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OPĆINSKO VIJEĆE 
 

62 
 

Na temelju članka 14. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 06/10, 01/11, 07/12 i 07/14) i članka 28. Statuta Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 10. redovnoj 
sjednici održanoj dana 27. listopada 2014. godine donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti –  
održavanje groblja na području Općine Netretić 

 

 
1. Na temelju provedenog Javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja 

groblja na području Općine Netretić objavljenog u "Karlovačkom tjedniku" dana 02. listopada 
2014. godine, za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje groblja na području Općine 
Netretić na temelju pisanog ugovora, izabire se ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., Kolodvorska 1, 
Duga Resa. 

2. Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke daje se na vrijeme od 
2 (dvije) godine od dana potpisivanja ugovora, a vršit će se temeljem narudžbenice 
naručitelja, prema cijenama iz ponudbenog troškovnika koji će biti sastavni dio Ugovora. 

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 02. listopada 2014. godine u "Karlovačkom 
tjedniku"  Javni natječaj za obavljanje poslova održavanja groblja na području Općine Netretić. 

Na temelju objavljenog javnog natječaja pristigle su 3 (tri) ponude koje su dostavili: 
1. GTI USLUGE j.d.o.o., Jarče Polje 23D, Duga Resa, 
2. TERRA obrt za pogrebne usluge, Kamanje 106A, Kamanje, te 
3. ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa 
Ponude je otvorilo Stručno  povjerenstvo na sjednici održanoj dana 21. listopada 

2014. godine. Pregledom istih Povjerenstvo je utvrdilo da su ponuditelji dostavili svu traženu 
dokumentaciju, te dokazali svoju sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti koja je 
predmet Javnog natječaja.  

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude bio je ponuda sposobnog ponuditelja sa 
najnižom cijenom. Na temelju usporedbe ponuđenih cijena iz ponudbenih troškovnika  
Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda sa najnižom cijenom ponuda tvrtke ČISTOĆA DUGA 
RESA d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, te je uputilo takav prijedlog Općinskom načelniku. 

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



BROJ 09      STRANICA 188 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 

 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Sukladno članku 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 
144/12) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 
KLASA: 363-02/14-01/13 
URBROJ: 2133/11-06-14-10 
U Netretiću, 27. listopada 2014. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 

63 
 
Na temelju članka 14. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik 

Općine Netretić" broj 06/10, 01/11, 07/12 i 07/14) i članka 28. Statuta Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 10. redovnoj 
sjednici održanoj dana 27. listopada 2014. godine donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti –  

zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić 
 

 
1. Na temelju provedenog Javnog natječaja za obavljanje poslova zimskog 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić objavljenog u "Karlovačkom 
tjedniku" dana 02. listopada 2014. godine, za obavljanje komunalne djelatnosti zimsko 
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić na temelju pisanog ugovora, 
izabire se TERRA obrt za pogrebne usluge, Kamanje 106A, Kamanje. 

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 temeljem narudžbenice 
naručitelja, po cijeni 0,041 kn bez PDV-a po dužnom metru. 

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 02. listopada 2014. godine u "Karlovačkom 
tjedniku"  Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Netretić. 

Na temelju objavljenog javnog natječaja pristigla je samo 1 (jedna) ponuda koju je 
dostavio TERRA obrt za pogrebne usluge, Kamanje 106A, Kamanje. 

Ponudu je otvorilo Stručno  povjerenstvo na sjednici održanoj dana 17. listopada 
2014. 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.  
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Kriterij za odabir najpovoljnije ponude bio je ponuda sposobnog ponuditelja sa 

najnižom cijenom. Budući da je temeljem javnog natječaja pristigla samo jedna ponuda i to 
ponuditelja TERRA obrt za pogrebne usluge, Kamanje 106A, Kamanje,  koja zadovoljava sve 
propisane uvjete iz javnog natječaja, Povjerenstvo je istu utvrdilo kao najpovoljniju za 
obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području 
Općine Netretić. 

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

 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Sukladno članku 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 
144/12) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 
 
KLASA: 340-03/14-01/16 
URBROJ: 2133/11-06-14-7 
U Netretiću, 27. listopada 2014. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 

64 
 
Na temelju članka 14. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik 

Općine Netretić" broj 06/10, 01/11, 07/12 i 07/14) i članka 28. Statuta Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 10. redovnoj 
sjednici održanoj dana 27. listopada 2014. godine donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

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

 

 
1. Na temelju provedenog Javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić objavljenog u "Karlovačkom tjedniku" dana 
02. listopada 2014. godine, za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih 
cesta na području Općine Netretić na temelju pisanog ugovora, izabire se tvrtka ARKADA 
d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1A. 

2. Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke daje se na vrijeme od 
2 (dvije) 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. 
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O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 

 
Općina Netretić objavila je dana 02. listopada 2014. godine u "Karlovačkom 

tjedniku"  Javni natječaj za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Općine Netretić 

Na temelju objavljenog javnog natječaja pristigle su 2 (dvije) ponude koje su 
dostavili: 

1. GTI USLUGE j.d.o.o., Jarče Polje 23D, Duga Resa, te 
2. ARKADA d.o.o. Kolodvorska 1A, Duga Resa. 
Pristigle ponude otvorilo je Stručno  povjerenstvo na sjednici održanoj dana 17. 

listopada 2014. godine. Pregledom istih Povjerenstvo je utvrdilo da su oba ponuditelja 
dostavila svu traženu dokumentaciju, te dokazala svoju sposobnost za obavljanje komunalne 
djelatnosti koja je predmet Javnog natječaja.  

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude bio je ponuda sposobnog ponuditelja sa 
najnižom cijenom. Na temelju usporedbe ponuđenih cijena iz ponudbenih troškovnika te 
izvršenog bodovanja istih, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda sa najnižom cijenom ponuda 
tvrtke ARKADA d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1A, te je uputilo takav prijedlog Općinskom 
načelniku. 

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

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Sukladno članku 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 
144/12) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 
 
KLASA: 340-03/14-01/15 
URBROJ: 2133/11-06-14-8 
U Netretiću, 27. listopada 2014. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

____________ 

65 
 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

03/13) i članka 18. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 02/14) Općinsko vijeće Općine Netretić na 10. redovnoj sjednici održanoj 
dana 27. listopada 2014. godine donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na  

modernizaciji (izgradnja i presvlačenje) nerazvrstanih cesta 
na području Općine Netretić 
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Članak 1. 

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

je dana 26. rujna 2014. godine poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na 
modernizaciji (izgradnja i presvlačenje) nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić, 
procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a) 184.000,00 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 145A, Duga Resa,  

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

Članak 2. 
 

Na temelju poziva za dostavu ponuda iz članka 1. ove Odluke pristigle su ukupno 
4 (četiri) ponude, koje su dostavili: 

1. MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27A, 47252 Barilović, 
2. NISKOGRADNJA d.o.o. Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, 
3. ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1A, 47250 Duga Resa, te 
4. GTI USLUGE j.d.o.o. Jarče Polje 23D, 47271 Netretić. 

  
Članak 3. 

 
Najpovoljnijom ponudom za izvođenje radova iz članka 1. ove Odluke odabire se 

ponuda ponuditelja ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1A, Duga Resa na iznos 145.950,00 kuna 
sa PDV-om kao ponuda sposobnog ponuditelja sa najnižom ponuđenom cijenom. 

 
Članak 4. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Netretić da sa odabranim ponuditeljem iz 

članka 3. ove Odluke sklopi ugovor o izvođenju građevinskih radova na modernizaciji 
(izgradnja i presvlačenje) nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić. 

 
Članak 5. 

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

Općine Netretić www.netretic.hr. 
 

KLASA: 340-03/14-01/14 
URBROJ: 2133/11-06-14-10 
U Netretiću, 27. listopada 2014. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 

66 
 
 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11 i 144/12) te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

http://www.netretic.hr/
http://www.netretic.hr/
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03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 27. listopada 
2014. godine donijelo je 
 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o III. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture  

Općine Netretić za 2014. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

 U Programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2014. godinu 
("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 07/14 i 08/14) točka II. mijenja se i glasi: 
 

Planirana sredstva u iznosu 1.110.000,00 kuna odnose se na prihod od 
komunalne naknade i drugih prihoda za 2014. godinu, te se ista raspoređuju prema 
djelatnostima kako slijedi: 

 
 

I.   ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 340.000,00 kuna 
    
 1.  Kamen za održavanje cesta 35.500,00 kuna 
    
  ˉ MO Mračin 2.000,00 kuna 
  ˉ MO Netretić 7.000,00 kuna 
  ˉ MO Brajakovo Brdo 3.000,00 kuna 
  ˉ MO Donje Stative 4.500,00 kuna 
  ˉ MO Kunići 11.000,00 kuna 
  ˉ MO Dubravci 2.000,00 kuna 
  ˉ MO Skupica 3.500,00 kuna 
  ˉ MO Završje 2.500,00 kuna 
    
 2.  Popravak cesta 96.000,00 kuna 
    
  ˉ MO Novigrad – Trupkovići-Bursići 30.000,00 kuna 
  ˉ MO Mračin 66.000,00 kuna 
    
 3.  Sanacija klizišta 118.500,00 kuna 

  

