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OPĆINSKI NAČELNIK 

1 
 
 

Na temelju članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) i članka 102. Zakona o cestama ("Narodne novine"  broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14) Općinski načelnik Općine Netretić dana 08. siječnja 2015. godine donosi  

 
 

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K  
 

o upisu prava vlasništva Općine Netretić na nerazvrstanim cestama  
 
I 
 

  Utvrđuje se pravo vlasništva Općine Netretić na nerazvrstanim cestama 
upisanim po katastarskim općinama kako slijedi: 
 
 
             1. K.O. ZAGRADCI upisano u z.k. uložak Popis 1 i to: 
 

 k.č.br. 1434 Put poljski u Novigradu u površini od 2 jutra i 438 čhv 

 k.č.br. 1467 Put šumski u Novigradu u površini od 1520 čhv 
 

 
             2. K.O. BRAJAK BRDO  upisanim u z.k. uložak Popis 1 i to: 
 

 k.č.br. 4328 Put u selo u Brajak Brdu u površini od 55 čhv 

 k.č.br. 4408 Put u selo u Brajak Brdu u površini od 739 čhv 

 k.č.br. 4422 Put u selo u Brajak Brdu u površini od 899 čhv 
 

 
             3. K.O. VUKOVA  GORICA upisano u z.k. uložak Popis 1 
 

 k.č.br.1694/1 Put u površini od 1461čhv 
 

 
            4.  K.O. VINSKI VRH upisano u z.k. uložak Popis 1 i to : 
 

 k.č.br. 2493 Put u Modruš Potok u Vinskom Vrhu u površini od 2 jutra i 1533 čhv 

 k.č.br. 2505  Put poljski u Vinskom Vrhu u površini od 303 čhv 

 k.č.br. 2543 Put poljski u Vinskom Vrhu u površini od 296 čhv 
 
  
 5.  K.O. MODRUŠ POTOK upisano u z.k.uložak br. 6 
 

 k.č.br. 1080 Pustošina okol u Ertiću u Netretiću u površini od 478 čhv 
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                 6. K.O. MODRUŠ POTOK upisano u z.k.uložak Popis 1 
 

 k.č.br. 1520 Put u površini od 350 čhv 

 k.č.br. 1524/2 Prostor mjestni do Metlike u Modruš Potoku u površini od 550 čhv 
 
 

           7. K.O. ROSOPAJNIK upisano u z.k. uložak Popis 1 i to: 
 

 k.č.br. 5590 Put u Rosopajniku u površini od 183 čhv 

 k.č.br. 5610 Put u Rosopajniku u površini od 219 čhv  

 k.č.br. 5611 Put u Rosopajniku u površini od 80 čhv 

 k.č.br. 5612 Put u Rosopajniku u površini od 1 jutra i 545 čhv 
 

 
            8.  K.O. JARČE POLJE upisano u z.k.uložak Popis 1 i to: 
 

 k.č.br. 1373 Put poljski u Jarče Polje u površini od 959 čhv. 
 

 
 9. K.O. GORNJE PRILIŠĆE upisano u z.k. uložak Popis 1 i to: 
 

 k.č.br. 3183 Put poljski u Prilišću u površini od 781 čhv 

 k.č.br. 3185 Put u crkvu u Prilišću u površini od 311 čhv. 

 k.č.br. 3215 Prostor mjestni u Prilišću u površini od 310 čhv.  
 

II 
 

 Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu i Državna geodetska uprava, 
Područni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Duga Resa izvršit će 
provedbu ovog Zaključka. 

 
III 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić".  

 
       
KLASA: 947-01/14-01/02 
URBROJ: 2133/11-02-15-19 
U Netretiću, 08. siječnja 2015. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

_______________ 
 

2 
 

Na temelju članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) i članka 5. i 6. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti 
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("Glasnik Općine Netretić" broj 02/14) Općinski načelnik Općine Netretić dana 09. siječnja 
2015. godine donio je 
 

O   D   L   U   K   U 

 
o početku postupka bagatelne nabave – nabava rabljenog službenog osobnog vozila 

za potrebe Općine Netretić 
EVB – 01/2015 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom započinje postupak za prikupljanje ponuda za nabavu rabljenog 
službenog osobnog vozila za potrebe Općine Netretić, procijenjene vrijednosti 64.000,00 kuna 
(bez PDV-a). 

