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OPĆINSKO VIJEĆE 

 
3 

 
Na temelju ĉlanka 7. stavak 2. Zakona o financiranju politiĉkih aktivnosti i izborne 

promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – proĉišćeni tekst) i ĉlanka 28. 
Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić 
na 06. redovnoj sjednici održanoj dana 10. ožujka 2014. godine donijelo je 

 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o rasporeĊivanju sredstava za financiranje politiĉkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Netretić za 2014. godinu 
 

 
Ĉlanak 1. 

 
Ovom Odlukom rasporeĊuju se sredstva za financiranje politiĉkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2014. 
godinu, a koja su osigurana u Proraĉunu Općine Netretić za 2014. godinu. 

 
Ĉlanak 2. 

 
Za svakog ĉlana Općinskog vijeća utvrĊuje se jednaki godišnji iznos sredstava 

tako da pojedinoj politiĉkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih ĉlanova u 
Općinskom vijeću Općine Netretić u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog ĉlana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj 
politiĉkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih ĉlanova Općinskog 
vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 
Ĉlanak 3. 

 
Za svakog ĉlana Općinskog vijeća utvrĊuje se godišnji iznos sredstava od 610,00 

kuna. 
Za svakog ĉlana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrĊuje se godišnji 

iznos od 671,00 kunu. 
Ĉlanak 4. 

 
Politiĉkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Netretić 

rasporeĊuju se sredstva osigurana u Proraĉunu Općine Netretić za 2014. godinu na naĉin 
utvrĊen u ĉlanku 2. ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi: 

 

 Hrvatskoj demokratskoj zajednici–HDZ za  8 ĉlanova 4.880,00 kuna 

 Hrvatskim laburistima-Stranci rada za 1 ĉlana 671,00 kunu 

 Hrvatskoj seljaĉkoj stranci–HSS za 2 ĉlana 1.220,00 kuna 

 Hrvatskoj narodnoj stranci-Liberalni demokrati za 1 ĉlana 610,00 kuna 

 Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske–SDP za 1 ĉlana 610,00 kuna 
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Ĉlanak 5. 

 
Sredstva iz ĉlanka 4. ove Odluke doznaĉuju se tromjeseĉno na žiro-raĉun politiĉke 

stranke. 
Ĉlanak 6. 

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

Netretić". 
 
 

KLASA: 402-10/14-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-14-2 
U Netretiću, 10. ožujka 2014 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
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Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) i ĉlanka 18. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 02/14) Općinsko vijeće Općine Netretić na 06. redovnoj sjednici održanoj 
dana 10. ožujka 2014. godine donijelo je 

 

O   D   L   U   K   U 
 

o odabiru najpovoljnije ponude za izvoĊenje graĊevinskih radova na ureĊenju  
okoliša mrtvaĉnice u Novigradu  

 
Ĉlanak 1. 

 
Naruĉitelj, Općina Netretić, Netretić 3a, 47271 Netretić, OIB: 80214224162 uputila 

je dana 18. veljaĉe 2014. godine poziv za dostavu ponuda za izvoĊenje graĊevinskih radova 
na ureĊenju okoliša mrtvaĉnice u Novigradu, procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a) 
195.000,00 kuna na slijedeće adrese: 

1. ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa, 
2. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, Duga Resa, te 
3. G&P Petar Ruša, Belajske Poljice 145, Duga Resa,  

te je istodobno poziv objavila i na službenoj stranici Općine Netretić www.netretic.hr. 
 

Ĉlanak 2. 
 

Na temelju poziva za dostavu ponuda iz ĉlanka 1. ove Odluke pristigle su ukupno 
3 (tri) ponude, koje su dostavili: 

1. G&M obrt za pružanje usluga graĊevinske mehanizacije, Belajske Poljice 
145a, Duga Resa, 

2. KOLOS d.o.o, Jozefinska cesta 53, Duga Resa, te 
3. ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa. 

 
Ĉlanak 3. 

 
Najpovoljnijom ponudom za izvoĊenje radova iz ĉlanka 1. ove Odluke odabire se 

ponuda ponuditelja ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa na iznos 216.843,75 kuna sa 
PDV-om. 

 
 

http://www.netretic.hr/
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Ĉlanak 4. 
 

Na temelju pregleda i ocjene ponuda, a koje je izvršeno dana 03. ožujka 2014. 
godine odbijene su ponude ponuditelja 

1. G&M obrt za pružanje usluga graĊevinske mehanizacije, Belajske Poljice 
145a, Duga Resa, i 

2. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, Duga Resa,  
jer isti nisu dostavili tražene dokaze za utvrĊivanje sposobnosti kako je to bilo propisano u 
pozivu za dostavu ponuda. 
 

Ĉlanak 5. 
 

