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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 01.01.2016. do 30.06.2016. GODINE 

 
 
 

PRORAČUN I FINANCIJE 

 

 Prihodi proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine iznosili su 
2.534.780,23 kuna, što je za 10,85% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz 
Porezne uprave izvijestili su nas da će nam ove godine na ime povrata poreza na 
dohodak umanjiti prihode za 837.001,55 kuna.  

 Izvršenje Proračuna u navedenom razdoblju znatno je manje jer nisu realizirani  
planirani projekti vezani na EU fondove i to zbog kašnjenja raspisivanja natječaja za 
pojedine mjere. 

 U izvještajnom razdoblju platili smo: 
o projekat za uređenje prilazne ceste do višenamjenskog igrališta u Netretiću i 

uređenje okoliša koji s nadzorom iznosi 109.710,56 kuna, 
o Prometni elaborat raskrižja državne ceste D6 i nerazvrstane ceste u K.O. 

Modruš Potok u iznosu od 16.000,00 kuna, 
o Energetske certifikate za zgrade Zavičajni dom u Prilišću, Dom u Mračinu, 

Veterinarska ambulanta u Netretiću i za zgradu Općine na adresi Netretić 3a u 
iznosu od 8.375,00 kuna,  

o Povećanje snage za javnu rasvjetu u Donjim Stativama i Frketić Selu u iznosu 
24.772,50 kuna, 

o troškove održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 60.832,99 kuna, 
o troškove održavanja groblja i mrtvačnica u iznosu 51.511,10 kuna, 
o troškove stanovanja socijalno ugroženim obiteljima temeljem Socijalnog 

programa Općine Netretić te isplatili jednokratne pomoći i to u ukupnom iznosu 
28.740,87 kuna,  

o potpore za novorođenu djecu u ukupnom iznosu 18.000,00 kuna,  
o rad „Male škole“ u iznosu od 16.904,65 kuna,  
o izlete učenika OŠ Netretić i „Školu u prirodi“ u iznosu od 9.012,50 kuna,  
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o u cijelosti razliku u cijeni prijevoza za 84 učenika srednjih škola i to u iznosu od 

93.633,70 kuna. 

 U prvih šest mjeseci ove godine smanjio se iznos troškova javne rasvjete, a primjenom 
novog Ugovora o opskrbi električnom energijom od 01.08.2016. godine i ugradnjom 
štednih lampi, koji projekat smo započeli, trošak javne rasvjete bit će još manji. U 
navedenom razdoblju prihod od komunalne naknade iznosio je 233.216,51 kuna, a 
ukupan trošak javne rasvjete 194.570,38 kuna. Zahvaljujući smanjenju navedenih 
troškova, ubuduće će se iz komunalne naknade moći financirati javna rasvjeta u 
cijelosti, te održavanje cesta i javnih površina, što je predviđeno Zakonom. 

 Za reprezentaciju Općinskog načelnika u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. 
godine izdvojeno je 2.843,50 kuna, što je u odnosu na prethodne godine višestruko 
manje. 

 Stanje žiro računa i blagajne na dan 30.06.2016. godine iznosilo je 1.498.560,56 kuna. 

 Podmirivali smo sve svoje obveze prema dobavljačima u roku, te nismo imali dospjelih 
nepodmirenih obveza. 
 
 

 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH 
POVRŠINA 
 

 Proveden je postupak dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Općine Netretić na razdoblje od 5 godina.  

 Proveden je postupak dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, 
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine 
Netretić na razdoblje od 5 godina. 

 Proveden je postupak dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
pogrebnih poslova na području Općine Netretić na razdoblje od 5 godina. 

 Proveden je postupak nabave za uređenje prilazne ceste do višenamjenskog igrališta 
u Netretiću i uređenje okoliša. 

 Sklopljen je ugovor o provođenju stručnog nadzora nad uređenjem prilazne ceste do 
višenamjenskog igrališta u Netretiću i uređenju okoliša.  

 Sklopljen je ugovor o izradi Prometnog elaborata raskrižja državne ceste D6 i 
nerazvrstane ceste u K.O. Modruš Potok. 

 Naručeni su i izrađeni energetski certifikati za zgrade Zavičajni dom u Prilišću, Dom u 
Mračinu, Veterinarska ambulanta u Netretiću i za zgradu Općine na adresi Netretić 3a.  

 Proveden je postupak nabave za opskrbu električnom energijom za razdoblje od 12 
mjeseci. 

 Proveden je postupak nabave za rekonstrukciju pet nerazvrstanih cesta na području 
Općine Netretić i to za zaselke Ferkulova Draga i Baršići, zaselak Ivšići, od zaselka 
Vojak do zaselka Lesići, cestu prema crkvi sv. Ane i za zaseok Sekule-Bajci. 

 Sklopljen je ugovor o produženju najma za stan kojeg koristi dr. Zvjezdana Nikolić. 

 Sklopljen je ugovor o zastupanju pred infrastrukturnim operaterom radi ostvarivanja 

prava na naknadu za korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Netretić. 
 Redovno su održavani javna rasvjeta, groblja, te nerazvrstani putevi. 

 Održan je sastanak  sa predstavnicima tvrtke MULL trans d.o.o vezano za probleme i 
poteškoće oko odvoza komunalnog otpada. 