(u naselju D. Stative na cesti prema  groblju Završje  
i na cesti Prašin-vikend naselje, u naselju 
Rešetarevo,  u zaseoku Špečići, u naselju Zagradci  
na cesti Sladići-Zagradci, na cesti Dom Skupica-
Žugčići-Novigrad) 

 

    
 4.  Naknada  za vučenje ralice 80.000,00 kuna 
    
 5.  Pijesak za zimsko posipavanje 10.000,00 kuna 
    
    

II.   JAVNA RASVJETA 530.000,00 kuna 
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1.  Troškovi električne energije javne rasvjete u 

mjesnim odborima Općine Netretić 390.000,00 kuna 
    

 
2.  Popravak objekata javne rasvjete na području 

Općine Netretić 140.000,00 kuna 
    
    

III.  
 ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE 
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

90.000,00 kuna 

    

  
Odvoz smeća sa groblja Općine Netretić i iz centra 
Netretića, čišćenje deponija 

 

    
    

IV.   ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA 150.000,00 kuna 
    

  
Košnja i čišćenje 7 groblja, popravci i čišćenje 
mrtvačnica Završje, Novigrad, Veliki Modruš Potok, 
Prilišće, Vukova Gorica i Dubravci 

 

    
  U  K  U  P  N  O : 1.110.000,00 kuna 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić". 
 
 
 
KLASA: 340-03/14-01/18 
URBROJ: 2133/11-06-14-2 
U Netretiću, 27. listopada 2014 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 

 
MANDATNA KOMISIJA 

 
67 

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

03/13) i članka 16.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 08/09 i 03/13) Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Netretić podnosi Općinskom 
vijeću Općine Netretić slijedeće izvješće 

 
I  Z  V  J  E  Š  Ć  E  

 
I 

 BOŽIDAR FERKULA, član Općinskog vijeća Općine Netretić izabran sa 
kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice dostavio je dana 14. listopada 2014. 
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godine neopozivu ostavku na mjesto člana Općinskog vijeća Općine Netretić, ovjerenu od 
javnog bilježnika 07. listopada 2014. godine, urudžbiranu pod brojem KLASA: 013-03/14-
01/05, URBROJ: 15-14-1. 
 Temeljem članka 80. stavak 1. točka 1.  Zakona o lokalnim izborima ("Narodne 
novine"  broj 144/12) članu predstavničkog tijela mandat prestaje ako podnese ostavku, 
danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku. 

II 
 

 Člankom 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) 
propisano je da člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke 
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili 
mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.  
 Stranka Hrvatska demokratska zajednica sa čije liste je izabran Božidar Ferkula 
dopisom urudžbiranim pod brojem KLASA: 013-03/14-01/05, URBROJ: 7-14-2 dana 15. 
listopada 2014. godine, za zamjenika člana predložila je GORANA MEJAŠKOG iz Novigrada 
na Dobri 9.  

III 
 

 Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 80. i 81. Zakona o lokalnim izborima 
("Narodne novine" broj 144/12) Mandatna komisija utvrđuje da je BOŽIDARU FERKULA 
prestao mandat člana Općinskog vijeća Općine Netretić sa danom 15. listopad 2014. godine, 
te da GORANU MEJAŠKOM započinje mandat danom održavanja sjednice tj. 27. listopada 
2014. godine. 

IV 
 

 Ovo izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine Netretić. 
 
 
KLASA: 013-03/14-01/05 
URBROJ: 2133/11-06-14-4 
U Netretiću, 27. listopada 2014. 
 

PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE: 
Vladimir Bosiljevac, v.r. 

 
ČLANOVI: 

Mijo Ljubenko, v.r. 
Mateja Juriček, v.r. 

_____________ 
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 Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), 
članka 9.  Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik Općine Netretić" broj 
06/10, 01/11, 07/12 i 07/14) i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 03/13) Općinski načelnik Općine Netretić dana 29. rujna 2014. godine donio je 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o objavi javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja groblja  

na području Općine Netretić  
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I 
 

 Pokreće se postupak za objavu javnog natječaja za obavljanje poslova 
održavanja groblja na području Općine Netretić. 

II 
 

 Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke  bit će objavljen u "Karlovačkom tjedniku" 
te na službenoj stranici Općine Netretić www.netretic.hr.  