Nabava iz stavka 1. ovog članka planirana je u Planu nabave Općine Netretić za 
2015. godinu ("Glasnik Općine Netretić" broj 10/14) pod rednim brojem 7. 
 

Članak 2. 
 

Planirana sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Općine Netretić – Glava 
001 01: Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel, Program 02: Javna uprava i 
administracija, Tekući projekt: Nabava nefinancijske imovine – Prijevozna sredstva. 
 

Članak 3. 
 

Postupak nabave iz članka 1. ove Odluke provest će Povjerenstvo u sastavu: 
1. JOSIP PETRUNIĆ, predsjednik Povjerenstva, 
2. JURICA HALOVANIĆ, član, te  
3. IVICA BENDEKOVIĆ, član. 
Odgovorna osoba naručitelja je Općinski načelnik Marijan Peretić. 

 
Članak 4. 

 
Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti 

koordiniraju pripremu i provođenje postupka nabave, sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda 
i ocjeni ponuda, te obavljaju ostale poslove u svezi s postupkom nabave. 
 

Članak 5. 
 

Postupak nabave provest će se slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese 
gospodarskih subjekta kako slijedi: 

1. TRANS AUTO d.o.o. Rebro 2A, 10360 Sesvete, 

2. SENTIO d.o.o., I Lelijski odvojak 30, 10000 Zagreb, i 

3. KMAG d.o.o., Gornjostupnička cesta 18J, 10255 Gornji Stupnik, 

te će se istodobno sa slanjem objaviti i na službenoj stranici Općine Netretić www.netretic.hr. 
 

 
 

http://www.netretic.hr/
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Članak 6. 
 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena sposobnog ponuditelja.  
 
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
KLASA: 406-03/14-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-15-11 
U Netretiću, 09. siječnja 2015. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

_______________ 
 

3 
 
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), te članka 42. 
Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 02/14), Općinski načelnik Općine 
Netretić dana 19. siječnja 2015. godine donosi 
 
 

PLAN PRIJMA 
 

u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 
za 2015. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić tijekom 2015. godine (kratkoročni plan). 

 
 

Članak 2. 
 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić sistematizacijom radnih mjesta 
na neodređeno vrijeme predviđeno je 6 službeničkih mjesta i 1 mjesto namještenika.  

Radna mjesta višeg stručnog suradnika za planiranje i praćenje proračuna i višeg 
referenta za financije i proračun  nisu popunjena, a obavljanje poslova raspoređeno je na 4 
zaposlena službenika. 

 
Članak 3. 

 
U 2015. godini ne planira se prijam službenika i namještenika na neodređeno 

vrijeme. 
 
 
 



 
BROJ 1      STRANICA 5 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 

 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 

 
Članak 4. 

 
U 2015. godini prema programima Zavoda za zapošljavanje: 

 "Stručno osposobljavanje vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa" planira se 
zaposliti dva  vježbenika, 

 "Javni radovi" planira se zaposliti 4 radnika. 
 
 

Članak 5. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Općine 
Netretić". 
 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2133/11-02-15-1 
U Netretiću, 19. siječnja 2015. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan  Peretić, v.r. 

_______________ 
 

4 
 
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i članka 42. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13) Općinski načelnik Općine Netretić dana 
26. siječnja 2015. godine donosi 

 
P  R  A  V  I  L  N  I  K 

 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, 
nazivi radnih mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za 
raspored na radnim mjestima, te broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Netretić. 

 
Članak 2. 

 
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se stručni, opće administrativno 

tehnički i drugi poslovi za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njihovih radnih 
tijela, te poslovi iz slijedećih upravnih područja: 

 društvenih djelatnosti 

 gospodarstva 

 financija 

 komunalnih djelatnosti 

 zaštite okoliša i gospodarenja otpadom 

 imovinsko-pravnih odnosa 
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 upravljanja nekretninama i 

 drugi poslovi koji su Zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u 
nadležnost općine. 

 
Članak 3. 

 
Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način 

utvrđen Zakonom, drugim propisima, Statutom, te općim aktima Općine Netretić i odgovoran 
je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga. 

Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog 
odjela. 

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je 
u granicama utvrđenim zakonom i općim aktima Općine. 

 
Članak 4. 

 
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi, nadzire zakonitost, 

pravovremenost i pravilnost obavljanja poslova pročelnik, koji je dužan izvješćivati načelnika 
Općine o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti odjela. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine 
Netretić. 