Ovlašćuje se Općinski naĉelnik Općine Netretić da sa odabranim ponuditeljem iz 
ĉlanka 3. ove Odluke sklopi ugovor o izvoĊenju graĊevinskih radova na ureĊenju okoliša 
mrtvaĉnice u Novigradu. 

 
Ĉlanak 6. 

 
Ova Odluka objavit će se u "Glasniku Općine Netretić" te na službenoj stranici 

Općine Netretić www.netretic.hr. 
 
 

KLASA: 360-02/14-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-14-11 
U Netretiću, 10. ožujka 2014. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
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Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) i ĉlanka 18. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 02/14) Općinsko vijeće Općine Netretić na 06. redovnoj sjednici održanoj 
dana 10. ožujka 2014. godine donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o odabiru najpovoljnije ponude za izvoĊenje graĊevinskih radova na  

izgradnji igrališta u Netretiću 
 

Ĉlanak 1. 
 

Naruĉitelj, Općina Netretić, Netretić 3a, 47271 Netretić, OIB: 80214224162 uputila 
je dana 24. veljaĉe 2014. godine poziv za dostavu ponuda za izvoĊenje graĊevinskih radova 
na izgradnji igrališta u Netretiću na kĉbr. 1137 u K.O. Modruš Potok, procijenjene vrijednosti 
nabave (bez PDV-a) 310.000,00 kuna na slijedeće adrese: 

1. ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa, 
2. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, Duga Resa, te 
3. G&P Petar Ruša, Belajske Poljice 145, Duga Resa,  

te je istodobno poziv objavila i na službenoj stranici Općine Netretić www.netretic.hr. 
 

Ĉlanak 2. 
 

Na temelju poziva za dostavu ponuda iz ĉlanka 1. ove Odluke pristigle su ukupno 
3 (tri) ponude, koje su dostavili: 

1. ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa. 

http://www.netretic.hr/
http://www.netretic.hr/
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2. KOLOS d.o.o, Jozefinska cesta 53, Duga Resa, te 
3. G&M obrt za pružanje usluga graĊevinskom mehanizacijom, Belajske 

Poljice 145a, Duga Resa. 
 

Ĉlanak 3. 
 

Najpovoljnijom ponudom za izvoĊenje radova iz ĉlanka 1. ove Odluke odabire se 
ponuda ponuditelja ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa na iznos 377.995,00 kuna sa 
PDV-om. 

Ĉlanak 4. 
 

Na temelju pregleda i ocjene ponuda, a koje je izvršeno dana 06. ožujka 2014. 
godine odbijene su ponude ponuditelja 

1. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, Duga Resa, i 
2. G&M obrt za pružanje usluga graĊevinske mehanizacije, Belajske Poljice 

145a, Duga Resa,  
jer isti nisu dostavili tražene dokaze za utvrĊivanje sposobnosti kako je to bilo propisano u 
pozivu za dostavu ponuda. 

Ĉlanak 5. 
 

Ovlašćuje se Općinski naĉelnik Općine Netretić da sa odabranim ponuditeljem iz 
ĉlanka 3. ove Odluke sklopi ugovor o izvoĊenju graĊevinskih radova na izgradnji igrališta u 
Netretiću na kĉbr. 1137 u K.O. Modruš Potok. 
 

Ĉlanak 6. 
 
Ova Odluka objavit će se u "Glasniku Općine Netretić" te na službenoj stranici 

Općine Netretić www.netretic.hr. 
 
 

KLASA: 360-02/14-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-14-11 
U Netretiću, 10. ožujka 2014. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 

 
 

OPĆINSKI NAĈELNIK 
6 

 
Na temelju ĉlanka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

03/13) Općinski naĉelnik Općine Netretić dana 07. veljaĉe 2014. godine donio je 
 

 
O  D   L   U   K   U 

 
o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine Općine Netretić  

sa stanjem na dan 31.12.2013. godine 
 
I 
 

 Prihvaća se Izvješće Komisije za popis imovine Općine Netretić o popisu imovine 
Općine Netretić sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine, KLASA: 406-01/13-01/09, 
URBROJ: 2133/11-05-14-2 od 30. sijeĉnja 2014. godine. 

http://www.netretic.hr/
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II 
 

 Izvješće iz toĉke I ove Odluke ĉini njezin sastavni dio. 
 

III 
 

 Ova Odluka bit će objavljena u "Glasniku Općine Netretić" 
 
 
KLASA: 406-01/13-01/09 
URBROJ: 2133/11-06-14-3 
U Netretiću, 07. veljaĉe 2014.  

OPĆINSKI NAĈELNIK: 
Ivica  Graĉan, v.r. 