 
III 
 

 Postupak prikupljanja i otvaranja ponuda provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

 1. Irena Drašković, dipl.oecc, predsjednik, 
 2. Ivan Frketić, dr.med., član, 
 3. Biserka Džaja, član. 

 
IV 
 

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

 
 
KLASA: 340-03/14-01/13 
URBROJ: 2133/11-06-14-2 
U Netretiću, 29. rujna 2014. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 
___________ 

69 
  
 Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), 
članka 9.  Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik Općine Netretić" broj 
06/10, 01/11, 07/12 i 07/14) i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 03/13) Općinski načelnik Općine Netretić dana 29. rujna 2014. godine donio je 

 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o objavi javnog natječaja za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih 

cesta na području Općine Netretić 
  

I 
 

 Pokreće se postupak za objavu javnog natječaja za obavljanje poslova zimskog 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić. 

 
II 
 

 Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke  bit će objavljen u "Karlovačkom tjedniku" 
te na službenoj stranici Općine Netretić www.netretic.hr.  

 

http://www.netretic.hr/
http://www.netretic.hr/
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III 
 

 Postupak prikupljanja i otvaranja ponuda provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

 1. Irena Drašković, dipl.oecc, predsjednik, 
 2. Ivan Frketić, dr.med., član, 
 3. Biserka Džaja, član. 

IV 
 

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

 
KLASA: 340-03/14-01/16 
URBROJ: 2133/11-06-14-2 
U Netretiću, 29. rujna 2014. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 
_______________ 
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 Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), 
članka 9.  Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik Općine Netretić" broj 
06/10, 01/11, 07/12 i 07/14) i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 03/13) Općinski načelnik Općine Netretić dana 29. rujna 2014. godine donio je 

 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o objavi javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta 

na području Općine Netretić 
  

I 
 

 Pokreće se postupak za objavu javnog natječaja za obavljanje poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić. 

 
II 
 

 Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke bit će objavljen u "Karlovačkom tjedniku" 
te na službenoj stranici Općine Netretić www.netretic.hr . 

 
III 
 

 Postupak prikupljanja i otvaranja ponuda provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

 1. Irena Drašković, dipl.oecc, predsjednik, 
 2. Ivan Frketić, dr.med., član, 
 3. Biserka Džaja, član. 

 
 

http://www.netretic.hr/
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IV 
 

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

 
KLASA: 340-03/14-01/15 
URBROJ: 2133/11-06-14-2 
U Netretiću, 29. rujna 2014. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 
_______________ 
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Na temelju članka 87. 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 
donosi 

 
P   R   O   G   R   A   M 

 
stručnog osposobljavanja vježbenice u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Netretić 
 

 
OPĆE ODREDBE 

I 
 

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenice primljene u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić u svojstvu vježbenice više stručne spreme 
ekonomskog smjera pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenice 
kroz praktični rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja držanog 
stručnog ispita. 

 
II 
 

 Program stručnog osposobljavanja provodi se za osobe sa završenim 
obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima kao mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
 Program stručnog osposobljavanja provodi se u trajanju od 12 mjeseci u radnom 
vremenu od 40 sati tjedno. 
 
  
 NAČIN PROVOĐENJA I PRAĆENJA RADA VJEŽBENICE 
 

III 
 

 Za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja vježbenica se kroz praktični rad i 
učenje osposobljava za samostalno obavljanje poslova Višeg referenta za financije i proračun. 
Tijekom vježbeničke prakse vježbenica se priprema i za stjecanje stručnih znanja potrebnih za 
polaganje državnog stručnog ispita. 
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IV 
 

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

V 
 

 Mentor je dužan: 
ˉ upoznati vježbenicu sa sadržajem vježbeničke prakse i programom stručnog 

ispita 
ˉ organizirati i neprekidno pratiti provođenje cjelokupne vježbeničke prakse 
ˉ pružati stručnu pomoć u praktičnom radu i upućivati na stručnu literaturu i 

važeće propise 
ˉ provjeravati izvršavanje praktičnog rada. 
 
 
POSLOVI VJEŽBENICE U TIJEKU VJEŽBENIČKOG STAŽA 
 

VI 
 

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

ˉ radi na planiranju i provođenju projekta iz proračuna 
ˉ obavlja proračunski nadzor zakonitosti, pravodobnosti i namjenskog korištenja 

proračunskih sredstava, 
ˉ redovito prati i analizira izvršenje i naplatu prihoda, 
ˉ poduzima sve raspoložive mjere za naplatu prihoda, 
ˉ sastavlja izvješća o naplati općinskih prihoda, 
ˉ obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnice (GON 09/12) 
 
 
PRIPREMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA 

 
VII 

 
 Tijekom provođenja stručnog osposobljavanja, vježbenici će se omogućiti 
izobrazba za polaganje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita. 
 Opći dio obuhvaća slijedeća područja: 

