje općine po Socijalnom programu 210.000,00 
5. Pomoći lovačkim društvima 20.000,00 
6. Financiranje HGSS-a 5.000,00 
7. Troškovi odvoza smeća 80.000,00 
8. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta 230.000,00 
9. Troškovi izrade Procjene i Plana zaštite i spašavanja 20.000,00 

10. Izdvajanje za DUZZS 5.000,00 
 UKUPNO: 844.000,00 

 
 
 
KLASA: 810-03/12-01/12-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-12-1 
U Netretiću, 28. veljače 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
13 

 
 
 Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinski načelnik Općine Netretić dana 30. siječnja 2012. godine donio je 
 
 
 

O   D    L    U    K    U 
 

 
I 
 

 Prihvaća se Izvješće Komisije za popis imovine Općine Netretić o popisu imovine 
Općine Netretić sa stanjem na dan 31. prosinca 2011. godine. 
 

 
II 
 

 Izvješće iz točke I ove Odluke čini njezin sastavni dio. 
 
 

III 
 

 Ova Odluka bit će objavljena u "Glasniku Općine Netretić" 
 
 
 
KLASA: 406-08/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-12-3 
U Netretiću, 30. siječnja 2012. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica  Gračan, v.r. 

 
__________________________________________________________________________ 

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