_______________ 
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Na temelju ĉlanka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

03/13) i ĉlanka 5. i 6. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti 
("Glasnik Općine Netretić" broj 02/14) Općinski naĉelnik Općine Netretić dana 17. veljaĉe 
2014. godine donio je 

 

O   D   L   U   K   U 

 
o poĉetku postupka bagatelne nabave – izvoĊenje graĊevinskih radova na ureĊenju 

okoliša mrtvaĉnice u Novigradu 

Ĉlanak 1. 
 

Ovom Odlukom zapoĉinje postupak za prikupljanje ponuda za izvoĊenje 
graĊevinskih radova na ureĊenju okoliša mrtvaĉnice u Novigradu, procijenjene vrijednosti 
195.000,00 kuna (bez PDV-a). 

Nabava iz stavka 1. ovog ĉlanka planirana je u Planu nabave Općine Netretić za 
2014. godinu ("Glasnik Općine Netretić" broj 11/13) pod rednim brojem 5. 

 
Ĉlanak 2. 

 
Planirana sredstva za nabavu (s PDV-om) iz ĉlanka 1. ove Odluke iznose 

250.000,00 kuna, a osigurana su u Proraĉunu Općine Netretić – Glava 001 01: Općinsko 
vijeće i Jedinstveni upravni odjel, Program 10: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne 
infrastrukture, Kapitalni projekt: UreĊenje okoliša mrtvaĉnice Novigrad – GraĊevinski objekti. 

 
Ĉlanak 3. 

 
Postupak nabave iz ĉlanka 1. ove Odluke provest će Povjerenstvo u sastavu: 

1. Irena Drašković, dipl.oecc, predsjednik Povjerestva, 
2. Marijan Peretić, ĉlan, 
3. Josip Petrunić, ĉlan. 

Odgovorna osoba naruĉitelja je Općinski naĉelnik Ivica Graĉan. 
 

Ĉlanak 4. 
 

Ĉlanovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti 
koordiniraju pripremu i provoĊenje postupka nabave, sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda 
i ocjeni ponuda, te obavljaju ostale poslove u svezi s postupkom nabave. 
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Ĉlanak 5. 
 

Postupak nabave provest će se slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese 
najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta kako slijedi: 

 ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa 

 KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, Duga Resa 

 G&P Petar Ruša, Belajske Poljice 145, Duga Resa. 

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

Ĉlanak 6. 
 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena sposobnog ponuditelja.  
 

Ĉlanak 7. 
 

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

KLASA: 360-02/14-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-14-1 
U Netretiću, 17. veljaĉe 2014. 

OPĆINSKI NAĈELNIK: 
Ivica  Graĉan, v.r. 

______________ 
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Na temelju ĉlanka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

03/13) i ĉlanka 5. i 6. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti 
("Glasnik Općine Netretić" broj 02/14) Općinski naĉelnik Općine Netretić dana 21. veljaĉe 
2014. godine donio je 

 

O   D   L   U   K   U 
 

o poĉetku postupka bagatelne nabave – izvoĊenje graĊevinskih radova  
na izgradnji igrališta u Netretiću 

EVB – 2/2014 
 

Ĉlanak 1. 
 

Ovom Odlukom zapoĉinje postupak za prikupljanje ponuda za izvoĊenje 
graĊevinskih radova na izgradnji igrališta u Netretiću, procijenjene vrijednosti 310.000,00 kuna 
(bez PDV-a). 

Nabava iz stavka 1. ovog ĉlanka planirana je u Planu nabave Općine Netretić za 
2014. godinu ("Glasnik Općine Netretić" broj 11/13) pod rednim brojem 5. 

 
Ĉlanak 2. 

 
Planirana sredstva za nabavu (s PDV-om) iz ĉlanka 1. ove Odluke iznose 

400.000,00 kuna, a osigurana su u Proraĉunu Općine Netretić – Glava 001 01: Općinsko 
vijeće i Jedinstveni upravni odjel, Program 10: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne 
infrastrukture, Kapitalni projekt: Igralište Netretić – GraĊevinski objekti. 

 
Ĉlanak 3. 

 
Postupak nabave iz ĉlanka 1. ove Odluke provest će Povjerenstvo u sastavu: 

http://www.netretic.hr/


BROJ 03      STRANICA 14 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 

 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 

1. Irena Drašković, dipl.oecc, predsjednik Povjerestva, 
2. Marijan Peretić, ĉlan, 
3. Josip Petrunić, ĉlan. 

Odgovorna osoba naruĉitelja je Općinski naĉelnik Ivica Graĉan. 
 

Ĉlanak 4. 
 

Ĉlanovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti 
koordiniraju pripremu i provoĊenje postupka nabave, sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda 
i ocjeni ponuda, te obavljaju ostale poslove u svezi s postupkom nabave. 

 
Ĉlanak 5. 

 
Postupak nabave provest će se slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese 

najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta kako slijedi: 

 ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa 

 KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, Duga Resa 

 G&P Petar Ruša, Belajske Poljice 145, Duga Resa. 

