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19 
 
Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08), 

članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 109/95, 
70/97, 128/99, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 6. Odluke o 
načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik Općine Netretić" broj 06/10 i 01/11) i 
članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće 
Općine Netretić na sjednici održanoj dana 03. veljače  2011. godine donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti –  
dimnjačarskih usluga na području Općine Netretić 

 
 

I. 
 

Na temelju provedenog Javnog nadmetanja – Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti – dimnjačarskih usluga na 
području Općine Netretić ("Narodne novine – Oglasne stranice" br. 132 od 26. studenog 
2010. godine), koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Netretić 
dodjeljuje se poduzeću DIMNJAČAR d.o.o. iz Karlovca, V. Mačeka 5. 

 
 

II. 
 

Temeljem ove Odluke, komunalnu djelatnost – dimnjačarske usluge korisnik 
koncesije obavljati će na području Općine Netretić. 

 
 

III. 
 
Komunalna djelatnost iz točke I ove Odluke određena je člankom 3. stavak 1. 

točka 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Zakona o zaštiti od požara 
("Narodne novine" broj 58/93). 

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji. 
Ugovor o koncesiji sa korisnikom koncesije sklapa Općinski načelnik. 
Ugovorom o koncesiji detaljnije se utvrđuju međusobna prava i obaveze između 

davatelja koncesije i korisnika koncesije. 
 

 
IV. 

 
Visina naknade za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova iznosi 

1,00 kunu godišnje. 
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Korisnik koncesije uplatit će u roku od 15 dana nakon potpisa Ugovora o 
koncesiji ukupnu koncesijsku naknadu u iznosu od 5,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja 
ugovora. 

Naknada za koncesiju je prihod Proračuna općine Netretić. 
 

 
V. 
 

Cijene za obavljanje dimnjačarskih usluga utvrđene su u ponudbenom cjeniku 
dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio ponude, a bit će i Ugovoru o koncesiji. 

 
 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 
 

Na Javno nadmetanje – Obavijest o namjeri davanja koncesije za stjecanje prava 
obavljanja komunalne djelatnosti – dimnjačarskih usluga na području Općine Netretić 
("Narodne novine – Oglasne stranice" broj 132 od 26. studenog 2010. godine) u zakonskom 
roku pristigla je 1 (jedna) ponuda i to poduzeća DIMNJAČAR d.o.o., Karlovac, V. Mačeka 5. 

Stručno  povjerenstvo za koncesiju na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2011. 
godine otvorilo je pristiglu ponudu, utvrdilo da je uz istu dostavljena sva tražena 
dokumentacija, te predložilo prihvaćanje pristigle ponude.  

Općinski načelnik prihvatio je prijedlog Stručnog povjerenstva. 
Temeljem provedenog, Općinsko vijeće donijelo je Odluku kao u dispozitivu. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave. 
Žalba se dostavlja davatelju koncesije u roku 10 dana od dana primitka Odluke. 
Jedan primjerak žalbe žalitelj je dužan istodobno predati Državnoj komisiji za 

kontrolu postupaka javne nabave 
 

 
 
KLASA: UP/I-363-02/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 

20 
 

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08), 
članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 109/95, 
70/97, 128/99, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 6. Odluke o 
načinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik Općine Netretić" broj 06/10 i 01/11) i 
članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće 
Općine Netretić na sjednici održanoj dana 03. veljače  2011. godine donijelo je 
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O   D   L   U   K   U 
 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti –  
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama  

na području Općine Netretić 
 

 
I. 
 

Na temelju provedenog Javnog nadmetanja – Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti – crpljenja, odvoza i 
zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić ("Narodne 
novine – Oglasne stranice" br. 139 od 10. prosinca 2010. godine), koncesija za obavljanje 
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine 
Netretić dodjeljuje se poduzeću KOMUNALNO DUGA RESA d.d., Kolodvorska 1, Duga 
Resa. 

 
II. 
 

Temeljem ove Odluke, komunalnu djelatnost – obavljanje crpljenja, odvoza i 
zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama korisnik koncesije obavljati će na 
području Općine Netretić. 

 
III. 

 
Komunalna djelatnost iz točke I ove Odluke određena je člankom 3. stavak 1. 

točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji. 
Ugovor o koncesiji sa korisnikom koncesije sklapa Općinski načelnik. 
Ugovorom o koncesiji detaljnije se utvrđuju međusobna prava i obveze između 

davatelja koncesije i korisnika koncesije. 
 

IV. 
 
Visina naknade za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti iz ove 

Odluke iznosi 4% od ostvarenih prihoda od obavljanja djelatnosti godišnje. 
Naknada za koncesiju je prihod Proračuna općine Netretić i uplaćuje se za 

proteklu godinu do kraja siječnja tekuće godine. 
 

V. 
 

Cijene za obavljanje komunalne djelatnosti iz ove Odluke utvrđene su u 
ponudbenom cjeniku koji je sastavni dio ponude, a bit će i Ugovora o koncesiji. 

