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Na temelju članka 44. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) Općinski načelnik Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić  

 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. do 30.06.2015. GODINE 

 
 
 

PRORAČUN I FINANCIJE 
 

 Izvršenje proračuna Općine Netretić u razdoblju od 01. do 06. mjeseca 2015. godine 
iznosilo je 2.286.736,51 kunu, što je za 154.234,89 kuna manje izvršenje u odnosu na 
isto razdoblje 2014. godine 

 Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.220.564,98 kuna, što je za 370.472,83 
kune manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

 Državne potpore ostvarene su u iznosu od 360.804,00 kuna, dok su u istom razdoblju 
prošle godine iste ostvarene u iznosu 85.232,85 kuna 

 Prihod od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u izvještajnom razdoblju bio je veći nego u istom 
razdoblju prethodne godine 

 Reprezentacija je u navedenom razdoblju ostvarena u iznosu 3.170,38 kuna što je 
znatno manje nego u razdoblju od 01. do 06. mjeseca 2014. godine, kada je 
ostvarenje bilo 30.745,60 kuna. 

 Stanje računa i blagajne na dan 30.06.2015. godine iznosilo je 1.608.211,63 kune, a 
na isti dan 2014. godine stanje računa i blagajne bilo je 733.220,31 kunu 

 Sa 30.06.2015. godine Općina Netretić nema dospjelih nepodmirenih obveza. 
 
 
JAVNI NATJEČAJI I POZIVI 
 

 upućen je poziv za dostavu ponuda za nabavku rabljenog službena vozila za potrebe 
Općine,  te je temeljem istog nabavljeno  rabljeno vozilo Opel Combo 1.3 CDTI 

 izrađena je projektna elektrotehnička dokumentacija modernizacije i poboljšanja 
energetske učinkovitosti javne rasvjete u Općini Netretić (glavni projekt s troškovnikom 
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i potrebnim parametrima u vezi sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost) 

 u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je poziv na nadmetanje radi nabave 
radova na modernizaciji i poboljšanju energetske učinkovitosti javne rasvjete na 
području Općine Netretić, postupak je još uvijek u tijeku 

 upućen je poziv za dostavu ponuda za izradu glavnih projekata rekonstrukcije 14 
nerazvrstanih cesta na području Općine, te je sklopljen Ugovor o izradi istih sa 
najpovoljnijim ponuditeljem. Izrada projekata je još uvijek u tijeku. 
 

 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH 
POVRŠINA 
 

 sanirano je klizište u Skupici 

 sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Zagradci/put 
prema Babićima i Stative 

 vršeno je redovno održavanje javne rasvjete 

 održavali smo groblja i nerazvrstane puteve 

 pokrpane su udarne rupe na cesti u Novigradu 

 postavljeni su prometni znakovi 

 potpisan je Aneks III Ugovoru o priključenju Poduzetničke zone Novigrad na Dobri na 
sustav električne energije 

 podnesen je zahtjev Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Karlovcu za upis 
prava vlasništva Općine Netretić na nerazvrstanim cestama na području Općine 
temeljem kojeg je u vlasništvo Općine uknjiženo 14 nerazvrstanih cesta iz Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić koje su 
predviđene za rekonstrukciju, te 125 nerazvrstanih cesta za koje smo podnijeli zahtjev 
HT-u za isplatu naknade za korištenje nekretnina za postavljenu elektroničku 
komunikacijsku infrastrukturu na javnim površinama Općine Netretić 

 sklopljen je Ugovor o izradi tehničke dokumentacije izvedenog stanja za arhivu Općine 

 sklopljen je ugovor o izradi i montaži namještaja za općinske urede 

 sklopljen je ugovor o izradi i motaži pregradnih stijena u prostoru namijenjenom za 
vijećnicu i općinske urede te ugovor o stručnom nadzoru za isto 

 
 
GOSPODARSTVO 
 

 potpisan je Ugovor o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Netretić, te je za 
isto podnesen zahtjev Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
za financiranje sukladno Pravilniku o provedbi mjere 07. podmjera 7.1. – Sastavljanje i 
ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih 
usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga 
područja visoke prirodne vrijednosti 

 inicirali smo osnivanje Područne turističke zajednice što je rezultiralo sastankom 
gradonačelnika Grada Duga Rese, te načelnika općina Barilović, Bosiljevo, Generalski 
Stol i Netretić, na kojem je dogovoreno da se započne sa postupkom osnivanja iste 

 obavili smo razgovor sa predstavnicima Grada Duga Resa – gradonačelnikom i 
zamjenikom gradonačelnika oko izgradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta, te je u 
vezi istoga od strane Grada Duga Resa upućen dopis Ministarstvu zaštite okoliša za 
dobivanje suglasnosti  

 temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćivane su pomoći 
Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  

 sudjelovali smo na sastancima LAG-a Vallis Colapis i Skupštini LAG-a 
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 temeljem Odluke Općinskog vijeća potpisan je Ugovor o prijenosu poslovnih udjela 
Općine Netretić u Razvojnoj agenciji Karlovačke županije 

