
 
 

 
 
 

 
S  A  D  R  Ž  A  J : 

 
 
 

   
 OPĆINSKO VIJEĆE  
   

38 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone "Maletići" 
(I1) 91 

   
39 Odluka o poništenju Odluke o pokretanju postupka izrade UPU 

"Gospodarsko područje Maletić" 95 
   

40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 
djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 
Netretić 95 

   
41 Odluka o povjeravanju građevinskih i obrtničkih radova na Starom 

gradu Novigrad na Dobri u 2012. godini 96 
   

42 Odluka o povjeravanju radova na arheološkim istraživanjima na 
lokaciji Starog grada Novigrada na Dobri u 2012. godini 97 

   
 
 
 

 OPĆINSKI NAČELNIK  
   

43 Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje je potrebna procedura 
javne nabave 98 

   
44 Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje nije potrebna 

procedura javne nabave 100 
   

45 Procedura zaprimanja računa pravovremenog plaćanja 102 
 

05 XIX 27.07.2012. 



BROJ 05      STRANICA 91 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

38 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 
broj 76/07,  38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić“ broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na 22. sjednici održanoj 26. 
srpnja 2012. godine donosi 
 
 

O   D   L   U   K   U 
 

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
RADNE ZONE „MALETIĆI“ (I1) 

 
 

UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone „Maletići“ (I1) 
(u daljnjem tekstu: Odluka). 
 

Članak 2. 
 

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat urbanističkog 
Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način 
pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju 
zahtjeve za izradu urbanističkog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će 
sudjelovati u izradi urbanističkog  plana, rokovi za izradu plana, te izvori financiranja 
urbanističkog plana uređenja. 
 

 
PRAVNA OSNOVA 

 
Članak 3. 

 
Odluka se donosi sukladno odredbama članka 78. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 101. 
Prostornog plana uređenja Općine Netretić sa smanjenim sadržajem. 
 
 

 
RAZLOZI IZRADE URBANISTIČKOG PLANA 

 
Članak 4. 

 
Razlog za izradu Plana je razvoj gospodarskih sadržaja – proizvodne namjene 

što podrazumijeva gradnju građevina za potrebe manjih proizvodno-poslovnih pogona te svih 
pratećih sadržaja. Djelatnosti koje će se obavljati u njima ne smiju zagađivati okoliš. 
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OBUHVAT URBANISTIČKOG PLANA 

 
Članak 5. 

 
Obuhvat Urbanističkog Plana odnosi se na izdvojeno građevinsko područje 

ukupne površine od cca 15,6 ha. 
 
 
 

OCJENA STANJA U OBUHVATU URBANISTIČKOG PLANA 
 

 
Članak 6. 

 
Područje obuhvata Plana u naravi je neizgrađeno građevinsko područje te 

prometno i komunalno neopremljeno. 
 
 

 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

 
 

Članak 7. 
 

Unutar građevinskog područja radne zone „Maletići“ (I1) potrebno je odrediti 
osnovnu namjenu prostora: 

ˉ prostore pretežito  poslovne namjene (K) 
ˉ prostore pretežito proizvodne namjene (I) 
ˉ prostore prometne površine, parkirališta i infrastrukturne građevine kao 

dijelove prometno komunalnog sustava  
ˉ sve ostale sadržaje koji upotpunjavaju osnovnu namjenu. 

 
 

 
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA 

 
 

Članak 8. 
 
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i 

osobe temeljem zakonskih odredbi i posebnih propisa. 
 
 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

 
Članak 9. 

 
Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana koji će biti izabran sukladno 

zakonskim propisima. 
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VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

 
 

Članak 10. 
 
Urbanistički plan uređenja izraditi će se na digitalnoj katastarskoj podlozi u M 1:2 

000. 
 

 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZ 
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE 
SUDJELOVATI U IZRADI URBANISTIČKOG PLANA 

 
 

Članak 11. 
 