 
Članak 5. 

 
U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se slijedeća radna mjesta s opisom 

poslova, stručnim i drugim uvjetima, te brojem izvršitelja kako slijedi: 
 
Redni broj 1. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: I. 
Podkategorija: Glavni rukovoditelj 
Klasifikacijski rang: 1 
 
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
 
Stručno znanje: 

 magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke s 
najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima 

 sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik 
pravne ili ekonomske struke s najmanje 5 godina radnog 
iskustva 

 organizacijske i komunikacijske sposobnosti 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 
 

Broj izvršitelja:  1 
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OPIS POSLOVA 

 

Poslovni radnog mjesta % 

 rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom, organizira i brine o 
izvršavanju poslova u skladu sa zakonom 

10 
 

 raspodjeljuje poslove službenicima i namještenicima, daje upute te 
usklađuje njihov rad, i izvješćuje načelnika o problemima koji nastaju 

20 

 obavlja poslove u svezi priprema sjednica Općinskog vijeća 10 

 izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko 
vijeće, načelnik i radna tijela 

10 

 uređuje službeno glasilo Općine Netretić 5 

 izrađuje nacrte svih ugovora 10 

 obavlja imovinsko-pravne poslove (kupnja, prodaja, zakup i uporaba 
nekretnina) 

10 

 priprema podloge za natječajnu dokumentaciju za raspisane 
natječaje stranih i domaćih fondova, ministarstava i drugih subjekata  

10 

 obavlja poslove pročelnika utvrđene Zakonom o  i službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(predlaže načelniku Pravilnik o unutarnjem redu i planove prijema u 
službu, raspisuje natječaje i oglase, imenuje povjerenstvo za 
provedbu natječaja, odlučuje o prijamu u službu, rasporedu na radno 
mjesto, te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika) 

5 

 rješava po žalbama na izdana rješenja iz djelokruga općine 3 

 obavlja i druge poslove utvrđene propisima i aktima vijeća i 
načelnika  

5 

 osigurava suradnju sa tijelima državne uprave i tijelima lokalne i 
regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama 

2 

 obavljanje i drugih poslova po nalogu načelnika  

 
 
Redni broj 2. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: II. 
Podkategorija: Viši stručni suradnik 
Klasifikacijski rang: 6 
 
 
Naziv: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE PRORAČUNA 
 
Stručno znanje: 

 magistar ili stručni specijalist ekonomskog smjera 

 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

 poznavanje rada na računalu 

 položen državni stručni ispit 
 

Broj izvršitelja:  1 
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OPIS POSLOVA 

 

Poslovni radnog mjesta % 

 prikuplja podatke, zahtjeve i drugu dokumentaciju za izradu 
Proračuna za fiskalnu godinu 

10 

 izrađuje, kontrolira i analizira  financijske planove 15 

 izrađuje nacrte i prijedloge Proračuna za fiskalnu godinu 10 

 evidentira, prati i analizira sve prihode i rashode Proračuna po vrsti i 
namjeni 

20 

 prati zakone i druge financijske propise u području Proračuna 10 

 radi na planiranju i provođenju projekata i natječaja domaćih i stranih 
fondova 

20 

 obavlja poslove u svezi provođenja  postupaka javne nabave 
sukladno Proračunu 

15 

 obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika  

 
 
 
Redni broj 3. 
 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: III. 
Podkategorija: Viši referent 
Klasifikacijski rang: 9 
 
 
Naziv: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN 
 
Stručno znanje: 

 sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomskog smjera 

 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 
 

Broj izvršitelja:  1 
 

 
OPIS POSLOVA 

 

Poslovni radnog mjesta % 

 radi na planiranju i provođenju projekta iz proračuna 30 

 obavlja proračunski nadzor zakonitosti, pravodobnosti i namjenskog 
korištenja proračunskih sredstava 

30 

 redovito prati i analizira izvršenje i naplatu prihoda 20 
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 poduzima sve raspoložive mjere za naplatu prihoda 10 

 sastavlja izvješća o naplati općinskih prihoda 10 

 obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika  

 
 
 
Redni broj 4. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: III. 
Podkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
 
Naziv: REFERENT ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 
 
Stručno znanje: 

 srednja stručna sprema ekonomskog smjera 

 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 
 

Broj izvršitelja:  1 
 
OPIS POSLOVA 
 
 