1. Ustavno uređenje 
2. Sustav državne uprave 
3. Službenički odnosi 
4. Sustav lokalne i područne (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 stručnog ispita najmanje dva 

mjeseca prije isteka vježbeničkog staža. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 
 

VIII 
 

 Program stručnog osposobljavanja primjenjuje se na vježbenicu prema 
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi kao i na osobe upućene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi 
provođenja 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: 100-01/14-01/05 
URBROJ: 2133/11-02-14-12 
U Netretiću, 16. listopad 2014. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 
_______________ 
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Na temelju članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) a temeljem provedenog natječaja za prodaju osobnog automobila Golf JXD, 
objavljenog dana 02. listopada 2014. godine u "Karlovačkom tjedniku, na službenoj stranici 
Općine Netretić www.netretic.hr te oglasnim pločama Općine Netretić, Općinski načelnik 
Općine Netretić dana  28. listopada 2014. godine donio je 

 

O   D   L   U   K   U 
 

o izboru najpovoljnije ponude za prodaju osobnog automobila  
GOLF JXD u vlasništvu Općine Netretić 

 
 

1. Najpovoljnijom ponudom za prodaju osobnog automobila marke GOLF JXD, boja vozila 
bijela 100, broj šasije WVWZZZ1GZLW750147, godina proizvodnje 1990., prva 
registracija rujan 1990. godine, snaga motora 40 Kw, radni obujam motora 01588 cm3, 
vrsta motora diesel, 5 mjesta za sjedenje, neregistriran, u voznom stanju u vlasništvu 
Općine Netretić izabire se ponuda JURE KLADUŠANA, Griče 52, Ribnik, OIB: 
12210934549 na iznos 4.610,00 kuna (slovima: četiritisućešestodesetkunainulalipa), kao 
jedina ponuda. 

 
2. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku 8 (osam) dana od dana 

primitka ove Odluke, te uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku 8 (osam) dana od dana 
sklapanja kupoprodajnog ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od kupnje 
vozila. 

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

 

http://www.netretic.hr/
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O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e: 

 
 Na temelju članka 4. Odluke o prodaji osobnog automobila Golf JXD ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 07/14) Općinski načelnik Općine Netretić objavio je dana 02. listopada 
2014. godine u "Karlovačkom tjedniku, na službenoj stranici Općine Netretić www.netretic.hr, 
te oglasnim pločama Općine Netretić natječaj za prodaju osobnog automobila u vlasništvu 
Općine Netretić marke GOLF JXD, boja vozila bijela 100, broj šasije WVWZZZ1GZLW750147, 
godina proizvodnje 1990., prva registracija rujan 1990. godine, snaga motora 40 Kw, radni 
obujam motora 01588 cm3, vrsta motora diesel, 5 mjesta za sjedenje, neregistriran, u voznom 
stanju. 
  
 Natječaj se proveo prikupljanjem pisanih ponuda, a rok za dostavu ponuda bio je 
17. listopad 2014. godine.  
 U navedenom roku pristigla je samo jedna ponuda koju je dostavio JURO 
KLADUŠAN, Griče 52, Ribnik. 
 

Otvaranje ponude izvršilo je Povjerenstvo za prodaju imenovano Odlukom 
Općinskog vijeća Općine Netretić o prodaji osobnog automobila GOLF JXD ("Glasnik Općine 
Netretić" broj 07/14), dana 24. listopada 2014. godine s početkom u 08:00 sati. Otvaranje 
ponude nije bilo javno. 

Početna cijena, ujedno i najniža cijena za prodaju vozila utvrđena je u članku 2. 
Odluke o prodaji osobnog automobila GOLF JXD ("Glasnik Općine Netretić" broj 07/14)  u 
iznosu 4.000,00 kuna (slovima: četiritisućekunainulalipa). 

Povjerenstvo za prodaju vozila nakon otvaranja i pregleda jedine pristigle ponude 
utvrdilo je da je ponuditelj Juro Kladušan, Griče 52, Ribnik, ponudio iznos od 4.610,00 kuna.  

Budući da je ponuđena kupoprodajna cijena za prodaju bila veća od početne 
cijene utvrđene u Odluci o prodaji osobnog automobila GOLF JXD ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 07/14), Općinski načelnik prihvatio je prijedlog Povjerenstva za prodaju te je donio odluku 
kojom se ponuda Jure Kladušana, Griče 52, Ribnik, izabire kao najpovoljnija ponuda za 
prodaju osobnog automobila marke GOLF JXD u vlasništvu Općine Netretić. 

 
KLASA: 406-03/14-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-14-11 
U Netretiću, 28. listopada 2014. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

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

http://www.netretic.hr/