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne 
zahtjeve, očituju se o Koncepciji te daju svoja mišljenja u tijeku postupka izrade i usvajanja 
mišljenja u tijeku postupka izrade i usvajanja plana su: 
 

ˉ Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, 
Vinogradska 25, 10000 Zagreb, 

ˉ Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 , 10000 Zagreb, 

ˉ Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava Kupa Karlovac, Obala Frane 
Račkog 10, 47000 Karlovac, 

ˉ Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, A. Vraniczanija 6, 47 
000 Karlovac, 

ˉ Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000  Zagreb, 
ˉ Hrvatske autoceste, Širolina 4, 10000 Zagreb 
ˉ Plinacro, Služba razvoja i istraživanja, Savska 88 ,10000  Zagreb, 
ˉ HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Karlovac,  Dr. 

Vlatka Mačeka 44, 47000 Karlovac 
ˉ Županijska uprava za ceste, Banija bb, 47000 Karlovac, 
ˉ Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
ˉ Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Karlovačka,Trg hrvatskih 

branitelja 6, 47000 Karlovac, 
ˉ Komunalno Duga Resa d.d., Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa, 
ˉ HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 

13, 10000  Zagreb, 
ˉ HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o, Kupska 4, 10000 Zagreb, 

 
Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 

broj 76/07,  38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 
dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana. 
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ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH 
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU 
URBANISTIČKOG PLANA 

 
Članak 12. 

 
Rok za izradu Plana po fazama: 
ˉ Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 

dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke 
s pozivom na dostavu zahtjeva 

ˉ Radni sastanak – održati će se 15 dana po zaprimanju zadnjeg zahtjeva 
ˉ Javna rasprava: 30 dana  
ˉ Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od 

okončanja javne rasprave 
ˉ Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana – 15 dana od zaprimanja zadnjeg  

mišljenja 
ˉ Donošenje Plana – Općinsko vijeće 15 dana od zaprimanja Zakonom 

propisanih mišljenja ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova. 
 
 
 

 
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA 
SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, 
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

 
Članak 13. 

 
Tijekom izrade i donošenja Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se 

odobravaju zahvati u prostoru. 
 
 
 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE URBANISTIČKOG PLANA 
 

Članak 14. 
 

Izradu Plana financirat će vlasnik zemljišta  temeljem članka 136. Zakona o 
prostornom uređenju   i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), 
što će se regulirati posebnim ugovorom. 

 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
 
Ova odluka će se objaviti u "Glasniku Općine Netretić. 
Ova odluka će se dostaviti Urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama određenim 

posebnim propisom, odnosno određenih u članku 11. ove Odluke. 
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Članak 16. 

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

Netretić". 
 

 
KLASA: 350-02/12-01/05 
URBROJ: 2133/11-06-12-1 
U Netretiću, 26. srpnja 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

____________ 
 
 

39 
 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 26. srpnja  2012. godine 
donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o poništenju Odluke o pokretanju postupka izrade  

UPU "Gospodarsko područje Maletić" 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom poništava se Odluka o pokretanju postupka izrade UPU 
"Gospodarsko područje Maletić" ("Glasnik Općine Netretić" broj 07/10). 

 
 

Članak 2. 
 

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

 
KLASA: 350-02/10-01/05 
URBROJ: 2133/11-06-12-4 
U Netretiću, 26. srpnja 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 

40 
 

Na temelju članka 14. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 
("Glasnik Općine Netretić" broj 06/10 i 01/11) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 26. 
srpnja 2012. godine donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti –  

održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić 
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1. Na temelju objavljenog Javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na 
području Općine Netretić objavljenog u "Večernjem listu" dana 28. svibnja 2012. godine, za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 
Netretić na temelju pisanog ugovora, izabire se poduzeće ARKADA d.o.o. iz Duga Rese, 
Kolodvorska 1a. 

2. Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke daje se na vrijeme 
od 1 (jedne) godine od dana potpisivanja ugovora, a vršit će se prema cijenama iz 
ponudbenog troškovnika koji će biti sastavni dio Ugovora, sukladno Programu održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić. 

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti sklapa Općinski načelnik, a istim će 
se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze. 

 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 
 

Općina Netretić objavila je dana 28. svibnja 2012. godine u "Večernjem listu"  
Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić. 

Na temelju objavljenog javnog natječaja pristigla je samo 1 (jedna)  ponuda i to 
od poduzeća ARKADA d.o.o. Duga Resa, Kolodvorska 1a. 