Poslovni radnog mjesta % 

 obavlja poslove za potrebe općinskog načelnika i zamjenika 
načelnika 

15 

 vodi urudžbeni zapisnik, prijem i otpremu pošte, arhiviranje spisa za 
Jedinstveni upravni odjel i sva tijela Općine 

35 

 vodi brigu o pečatima općine, vodi evidenciju naloga za upotrebu 
službenih vozila, po uputi nabavlja sitni inventar i potrošni materijal 

5 

 vodi zapisnik na sjednicama Vijeća i radnih tijela, te evidenciju sve 
dokumentacije tih tijela 

10 

 obavlja poslove na telefonskoj centrali i koordinira rad i izbore u 
mjesnim odborima 

10 

 priprema i organizira sjednice Vijeća, te objavljuje opće i druge akte  5 

 obavlja poslove iz područja kulture, športa, obrazovanja, turizma, 
zdravstva i brige o djeci 

10 

 obavlja poslove u vezi neposrednog sudjelovanja udruga i građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima 

5 

 prati propise od značaja za poslove radnog mjesta i obavlja druge 
naložene poslove 

5 

 obavljanje i drugih poslova po nalogu načelnika i pročelnika  
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Redni broj 5. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: III. 
Podkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
 
Naziv: REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN 
 
Stručno znanje: 

 srednja stručna sprema ekonomskog smjera 

 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 
 

 
Broj izvršitelja:  1 

 
 

OPIS POSLOVA 
 

Poslovni radnog mjesta % 

 izrađuje prijedlog proračuna, izmjenu i dopunu proračuna, izradu 
računa prihoda i rashoda, bilance i druge dokumente i izvještaje 

20 

 prati ostvarivanje proračuna odnosno financijskih planova, te 
izrađuje periodične izvještaje i završni račun proračuna  

30 

 vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije te 
evidencije prisustva na poslu 

3 

 vodi materijalno knjigovodstvo imovine i osnovnih sredstava općine 5 

 izrađuje podloge za financijske analize i surađuje sa nadležnim 
službama glede obračuna radnog staža 

2 

 vodi analitičke evidencije potraživanja i obveza 10 

 obavlja poslove financijske operative (praćenja obaveza po 
računima, kompenzacije, cesije) 

 

 vodi blagajničko poslovanje, obračun i isplatu plaća i naknadu za 
službenike i namještenike i druge korisnike proračunskih sredstava 

15 

 vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa, vrši obračun i isplate s 
osnove naloga za službena putovanja  

15 

 obavljanje i drugih poslova po nalogu načelnika i pročelnika  
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Redni broj 6. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: III. 
Podkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
 
 
Naziv: REFERENT ZA GOSPODARSTVO 
 
Stručno znanje: 

 srednja stručna sprema ekonomskog, poljoprivrednog ili drugog 
gospodarskog smjera 

 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima 

 položen državni stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 
 

Broj izvršitelja:  1 
 
 

OPIS POSLOVA 
 
 

Poslovni radnog mjesta % 

 poslovi u vezi poticanja i realizacije poduzetničkih aktivnosti i 
korištenja prostora u vlasništvu općine 

5 

 poslovi osiguranja uvjeta za provođenje politike gospodarenja 
prostorom općine, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora i 
zaštitu okoliša 

5 

 poslovi uređenja naselja, izgradnje i održavanja komunalne 
infrastrukture 

15 

 suradnja sa trgovačkim društvima, koja na području općine obavljaju 
komunalne djelatnosti i mjesnim odborima 

10 

 vođenje i ažuriranje evidencije obveznika plaćanja općinskih poreza, 
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i grobne naknade, te 
njihovu naplatu 

40 

 obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu 
(odlaganje otpada, ispuštanje otpadnih voda, uređenje živica, 
čišćenje snijega, uređivanje i čišćenje javnih površina) kao i nad 
provedbom odluka iz oblasti veterinarstva, korištenja javnih površina 
i korištenja poljoprivrednog zemljišta 

10 

 vodi postupak koji prethodi davanju javnih površina na privremeno 
korištenje  

2 

 provodi aktivnosti u svezi organiziranog odvoza krupnog otpada i 
sanacije divljih deponija 

5 
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 vođenje upisnika predmeta upravnog postupka, priprema pošte i 
arhiviranje istih 

3 

 utvrđuje činjenice u svezi zamolbi za davanje uvjerenja o boravku i 
suglasnost za priključak vode  