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

Ĉlanak 6. 
 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena sposobnog ponuditelja.  
 

Ĉlanak 7. 
 

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

KLASA: 360-02/14-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-14-1 
U Netretiću, 21. veljaĉe 2014. 

OPĆINSKI NAĈELNIK: 
Ivica  Graĉan, v.r. 

_____________ 
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Na temelju ĉlanka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i ĉlanka 42. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13) Općinski naĉelnik Općine Netretić 
donosi 

 
P  R  O  G  R  A  M 

 
struĉnog osposobljavanja vjeţbenice u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Netretić 
 
 

OPĆE ODREDBE 
I 

 
Ovim Programom utvrĊuje se struĉno osposobljavanje vježbenice primljene u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić u svojstvu vježbenice srednje struĉne spreme 
ekonomskog smjera pod kojim se podrazumijeva struĉna i praktiĉna izobrazba vježbenice 

http://www.netretic.hr/
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kroz praktiĉni rad i uĉenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja državnog 
struĉnog ispita. 

II 
 

Program struĉnog osposobljavanja provodi se za osobe sa završenim 
obrazovanjem odreĊene struĉne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima kao mjera struĉnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 

Program struĉnog osposobljavanja provodi se u trajanju od 12 mjeseci u radnom 
vremenu od 40 sati tjedno. 

 
 
NAĈIN PROVOĐENJA I PRAĆENJA RADA VJEŢBENICE 
 

III 
 

Za vrijeme trajanja struĉnog osposobljavanja vježbenica se kroz praktiĉni rad i 
uĉenje osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova referenta za opće i 
administrativne poslove. Tijekom vježbeniĉke prakse vježbenica se priprema i za stjecanje 
struĉnih znanja potrebnih za polaganje državnog struĉnog ispita. 

 
IV 
 

Rad vježbenice prati struĉni voditelj (mentor) koji ima viši ili najmanje isti stupanj 
struĉne spreme kao vježbenica, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje se 
vježbenica osposobljava, te položen državni struĉni ispit. 

 
V 
 

Mentor je dužan: 

 upoznati vježbenicu sa sadržajem vježbeniĉke prakse i programom 
struĉnog ispita 

 organizirati i neprekidno pratiti provoĊenje cjelokupne vježbeniĉke prakse 

 pružati struĉnu pomoć u praktiĉnom radu i upućivati na struĉnu literaturu i 
važeće propise, te 

 provjeravati izvršavanje praktiĉnog rada. 
 
 

POSLOVI VJEŢBENICE U TIJEKU VJEŢBENIĈKOG STAŢA 
 

VI 
 

Za vrijeme trajanja vježbeniĉkog staža u Jedinstvenom upravnom odjelu, obveze i 
zadaće vježbenice su da: 

 obavlja poslove za potrebe općinskog naĉelnika i zamjenika naĉelnika 

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

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

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

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

 priprema i organizira sjednice Vijeća, te objavljuje opće i druge akte 
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 obavlja poslove iz podruĉja kulture, športa, obrazovanja, turizma, zdravstva 
i brige o djeci 

 obavlja poslove u vezi neposrednog sudjelovanja udruga i graĊana u 
odluĉivanju o lokalnim poslovima, 

 prati propise od znaĉaja za poslove radnog mjesta i obavlja druge 
naložene poslove, te  

 obavlja i druge poslove po nalogu naĉelnika i proĉelnika. 
 
 
PRIPREMA ZA POLAGANJE DRŢAVNOG STRUĈNOG ISPITA 

 
VII 

 
Tijekom provoĊenja struĉnog osposobljavanja, vježbenici će se omogućiti 

izobrazba za polaganje općeg i posebnog dijela državnog struĉnog ispita. 
Opći dio obuhvaća slijedeća podruĉja: 

1. Ustavno ureĊenje 
2. Sustav državne uprave 
3. Službeniĉki odnosi 
4. Sustav lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave 
5. Upravni postupak i upravni spor 
6. Uredsko poslovanje 
7. Osnove sustava Europske unije. 

Posebni dio obuhvaća poznavanje pozitivnih propisa vezanih uz poslove za koje 
se vježbenica osposobljava. 

Vježbenica može pristupiti polaganju državnog struĉnog ispita najmanje dva 
mjeseca prije isteka vježbeniĉkog staža. 

 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
VIII 

Program struĉnog osposobljavanja primjenjuje se na vježbenicu prema 
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 
samoupravi kao i na osobe upućene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi 
provoĊenja mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada 
Republike Hrvatske 

IX 
 

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

 
KLASA: 100-01/14-01/02 
URBROJ: 2133/11-02-14-2 
U Netretiću, 21. veljaĉe 2014. 

OPĆINSKI NAĈELNIK: 
Ivica  Graĉan, v.r. 

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

 