 
 

ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 

 temeljem Programa promicanja kulture Općine Netretić za 2015. godinu isplaćena su 
financijska sredstva za rad KUD-ova, Udruga i Župe 

 u Prilišću su u organizaciji Mjesnog odbora Prilišće i Udruge “Zora” iz Prilišća, a pod 
pokroviteljstvom Općine Netretić dočekani sudionici “Spusta po Kupi”, koji već 
tradicionalno organizira Udruga “Kupa-rijeka života” iz Pokupskog. Gosti su tom 
prilikom razgledali izložbu Udruge “Zora” pod nazivom “Misno ruho” postavljenoj u 
Zavičajnom domu u Prilišću 

 isplaćena su sredstva NK "Dobri" za rad prema Programu razvoja sporta i rekreacije 
Općine Netretić za 2015. godinu 

 u suradnji sa Nogometnim klubom "Dobra" pokrenut je postupak za rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa vezanih za igralište u Novigradu na Dobri te je izrađena 
geodetska snimka i projekt izvedenog stanja za potrebe legalizacije objekata na 
igralištu 

 Osnovnoj školi Netretić doznačena su sredstva za podmirenje troškova boravka djece 
u "Školi u prirodi", za rad "Male škole", nabavku krafni, te školske izlete 

 redovito smo podmirivali troškove smještaja djece u vrtiće 
 
 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
 

 korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Duga Resa 
temeljem podnesenih zahtjeva podmirivali smo troškove stanovanja, te isplaćivali 
jednokratne pomoći, 

 isplaćivane su pomoći za novorođenu djecu u iznosu 2.000,00 kuna neto 
 
 
 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 

 temeljem Zakona o vatrogastvu redovito su doznačivana sredstva za rad Vatrogasne 
zajednice Općine Netretić 

 DVD-u Netretić doznačena je kapitalna donacija u iznosu 10.000,00 kuna 

 DVD-u Prilišće doznačena je kapitalna donacija u iznosu 10.000,00 kuna za dovršenje 
vatrogasnog spremišta u Prilišću 

 u organizaciji Vatrogasne zajednice Općine Netretić, a pod pokroviteljstvom Općine 
Netretić u Novigradu na Dobri održan je 19. po redu Kup natjecanja na kojem je 
sudjelovalo ukupno 37 vatrogasnih ekipa, što mladeži, što seniora.  

 održavali smo redovite kontakte sa tvrtkom NW-wind d.o.o. iz Varaždina kojoj je 
temeljem ugovora povjerena izrada Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od 
požara Općine Netretić. Procjena je izrađena te je ista poslana na suglasnost 
Ministarstvu unutarnjih poslova 

 održavali smo redovite kontakte sa tvrtkom Planovi i Procjene j.d.o.o. u vezi izrade 
Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Netretić. Revizija 
Procjene ugroženosti je izrađena, te je na istu svoju suglasnost dala Državna uprava 
za zaštititu i spašavanje. Odluku o usvajanju Revizije Procjene donosi Općinsko vijeće 
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MJESNI ODBORI 
 

 u mjesecu siječnju održan je dio konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora koji se 
nisu uspjeli konstituirati u prosincu 2014. godine 

 surađivali smo sa mjesnim odborima na organiziranju radnih akcija oko uređenja 
naselja i prilaznih puteva 

 
 

ZAPOŠLJAVANJE 
 

 prema programu Zavoda za zapošljavanje – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa zaposlene su dvije vježbenice na razdoblje od godinu dana 

 objavljen je natječaj za zapošljavanje dva radnika u Općini Netretić u okviru Programa 
javnih radova pod nazivom "Radom za zajednicu i sebe" na razdoblje od srpnja do 
rujna 2015. godine 
 

 
 

PROJEKTI 
 

 u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstvu regionalnog razvoja 
i fondova EU prijavljen je projekt izgradnje višenamjenskog igrališta u Netretiću 

 u suradnji sa tvrtkom Komunalno  Duga Resa pripremili smo projektnu dokumentaciju 
za apliciranje na Mjeru 7. Lista prioriteta Općine Netretić su pročistač Vinski Vrh i 
vodovod do Poduzetničke zone "Maletići" 

 
 
 

 
U skladu sa važećim zakonima i Statutom Općine Netretić uputio sam Općinskom 
vijeću na razmatranje i donošenje prijedloge općih akata, te izvršavao i osiguravao 
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. 
U navedenom razdoblju donio sam Odluku o provedbi postupaka javne nabave 
bagatelne vrijednosti, Pravilnik o  unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Netretić, te uputio jednu djelatnicu na Specijalistički program izobrazbe u 
području javne nabave. 
Redovito sam primao stranke,  te rješavao tekuću problematiku. 
 
 
 

 
  OPĆINSKI NAČELNIK: 

Marijan Peretić, v.r. 
 

 