5 

 obavljanje i drugih poslova po nalogu načelnika i pročelnika  

 
 
 
Redni broj 7. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: IV. 
Podkategorija: Namještenik II 
Klasifikacijski rang: 13 
 
 
Naziv: RADNIK U VLASTITOM POGONU 
 
Stručno znanje: 

 niža stručna sprema, osmogodišnja škola 
 

Broj izvršitelja:  1 
 
 

OPIS POSLOVA 
 

Poslovni radnog mjesta % 

 poslovi čišćenja i održavanja nerazvrstanih cesta 30 

 poslovi čišćenja i održavanja prostora i zgrada u vlasništvu općine, 
te njihovog okoliša 

15 

 poslovi čišćenja i održavanja javnih površina 15 

 poslovi čišćenja i održavanja groblja 35 

 poslovi dostave materijala za potrebe općine 5 

 ostali poslovi po nalogu načelnika i pročelnika  

 
 

Članak 6. 
 

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu rasporedit će 
se na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima 
koje su do sada obavljali. 

 
Članak 7. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku 

Općine Netretić". 
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Članak 8. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 05/10, 09/11, i 
05/13). 
 
KLASA: 118-01/15-01/01 
URBROJ: 2133/11-02-15-1 
U Netretiću, 26. siječnja 2015. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 

_____________ 
 

5 
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 

90/11, 83/13 i 143/13) i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) Općinski načelnik Općine Netretić dana 26. siječnja 2015. godine donio je 

 

O   D   L   U   K   U 

 
o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i 
svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom Odlukom uređuje se postupak koji prethodi 
stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 
kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (u daljnjem 
tekstu: bagatelna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji 
obveza provedbe postupaka javne nabave. 

U provedbi postupaka bagatelne nabave obvezno je primjenjivati i druge važeće 
zakonske i podzakonske akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu 
posebnih zakona. 

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave izražena bez PDV-a. 
 

 
II. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE UKUPNE VRIJEDNOSTI 

MANJE OD 70.000,00 KUNA 

 
Članak 2. 

 
Nabava radova, roba i usluga ukupne vrijednosti manje od 70.000,00 kuna provodi 

se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu ili sklapanjem pisanog ugovora 
sa jednim gospodarskim subjektom. 
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Narudžbenicu ili ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje Općinski načelnik, a isti 

obavezno sadrže:   

 podatke o naručitelju, 

 podatke o gospodarskom subjektu-dobavljaču, 

 broj i datum izdavanja narudžbenice, odnosno broj ugovora i datum 
sklapanja istog, 

 podatke o vrsti roba, radova ili usluga koje se nabavljaju, uz detaljnu 
specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, 

 rok i mjesto isporuke robe, izvršenja usluge odnosno izvođenja radova, te 

 način i rok plaćanja. 
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica ili ugovor mogu sadržavati sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi, podatke o jamstvu za izvršenje predmeta nabave i 
ugovornoj kazni. 

O izdanim narudžbenicama i ugovorima obavezno se vodi evidencija. 
 
 
 

III. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE UKUPNE VRIJEDNOSTI 

JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA  

 

Članak 3. 
 

Postupak bagatelne nabave ukupne vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 
kuna, započinje danom donošenja odluke o početku postupka bagatelne nabave. 

Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik.  
 

Članak 4. 
 

Odluka iz članka 3  ove Odluke obavezno sadrži:  

 podatke o naručitelju,  

 naziv i opis predmeta nabave 

 evidencijski broj nabave 

 procijenjenu vrijednosti nabave 

 podatke o ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja koji će provesti 
postupak nabave 

 način prikupljanja ponuda 

 naziv i adresu gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za 
dostavu ponude, ako je primjenjivo, 

 kriterij za odabir ponude, 

 rok, način i uvjete plaćanja, 

 rok valjanosti ponude, 

 rok za dostavu ponude  

 popis dokumenata, ako se zahtijevaju, za utvrđivanje financijske, stručne i 
tehničke sposobnosti gospodarskih subjekata,  

 vrstu i uvjete jamstva, ako se traže, te 

 po potrebi i ostale podatke. 
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Članak 5. 