Jedinu pristiglu ponudu otvorilo je Stručno  povjerenstvo na sjednici održanoj 
dana 06. srpnja 2012. godine. Pregledom iste Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuditelj 
dostavio svu traženu dokumentaciju, te dokazao svoju sposobnost za obavljanje komunalne 
djelatnosti koja je predmet Javnog natječaja. Temeljem naprijed utvrđenog Povjerenstvo je 
predložilo da se ponuda poduzeća Arkada d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1a, prihvati kao 
jedina pristigla ponuda te je uputilo takav prijedlog općinskom načelniku. 

Općinski načelnik prihvatio je prijedlog Stručnog povjerenstva te uputio isti na 
usvajanje Općinskom vijeću Općine Netretić, koje je donijelo Odluku kako je to navedeno u 
dispozitivu. 

 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba 

Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana dostave ove 
Odluke, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 
 

 
KLASA: 340-03/12-01/09 
URBROJ: 2133/11-06-12-11 
U Netretiću, 26. srpnja 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 

41 
 

 Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012.  godine 
donijelo je 
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O   D   L   U   K   U 

 
o povjeravanju građevinskih i obrtničkih radova na Starom gradu  

Novigrad na Dobri u 2012. godini 
 
 

Članak 1. 
 

 Na temelju poziva za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih i obrtničkih 
radova na Starom gradu Novigrad na Dobri u 2012. godini pristigle su 3 (tri) ponude i to od: 

1. Građevinskog obrta IZGRADNJA POPOVAČKI vl. Mijo Popovački, Kolarići 
13A, Vojnić, 

2. Obrtničke zadruge Karlovac, J. Haulika 14, Karlovac, te 
3. Poduzeća Bišćan d.o.o., Podvožić 16, Duga Resa. 

 
Članak 2. 

 
 Izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na Starom gradu Novigradu na Dobri u 
2012. godini povjerava se Građevinskom obrtu "IZGRADNJA POPOVAČKI" vl Mijo 
Popovački, Vojnić, Kolarići 13/A, kao ponuditelju za najnižom cijenom za sveukupni iznos od 
61.062,50 kuna. 

 
Članak 3. 

 
 Sredstva  za izvođenje radova  iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu 
Općine Netretić – Glava 002 04: Kultura, Program 05: Kultura, Aktivnost: Uređenje kulturnih 
spomenika i kulturne manifestacije, Kapitalni projekt: Obnova starog grada Novigrad. 

 
Članak 4. 

 
 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Netretić da temeljem ove Odluke potpiše 
Ugovor o izvođenju građevinskih i obrtničkih radova iz članka 1. ove Odluke. 

 
 

Članak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena  u "Glasniku 
Općine Netretić." 
 
 
 
KLASA: 612-01/11-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-12-29 
U Netretiću, 26. srpnja 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 

42 
 

 Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana  26. srpnja 2012.  godine 
donijelo je 
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O   D   L   U   K   U 
 

o povjeravanju radova na arheološkim istraživanjima na lokaciji Starog grada 
Novigrada na Dobri u 2012. godini 

 
 

Članak 1. 
 

 Na temelju poziva za dostavu ponuda, radovi na arheološkim istraživanjima na 
lokaciji Starog grada Novigrada na Dobri u 2012. godini povjeravaju se Arheološkom muzeju 
u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb, kao jedinom ponuditelju za sveukupni 
iznos od 69.500,00 kuna. 

Članak 2. 
 

 Sredstva  za provođenje arheoloških istraživanja iz članka 1. ove Odluke 
osigurana su u Proračunu Općine Netretić – Glava 002 04: Kultura, Program 05: Kultura, 
Aktivnost: Uređenje kulturnih spomenika i kulturne manifestacije, Kapitalni projekt: Obnova 
starog grada Novigrad.  

 
Članak 3. 

 
 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Netretić da temeljem ove Odluke potpiše 
Ugovor o provođenju arheoloških istraživanja iz članka 1. ove Odluke. 

 
Članak 4. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena  u "Glasniku 
Općine Netretić." 
 
