REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA NETRETIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/17-01/01
URBROJ: 2133/11-01-17-1
U Netretiću, 15. veljače 2017.

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 01.07.2016. do 31.12.2016. GODINE
PRORAČUN I FINANCIJE



Prihodi Proračuna Općine Netretić za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
iznosili su 4.900,059,95 kuna, što je u razini prošlogodišnjeg izvršenja
U izvještajnom razdoblju platili smo:
o rekonstrukciju pet nerazvrstanih cesta
336.414,41 kuna
o rekonstrukciju groblja Dubravci
503,712,08 kuna
o modernizaciju javne rasvjete
514.500,00 kuna
o izradu geodetskog elaborata i projektne
dokumentacije za rekonstrukciju groblja
Završje
9.375,00 kuna
o izradu geodetskog elaborata i projektne
dokumentacije za rekonstrukciju groblja
Prilišće
9.375,00 kuna
o izradu geodetskog elaborata i projektne
dokumentacije priključka vodovodne
mreže do Radne zone Maletići
35.975,00 kuna
o održavanje nerazvrstanih cesta
254.915,93 kune
o održavanje groblja i mrtvačnica
78.019,11 kuna
o troškove električne energije i održavanja
javne rasvjete
238.717,03
o troškove stanovanja te isplatili
jednokratne pomoći socijalno ugroženim
obiteljima temeljem Socijalnog programa
Općine Netretić za 2016. godinu u
ukupnom iznosu
56.515,53 kune
o potpore za novorođenu djecu u ukupnom
iznosu
24.000,00 kuna
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o troškove smještaja djece u dječjim
vrtićima
133.470,00 kuna
o u cijelosti razliku u cijeni prijevoza učenika
srednjih škola i to u iznosu od
61.766,55 kuna
o pomoć OŠ Netretić u iznosu
13.554,20 kuna
o za rad udruga u kulturi i sportu
50.000,00 kuna
o temeljem zakonske odredbe za rad
Crvenog križa
7.926,68 kuna
o temeljem zakonske odredbe za rad
Vatrogasne zajednice
76.375,00 kuna
o HGSS-u
4.000,00 kuna
o subvencije poljoprivrednicima za umjetno
osjemenjivanje krava i krmača
21.507,50 kuna
o subvenciju poljoprivrednicima za
osiguranje stoke
10.000,00 kuna
Troškovi za plaće djelatnika u izvještajnom razdoblju manji su za 27,3% u odnosu na
prethodno izvještajno razdoblje
Ukupna vrijednost investicija u 2016. godini iznosila je 2.078.948,80 kuna, što je
42,40% od izvršenja godišnjeg proračuna za 2016. godinu, a to je znatno više od
prethodnih godina
Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2016. godine iznosilo je 714.199,96 kuna
Podmirili smo sve svoje obveze prema dobavljačima u roku