 
Postupak bagatelne nabave provode 3 (tri) ovlaštena predstavnika javnog 

naručitelja koje određuje Općinski načelnik odlukom iz članka 3. ove Odluke. 
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja iz stavka 1. ovog članka: 

 pripremaju postupak nabave (dokumentaciju, troškovnike) 

 upućuju poziv za dostavu ponuda ili objavljuju isti na službenoj stranici 
Općine,  

 otvaraju ponude, vrše pregled i ocjenu istih,  te daju prijedlog Općinskom 
načelniku za utvrđivanje nacrta odluke o odabiru najpovoljnije ponude koji 
će uputiti Općinskom vijeću Općine Netretić na usvajanje ili za donošenje 
odluke o poništenju postupka nabave. 

 
Članak 6. 

 
Ponude za nabavu roba, usluga ili radova prikupljaju se upućivanjem poziva za 

dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta ili objavom poziva za 
dostavu ponuda na službenoj web stranici Općine Netretić. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini 
tržišnog natjecanja (odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, konzultantske usluge, zaštita 
isključivih prava i sl.) poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) 
gospodarskom subjektu. 

Način prikupljanja ponuda određuje Općinski načelnik  u odluci o početku 
postupka nabave. 

Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je 
isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom, 
izvješće o uspješnom slanju telefaksom i sl). 

 
Članak 7. 

 
Poziv iz članka 6. ove Odluke obavezno sadrži: 

 podatke o naručitelju,  

 naziv i adresu gospodarskog subjekta na koji se upućuje poziv za dostavu 
ponude, ako je primjenjivo, 

 naziv i opis predmeta nabave, te evidencijski broj nabave 

 procijenjenu vrijednosti nabave 

 kriterij za odabir ponude, 

 rok i mjesto izvršenja 

 rok, način i uvjete plaćanja, 

 rok valjanosti ponude, 

 rok za dostavu ponude, 

 uputu za izradu i dostavu ponude, 

 popis  dokumenata koji se prilažu uz ponudu,  

 ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona i adresu elektroničke pošte, 
te 

 po potrebi i ostale elemente koji su potrebni ponuditelju za izradu ponude. 
Uz poziv za dostavu ponude ponuditeljima se obavezno dostavlja obrazac 

ponudbenog lista, te ponudbeni troškovnik. 
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Članak 8. 

 
U pozivu za dostavu ponuda obavezno se zahtijevaju slijedeći dokumenti: 

 isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi 
odgovarajući registar, ne starija od 3 (tri) mjeseca od dana upućivanja ili 
objave poziva za dostavu ponude. 

 Ovim dokazom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje 
poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave. 

 

 potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga -  ne starija od 30 dana od 
dana upućivanja odnosno objave poziva za dostavu ponuda. 
Ovom potvrdom ponuditelj mora dokazati da nema duga po osnovi javnih 
davanja, osim ako je gospodarskom subjektu posebnim propisima 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
 

 izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta 
kojom izjavljuje da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje 
gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje kazneno 
djelo sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
Ponuditeljima se dostavlja obrazac izjave. 
 

Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog članka dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a u 
slučaju da budu izabrani, od ponuditelja se mogu naknadno radi provjere činjenica tražiti na 
uvid originali navedenih dokumenata. 

 
Članak 9. 

 
U pozivu za dostavu ponuda mogu se zahtijevati i drugi dokumenti kojim se 

dokazuje financijska, stručna i tehnička sposobnost gospodarskog subjekta, te jamstva za 
ozbiljnost ponude, uredno ispunjenje ugovornih obveza, te otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku. 

Popis dokumenata i jamstava iz stavka 1. ovog članka, ako se isti zahtijevaju, 
utvrđuje Općinski načelnik u odluci iz članka 3. ove Odluke. 

 
 

Članak 10. 
 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 (pet) dana od dana upućivanja 
poziva za dostavu ponuda. 

Rok iz stavka 1. ovog članka određuje Općinski načelnik u odluci o početku 
postupka nabave. 

 
Članak 11. 

 
Ponuditelji su ponude dužni dostaviti do roka određenog u pozivu za dostavu 

ponuda. 
Pravodobno pristigle ponude upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda prema 

redoslijedu njihovog zaprimanja. 
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Ponude koje su pristigle izvan roka za dostavu ponuda vraćaju se neotvorene 
pošiljatelju. 

 
Članak 12. 