 Obveznicima koji do sada nisu koristili uslugu odvoza komunalnog otpada izvršena je 
podjela kanti. 
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PROGRAMI I PROJEKTI  
 

 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila nam je 
sredstva u iznosu od 62.000,00 kuna za izradu Strategije razvoja Općine Netretić, pa 

sam donio sam odluku o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu 
navedene Strategije. 

 Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za 
financiranje kapitalnog projekta za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i 
komunalnog standarda prijavljen je projekt „Modernizacija javne rasvjete na području 
Općine Netretić“ u okviru kojeg se namjerava izvršiti zamjena zastarjelih živinih 
rasvjetnih tijela ugradnjom rasvjetnih tijela sa led izvorom svjetlosti. 

 Sklopljen je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o 
sufinanciranju radova prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 
rekonstrukciju pet nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić. 

 Sklopljen je ugovor sa Karlovačkom županijom o sufinanciranju programa – nastavak 
radova na obnovi i zaštiti Starog grada Novigrada.  

 
 

 
GOSPODARSTVO 
 

 Objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na 
području Općine Netretić za 2016. godinu. 

 Sudjelovali smo na sastancima LAG-a Vallis Colapis  

 Sudjelovao sam na predstavljanju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje od 2016.-2022. godine. 

 
 

 
ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 

 Donio sam Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za 
financiranje programa i projekata udruga. 

 Objavljen je javni natječaj te proveden postupak za dodjelu financijske potpore 

udrugama građana  koje djeluju na području Općine Netretić u području sporta. 

 Objavljen je javni natječaj i proveden postupak za dodjelu financijske potpore 
udrugama građana  koje djeluju na području Općine Netretić u području kulture. 

 Temeljem provedenih javnih natječaja sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih 
sredstava s udrugama: 

 NK "Dobra" 
 KUD Stative 
 KUD "Paurija" 
 KUD "Sv. Marija" Novigrad na Dobri, te  
 Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine "Zora" – Prilišće 1925. 

 Donio sam odluke o isplati sredstava OŠ Netretić za podmirenje troškova izleta, „Škole 
u prirodi“, nabavke pokladnih krafni, te za rad „Male škole“. 

 Sklopljen je ugovor sa Dječjim vrtićem Tintilinić iz Karlovca o sufinanciranju smještaja 
djece koji imaju prebivalište na području Općine Netretić za razdoblje od 20.06.2016. 
do 31.12.2016. godine  

 Redovito smo podmirivali troškove smještaja djece u vrtiće, te sufinancirali prijevoz 
učenika srednjih škola. 
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 Izvršene su pripreme za obilježavanje Dana Općine Netretić 16. travnja. 

 U Konzervatorskom odjelu u Karlovcu održan je sastanak vezan uz Stari grad 
Novigrad na kojem su bili nazočni predstavnici Udruge „Frankopan“, Konzervatorskog 
odjela Karlovac, te Općine Netretić. 

 Sudjelovali smo na humanitarnoj večeri koju je organizirala Općina Barilović za 
izgradnju centra za oboljele od raka. 
 

 
 
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
 

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

 Isplaćivane su pomoći za novorođenu djecu u iznosu 2.000,00 kuna neto po djetetu. 
 
 
 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 

 Redovito su doznačivana sredstva za rad Vatrogasne zajednice Općine Netretić 

 Donio sam odluke o isplati financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine 
Netretić i to za: 

o popravak stropa na Vatrogasnom domu u Prilišću, 
o nabavku kombi vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mračin, te 
o uređenje vatrogasnog spremišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukova 

Gorica – Glavica. 

 Redovito smo podmirivali račune za rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca. 

 Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica Karlovac isplaćena su sredstva prema 
Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja 
– Stanice Karlovac za 2016. godinu.  

 Provedeni su inspekcijski nadzori temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, te 
Zakona o vatrogastvu. 

 Sudjelovali smo na konzultacijama u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – 
Područni ured Karlovac vezano za obveze koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne 
zaštite. 

 Sklopljen je ugovor za pružanje usluga iz zaštite na radu.  
 

 
RAD I RADNI ODNOSI 
 

 Donio sam program za zapošljavanje tri osobe u okviru javnih radova  „Radom za 
zajednicu i sebe“, te je podnesen zahtjev za suglasnost na isti Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje. 

 Donio sam rješenje o sporazumnom prestanku radnog odnosa pročelnici Ireni 
Drašković s danom 31. svibnja 2016. godine zbog odlaska u starosnu mirovinu, te 
sklopio sporazum o prestanku službe. 

 Sklopio sam Ugovor sa Ekonomsko-turističkom školom u Karlovcu o provedbi 
praktične nastave-stručne prakse u Jedinstvenom upravnom odjelu.  

 Upućivao sam službenice na seminare. 
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MJESNI ODBORI 
 

 Održao sam sastanak sa predsjednicima mjesnih odbora Općine Netretić na kojem 
sam ih izvijestio o svom radu u proteklom razdoblju, te upoznao sa planom gradnje i 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2016. godinu.  

 Redovito sam održavao kontakte sa predsjednicima mjesnih odbora. 
 
 

 
OSTALE AKTIVNOSTI 
 

 Donio sam Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine 
Netretić. 

 Donio sam odluku o novom radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 Redovito sam upućivao prijedloge općih akata na razmatranje i donošenje Općinskom 
vijeću, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, primao 
stranke, te rješavao tekuću problematiku. 

.  
 
 
 

 
  OPĆINSKI NAČELNIK: 

Marijan Peretić, v.r. 
 

 