 
KLASA: 612-01/12-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-12-28 
U Netretiću, 26. srpnja 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

43 
 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

08/09) a sukladno članku 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10) i 
članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 
fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11), općinski načelnik Općine Netretić donosi 

 
 
 
 
 
 
 



BROJ 05      STRANICA 99 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 
 

 
PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 

ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 
 
 

DIJAGRAM 
TIJEKA 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

IZVRŠENJE POPRATNI 
DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

ISKAZIVANJE 
POTREBA 

iskazivanje 
potrebe za 

nabavom roba, 
radova i usluga 

tražitelj predmeta 
nabave, načelnik 
općine/referent za 

proračun i 
financije 

prije 
donošenja 

plana 
proračuna 

prijedlog za 
iskazivanje 

potreba 

PROVJERA 

provjera je li 
nabava planirana 
i uključena u Plan 

nabave 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije 
početka 
postupka 

plan nabave 

provjera jesu li 
osigurana 
financijska 
sredstva 

referent za 
financije i 

proračun/načelnik 
općine 

prije 
početka 
postupka 

financijski plan 

PRIPREMA 
DOKUMENTACIJE 
I OBJAVA POZIVA 
ZA NADMETANJE 

priprema 
dokumentacije za 

nadmetanje, 
priprema i objava 

poziva za 
nadmetanje, 

dostava 
natječajne 

dokumentacije 

stručno 
povjerenstvo 

u tijeku 
godine 

Elektronički 
oglasnik javne 

nabave 

ZAPRIMANJE I 
OTVARANJE 

PONUDA 

zaprimanje i 
otvaranje ponuda 

stručno 
povjerenstvo 

u tijeku 
postupka zapisnik 

pregled, ocjena i 
usporedba 

ponuda 

stručno 
povjerenstvo 

u tijeku 
postupka zapisnik 

ODABIR 

odabir 
najpovoljnije 

ponude 
općinsko vijeće 

po 
prijedlogu 

načelnika u 
zakonskom 

roku 

odluka 

prigovor i 
žalbe/pregled 

ponuditelji/ 
stručno 

povjerenstvo 

u 
zakonskom 

roku 

prigovor/žalba/ 
zapisnik 

zaključenje 
ugovora sa 
odabranim 

ponuditeljem 

općinski načelnik 
po 

konačnosti 
odluke 

narudžbenica, 
ugovor 
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 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić", na Oglasnoj ploči Općine Netretić, te službenoj web stranici Općine 
Netretić. 
 
 
KLASA: 400-01/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-12-5 
U Netretiću, 01. lipnja 2012. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

______________ 
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Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) a sukladno članku 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10) i 
članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 
fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11), općinski načelnik Općine Netretić donosi 

 
 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 
ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

 
 
 

a) Nabava do 20.000,00 kuna 
 
 

DIJAGRAM 
TIJEKA 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

IZVRŠENJE POPRATNI 
DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

ISKAZIVANJE 
POTREBA 

iskazivanje 
potrebe za 

nabavom roba, 
radova i usluga 

tražitelj predmeta 
nabave/načelnik 
općine, referent 

za proračun i 
financije 

prije donošenja 
plana 

proračuna 

prijedlozi i 
ostvarenje u 
prethodnoj 

godini 

PROVJERA 

provjera je li 
nabava 

planirana i 
uključena u plan 

nabave 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka 
nabave plan nabave 

provjera jesu li 
osigurana 
financijska 
sredstva 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka 
nabave financijski plan 

PRIPREMA/ 
ODABIR 

odobrenje 
pokretanja 
postupka 

nabave/odabir 

načelnik općine u tijeku godine 

odluka 
načelnika o 

nabavi/ 
narudžbenica 
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b) nabava preko 20.000,00 kuna 
 
DIJAGRAM TIJEKA OPIS 

AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE POPRATNI 

DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

ISKAZIVANJE 
POTREBA 

iskazivanje 
potrebe za 

nabavom roba, 
radova i usluga 

tražitelj predmeta 
nabave/načelnik 
općine, referent 

za proračun i 
financije 

prije 
donošenja 

plana 
proračuna 

prijedlozi i 
ostvarenje u 
prethodnoj 

godini 

PROVJERA 

provjera je li 
nabava 

planirana i 
uključena u plan 

nabave 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka plan nabave 

provjera jesu li 
osigurana 
financijska 
sredstva 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka financijski plan 