 
Ponuda se dostavlja na obrascu „Ponudbeni list“ koji se prilaže uz poziv za 

dostavu ponude, a uz isti se dostavlja i Ponudbeni troškovnik. 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom 

označenoj na slijedeći način: 

 adresirana na adresu: OPĆINA NETRETIĆ, Netretić 3a, Netretić 

 s naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA …(navesti predmet nabave i 
EVB nabave) 

 na poleđini omotnice: NAZIV I ADRESA PONUDITELJA. 
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje 

ili umetanje listova. 
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i 

ukupan broj stranica (redni broj stranice/ukupan broj stranica). 
Ponuda mora biti uredna i potpisana od ovlaštene osobe, a ispravci u ponudi, 

ukoliko ih ima, moraju biti jasno vidljivi i ovjereni od strane ovlaštene osobe. 
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu 

ponude, koja se dostavlja na jednak način kao i osnovna ponuda, s obveznom naznakom da 
je riječ o izmjeni i/ili dopuni ponude. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pismenom izjavom odustati od 
svoje dostavljene ponude. Pismena izjava se dostavlja na jednak način kao i ponuda s 
obveznom naznakom da je riječ o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda 
vraća se ponuditelju. 

 
Članak 13. 

 
Pravodobno pristigle ponude otvaraju ovlašteni predstavnici javnog naručitelja. 
Otvaranje ponuda nije javno, a na istom su dužna prisustvovati najmanje dva 

ovlaštena predstavnika javnog naručitelja. 
Nakon otvaranja, ovlašteni predstavnici naručitelja vrše pregled i ocjenu ponuda 

sukladno utvrđenim uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda, te utvrđenom kriteriju 
za odabir ponude, te najkasnije u roku 8 (osam) dana od isteka roka za dostavu ponuda 
dostavljaju Općinskom načelniku prijedlog sa obrazloženjem za utvrđivanje nacrta odluke o 
odabiru najpovoljnije ponude, odnosno za donošenje odluke o poništenju postupka nabave. 

O otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.  
 

 
Članak 14. 

 
Naručitelj je dužan na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu 

ponuditelja: 

 koji nije dostavio zahtijevane dokumente za utvrđivanje pravne, poslovne, 
financijske, stručne i tehničke sposobnosti, 

 koji nije dostavio traženo jamstvo ili isto nije valjano, 

 ako je dostavio ponudu koja nije cjelovita, te 

 čija je cijena viša od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. 
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Članak 15. 
 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Netretić na 
prijedlog Općinskog načelnika, u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži: 

 podatke o naručitelju 

 predmet nabave 

 evidencijski broj nabave 

 naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora 

 cijenu  bez PDV-a 

 obrazloženje za donošenje odluke 

 datum donošenja odluke, te 

 potpis odgovorne osobe 
Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka dovoljna je 1 (jedna) prihvatljiva 

ponuda. 
 

Članak 16. 
 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno se bez odgode dostavlja svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, 
potvrda e-mailom) zajedno sa zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u "Glasniku Općine Netretić". 
 

Članak 17. 
 

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude sa odabranim ponuditeljem 
sklapa se ugovor o nabavi roba ili usluga odnosno povjeravanju radova koji su predmet 
nabave. 

Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje Općinski načelnik.  
 

Članak 18. 
 

Postupak bagatelne nabave mora se poništiti ako: 

 nije pristigla niti jedna ponuda,  

 nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane niti jedna 
valjana ponuda. 

 
 

Članak 19. 
 

Postupak bagatelne nabave može se poništiti ako: 

 postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka 
bagatelne nabave da su bile prije poznate, 

 postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno 
drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile prije poznate. 

 
 



 
BROJ 1      STRANICA 19 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 

 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 

 
 
 

Članak 20. 
 

Odluku o poništenju postupka nabave bez odgode donosi Općinski načelnik. 
Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži: 

 podatke o naručitelju 

 predmet nabave 

 evidencijski broj nabave 

 obrazloženje razloga poništenja postupka, 

 datum donošenja odluke, te 

 potpis i pečat odgovorne osobe. 
 

Članak 21. 
 

Odluka o poništenju postupka nabave dostavlja se svim ponuditeljima na dokaziv 
način  (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom), te 
se uz istu dostavlja zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u „Glasniku Općine Netretić“. 
 
 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi 
postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti ("Glasnik Općine Netretić" broj 02/14). 

 
 

Članak 23. 
 

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

 
KLASA: 406-01/15-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-15-1 
U Netretiću, 26. siječnja 2015. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

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