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH
POVRŠINA









Proveden je javni natječaj za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Netretić za razdoblje od dvije godine, te je sklopljen Ugovor sa
najpovoljnijim ponuditeljem
Proveden je postupak bagatelne nabave za modernizaciju javne rasvjete na području
Općine Netretić - I. faza koja obuhvaća dio naselja Dubravci, Dubravčani, Frketić Selo,
Gornje Prilišće, Donje Prilišće, Srednje Prilišće, Ladešić Draga, Maletići, Novigrad na
Dobri, Zagradci i Vukova Gorica te je sklopljen ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem.
Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, a primopredaja radova izvršena dana 09.
prosinca 2016. godine
Sklopljen je ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
modernizaciji javne rasvjete na području Općine Netretić - I. faza
Proveden je postupak bagatelne nabave za rekonstrukciju groblja Dubravci – I. faza,
te je sklopljen ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem. Predviđeni radovi izvedeni su
ugovorenom roku a primopredaja istih izvršena je dana 21. studenog 2016. godine
Sklopljen je ugovor o provođenju stručnog nadzora nad rekonstrukcijom groblja
Dubravci - I. faza
Na temelju prethodno provedenog postupka bagatelne nabave sklopljen je Ugovor o
opskrbi električnom energijom na razdoblje od 12 mjeseci sa najpovoljnijim
ponuditeljem
Na temelju prethodno provedenog postupka bagatelne nabave sklopljen je Ugovor o
rekonstrukciji 5 nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić sa najpovoljnijim
ponuditeljem. Predviđeni radovi izvedeni su u roku a primopredaja istih izvršena je
dana 08. rujna 2016. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 100.000,00 kuna.
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Sklopljen je ugovor o provođenju stručnog nadzora nad rekonstrukcijom nerazvrstanih
cesta na području Općine Netretić
Saniran je propust na cesti kod vodospreme u Novigradu
Sklopljen je ugovor o izradi Geodetskog situacijskog nacrta za izgradnju
vodoopskrbnog cjevovoda do Radne zone "Maletići" (I1)
Sklopljen je Ugovor o usluzi izradi projektne dokumentacije za izgradnju
vodoopskrbnog cjevovoda do Radne zone "Maletići" (I1)
Sklopljen je Ugovor o usluzi aerofotogrametrijskog snimka terena groblja Prilišće
bespilotnom letjelicom, obradi snimljenih podataka, izradi geodetskog situacijskog
nacrta, parcelacijskog elaborata i geodetskog elaborata
Sklopljen je Ugovor o usluzi aerofotogrametrijskog snimka terena groblja Završje
bespilotnom letjelicom, obradi snimljenih podataka, izradi geodetskog situacijskog
nacrta te upisa objekta kroz katastar i zemljišnu knjigu
Redovno su održavani javna rasvjeta, groblja te nerazvrstane ceste
Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Konzervatorskog odjela u Karlovcu
te Društva prijatelja Novigrada na Dobri „Frankopan“ vezano za obnovu Starog grada
Novigrad na Dobri
održana su dva sastanka sa predstavnicima Komunalnog Duga Resa radi dogovora
oko načina rješavanja problema vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Netretić

PROGRAMI I PROJEKTI







Na temelju objavljenog javnog poziva i naše prijave Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja donijelo je odluku o dodjeli kapitalne pomoći Općini Netretić u
iznosu 50.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete na području Općine Netretić,
te je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava kapitalne pomoći
Sklopljen je ugovor o izradi Strateškog plana Općine Netretić u 2016. godini sa
projekcijama za 2017.-2019. godine, te je isti i izrađen
Sklopljen je Ugovor o pružanju konzultantskih usluga za pripremu i prijavu projekta
"Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Općine Netretić" kroz mjeru 07,
Podmjera 7.2. Operacija 7.2.2 iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.
Uspješno je izvršena prijava projekta Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na
području Općine Netretić", (cesta u naselju Kučevice) kroz mjeru 07, Podmjera 7.2.
Operacija 7.2.2 iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020
Potpisan je Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture za program zaštite
kulturnog dobra Stari grad Novigrad na Dobri

GOSPODARSTVO



u suradnji sa LAG-om Vallis Colapis održan je informativni sastanak sa svim
zainteresiranim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtima i tvrtkama na području
Općine Netretić vezano za izmjene i dopune Programa ruralnog razvoja
Sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Netretić, a temeljem
objavljenog javnog poziva i podnesenih zahtjeva dodjeljivane su potpore
poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Netretić za 2016. godinu
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OŠ Netretić odobrena su sredstva za:
o financiranje rada "male škole"
o podmirenje troška nabavke poklon paketa povodom Svetog Nikole
o podmirenje troškova nabavke udžbenika za sve učenike prvih razreda
Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2016./2017. te
o osiguranje svih učenika Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2016./2017
Redovito smo podmirivali troškove smještaja djece u vrtiće te sufinancirali prijevoz
učenika srednjih škola
DVD-u Jarče Polje odobrena su sredstva za organizaciju Memorijalnog
malonogometnog turnira „Branko Štedul“
DVD-u Mračin odobrena su sredstva za održavanje 11. malonogometnog
memorijalnog turnira „Boško Tomičić“
DVD-u Dubravci odobrena su sredstva za organizaciju 21. po redu tradicionalnog
malonogometnog turnira u povodu blagdana „Svete Ane“
Župi UBDM Novigrad na Dobri odobrena su sredstva za obnovu krovišta na svetištu
župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novigradu na Dobri i obnovu
kamenog poda u crkvi
Lovačkom društvu „Srnjak“ odobrena su financijska sredstva za obilježavanje
sedamdeset godina Lovačkog društva „Srnjak“ Netretić
Kinoklubu Karlovac odobreno je korištenje prostora Starog grada Novigrad bez
naknade za održavanje programa 21. Filmske revije mladeži i 9. Four River Film
Festivala koje je održano dana 08. rujna 2016. godine
Udruzi orača Karlovačke županije odobrena su financijska sredstva za organizaciju 12.
Županijskog natjecanja orača Karlovačke županije koje je održano dana 30. srpnja
2016. godine u Općini Netretić.
Odredu izviđača „Spider“ iz Duga Rese odobrena je financijska pomoć za sudjelovanje
u akciji donošenja „Betlehemskog svjetla“ u župe Karlovačke županije.
Sudjelovali smo na tradicionalnoj manifestaciji „Susreti četiri Novigrada“ koja je 2016.
godine održana u Novigradu Istarskom
Sudjelovali smo u organizaciji održavanja manifestacije „Jesen u Pauriji“
Pomogli smo KUD-u Netretić u organizaciji Božićnog koncerta