PRIPREMA 
DOKUMENTACIJE/ 
POZIV ZA PONUDU 

odobrenje 
pokretanja 
postupka 
nabave 

načelnik općine u tijeku 
godine 

odluka 
načelnika o 

nabavi 

priprema 
dokumentacije 
za nadmetanje 

načelnik općine prije postupka natječajna 
dokumentacija 

upućivanje 
poziva za 

dostavu ponude 
načelnik općine u toku 

postupka 
poziv za 

dostavu ponuda 

ODABIR 

odabir 
najpovoljnije 

ponude 
općinsko vijeće po prijedlogu 

načelnika odluka o izboru 

zaključenje 
ugovora sa 
odabranim 

ponuditeljem 

načelnik općine 
po konačnosti 

odluke o 
izboru 

ugovor 

 
 
 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić", na Oglasnoj ploči Općine Netretić te službenoj web stranici Općine 
Netretić. 
 
 
KLASA: 400-01/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-12-4 
U Netretiću, 01. lipnja 2012. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_______________ 
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45 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

08/09) a sukladno članku 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10) i 
članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 
fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11), općinski načelnik Općine Netretić donosi 

 
 

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA  
PRAVOVREMENOG PLAĆANJA 

 
DIJAGRAM 

TIJEKA 
OPIS 

AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE POPRATNI 

DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

ZAPRIMANJE zaprimanje 
ulaznih računa 

referent za 
proračun i 
financije 

tijekom godine 
istog dana ulazni računi 

KONTROLA 

suštinska 
kontrola računa 

(odgovara li 
sadržaj stvarnoj 
realizaciji jesu li 

isporučene 
usluge/roba ili 
izvedeni radovi 

u skladu sa 
ugovorenom 
kvalitetom i 
količinama) 

referent za 
proračun i 
financije 

tijekom godine 
istog dana 

zapisnik 
nadzornog 

inženjera, potpis 
komisije, 
ugovor, 

otpremnica, 
narudžba 

formalna 
kontrola svih 
elemenata 

računa i 
matematička 

kontrola 

referent za 
proračun i 
financije 

tijekom godine 
istog dana uredan račun 

ODOBRENJE 
odobrenje 
načelnika 

općine 
načelnik općine po izvršenoj 

kontroli 

kompletirana 
dokumentacija 

računa 

RAZVRSTAVANJE 
I SORTIRANJE 

razvrstavanje 
ulaznih računa i 

sortiranje 
računa po valuti 

plaćanja 

referent za 
proračun i 
financije 

po ovjeri 
načelnika 

upis računa u 
knjigu ulaznih 
računa i druge 

evidencije 

PRAĆENJE 

praćenje valute 
plaćanja ulaznih 
računa da bi se 

izbjeglo 
kašnjenje 
plaćanja i 

eventualne 
kamate 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

po danu 
dospijeća evidencija 

provjera jesu li 
osigurana 

sredstva na 
računu 

referent za 
proračun i 

financije/načelnik 
općine 

na dan plaćanja stanje računa 
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DIJAGRAM 
TIJEKA 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

IZVRŠENJE POPRATNI 
DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

PLAĆANJE 

vršenje 
plaćanja: unos 

podataka 
(točnost i 

potpunost) 

referent za 
proračun i 
financije, 
ovlašteni 
potpisnici 

na dan plaćanja nalog za 
plaćanje 

OBRADA 

pregled i 
knjiženje izvatka 

o dnevnom 
prometu 

referent za 
proračun i 
financije 

po primitku 
dnevnog 

prometa od 
dana plaćanja 

izvadak o 
dnevnom 
prometu, 

promjene u 
poslovnim 

evidencijama 
 
 

 
 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić", na Oglasnoj ploči Općine Netretić, te na službenoj web stranici Općine 
Netretić. 
 
 
KLASA: 400-01/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-12-6 
U Netretiću, 01. lipnja 2012. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

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