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB




Sukladno Socijalnom programu Općine Netretić za 2016. godinu a 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
Na temelju zahtjeva Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić odobrena su dodatna
sredstva i to za:
o nabavku opreme DVD-a u ukupnom iznosu od 21.000,00 kuna
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o održavanje relejne vježbe s povrijeđenim osobama koja je održana u
Zagradcima u iznosu 3.000,00 kuna te za
o troškove liječničkih pregleda vatrogasaca DVD-a Dubravci, troškova odlaska
vatrogasaca DVD-a Zagradci na Državno natjecanje vatrogasaca u Pulu i
putnih troškova sudaca u ukupnom iznosu 10.000,00 kuna
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 drugu polovicu 2016. godine.
Donio sam Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Netretić
Donio sam Odluku o davanju ovlaštenja za provedbu zaštite na radu u Općini Netretić
Obavljene su konzultacije u Državnom uredu za zaštitu i spašavanje, Područni ured
Karlovac vezano za obveze koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne za zaštite
MJESNI ODBORI




Svim mjesnim odborima na području Općine upućen je javni poziv za dostavu
prijedloga za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnog
odbora za 2017. godinu
Redovito sam održavao kontakte sa predsjednicima mjesnih odbora

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI





Proveden je javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Netretić, kčbr.
4378 Put Poljski u Brajak Brdo u K.O. Brajak Brdo te je donijeta odluka o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja sa kojim je sklopljen ugovor o kupoprodaji predmetnog
zemljišta. Zemljište je prodano Ivičak Josipu iz Brajakovog Brda
Dana 07.09.2016. godine izvršeno je izlaganje na javni uvid izrađenih elaborata za
nerazvrstane ceste
Obavljen je redovni godišnji popis imovine i obveza Općine Netretić
RAD I RADNI ODNOSI






Sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je ugovor o sufinanciranju
zapošljavanja kroz Program javnih radova – mjera „Radom za zajednicu i sebe“
temeljem kojeg su u Općini Netretić zaposlene 3 osobe na razdoblje od 3 mjeseca
Zbog odlaska dosadašnjeg službenika za informiranje u mirovinu, donijeta je odluka o
određivanju novog službenika za informiranje Općine Netretić
sa Ekonomsko-turističkom školom u Karlovcu potpisan je Ugovor o provedbi praktične
nastave-stručne prakse u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić za jednu
učenicu
Upućivao sam službenice na seminare
OSTALE AKTIVNOSTI



Sklopljen je ugovor o održavanju i ažuriranju web stranice Općine Netretić
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Sklopljen je ugovor o održavanju knjigovodstvenih programa Općine Netretić za
razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine
Na temelju Zaključka Općinskog vijeća donio sam zaključak o davanju suglasnosti
koncesionaru - tvrtki Mull trans d.o.o. na korekciju cijena usluge skupljanja, odvoza i
odlaganja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Netretić
Na temelju podnesenog zahtjeva a sukladno Zakonu o vodama tvrtki Komunalno Ozalj
d.o.o. dana je suglasnost na visinu cijena vodnih usluga
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.