 
 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 
 

Na Javno nadmetanje – Obavijest o namjeri davanja koncesije za stjecanje prava 
obavljanja komunalne djelatnosti – crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, 
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sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić ("Narodne novine – Oglasne stranice" broj 
139 od 10. prosinca 2010. godine) u zakonskom roku pristigle su 3 (tri)  ponude i to od 
poduzeća: 

1. Vodovod i kanalizacija d.d. Karlovac, Gažanski trg 8, 
2. Eko-ritam d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog bb, 
3. Komunalno Duga Resa d.d., Duga Resa, Kolodvorska 1. 
Stručno  povjerenstvo za koncesiju na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2011. 

godine otvorilo je pristigle ponude, utvrdilo da su svi ponuditelji dostavili traženu 
dokumentaciju, i dokazali svoju sposobnost. Pregledom je utvrđeno  da je ponuda poduzeća 
Komunalno Duga Resa d.d., Kolodvorska 1, Duga Resa ponuda sa najnižim cijenama i sa 
najvišom naknadom za koncesiju od 4%, te je Povjerenstvo predložilo prihvaćanje iste. 

Općinski načelnik prihvatio je prijedlog Stručnog povjerenstva. 
Temeljem provedenog, Općinsko vijeće donijelo je Odluku kao u dispozitivu. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave. 
Žalba se dostavlja davatelju koncesije u roku 10 dana od dana primitka Odluke. 
Jedan primjerak žalbe žalitelj je dužan istodobno predati Državnoj komisiji za 

kontrolu postupaka javne nabave 
 

 
 
KLASA: UP/I-363-02/11-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, vr. 

_______________ 
 

21 
 
Na temelju članka 14. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 

("Glasnik Općine Netretić" broj 06/10 i 01/11) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana  
2011. 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 Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za održavanje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić objavljenog u "Karlovačkom tjedniku" dana 
13. siječnja 2011. godine, za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih 
cesta na području Općine Netretić na temelju pisanog ugovora, izabire se poduzeće 
ARKADA d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1a. 
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2. Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke daje se na vrijeme 
od 1 (jedne) godine od dana potpisivanja ugovora, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, 
uključujući PDV, a vršit će se 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 13. siječnja 2011. godine Javni natječaj za 
prikupljanje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić. 

Po objavljenom javnom natječaju pristiglo je 6 ponuda i to od poduzeća: 
1. NISKOGRADNJA d.o.o. Karlovac, Prilaz Kozjači 13, 
2. KADAK, obrt za pružanje usluga građevinskom mehanizacijom i autoprijevoz, 

Karlovac, Jelaši 56a, 
3. MEŽNAR građevinske usluge, Barilović, Belaj 27a, 
4. ARKADA d.o.o. Duga Resa, Kolodvorska 1a, 
5. TGT uslužni obrt, Duga Resa, Mračin 72, te 
6. DOMUS zidarski obrt, Duga Resa, Zagradci 32a. 
Stručno  povjerenstvo na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2011. godine 

otvorilo je pristigle ponude, utvrdilo da su svi ponuditelji dostavili traženu dokumentaciju, i 
dokazali svoju sposobnost. Pregledom je utvrđeno  da je ponuda poduzeća Arkada d.o.o., 
Kolodvorska 1a, Duga Resa ponuda sa najnižim cijenama, te je Povjerenstvo predložilo 
prihvaćanje iste. 

Općinski načelnik prihvatio je prijedlog Stručnog povjerenstva. 
Temeljem provedenog, Općinsko vijeće donijelo je Odluku kao u dispozitivu. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba 

Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana dostave ove 
Odluke, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 
 
 
KLASA: 340-03/10-01/32 
URBROJ: 2133/11-06-11-13 
U Netretiću, 03. veljače 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
 

22 
 

Na temelju članka 209. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09), članka 
59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09), te članka 
28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić"  broj 08/09), Općinsko vijeće Općine  
Netretić  na svojoj   sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine donijelo je slijedeću 
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O  D  L  U  K  U 

 
o priključenju na komunalne vodne građevine 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se : 
ˉ postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne 

vodne građevine, 
ˉ obveza priključenja, 
ˉ rokovi za priključenje, 
ˉ naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje, 
ˉ prekršajne odredbe 

 
Članak 2. 

 
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se. 

građevine za javnu vodoopskrbu 
Vodne usluge su  usluge javne vodoopskrbe, 

 
 

Članak 3. 
 

Isporučitelji vodnih usluga na području Općine Netretić su : Komunalno Duga 
Resa d. d., Duga Resa, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac,  te Komunalno Ozalj . 
 
 

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 4. 
 

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek 
izgraditi na području Općine Netretić, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, kada je takav sustav 
izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga 
nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj 
odluci o priključenju. 

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 
priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, 
u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje. 
 
 

Članak 5. 
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu 

odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima : 
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ˉ novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe 
građen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe 
građevine, 

ˉ postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav 
vodoopskrbe moraju  se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 
6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe, 

ˉ postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav 
vodoopskrbe najkasnije u roku od 1 ( jedne ) godine  od stupanja na snagu 
ove odluke. 

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, 
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na 
prijedlog isporučitelja vodnih usluga,  Jedinstveni upravni odjel Općine  Netretić donijet će 
rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, 
odnosno nekretnine. 

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i 
građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za 
rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog 
zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne 
naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi 
snositi troškove izgradnje priključka. 
 
 

Članak 6. 
 

Općinsko vijeće Općine Netretić može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge 
zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na 
odgovarajući  način pojedinačno riješili vodoopskrbu  u skladu s odredbama Zakona  o 
vodama. 
 
 
 

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
 
 

Članak 7. 
 

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 
pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje isporučitelju vodnih usluga Komunalno 
Duga Resa d.d.,  Vodovod i kanalizacija d.o.o Karlovac ili Komunalno Ozalj. 

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge 
nekretnine. 

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti 
pravovremeno, prije uporabe građevine. 

 
 

Članak 8. 
 

Uz zahtjev za priključenje prilaže se : 
1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne 

vodoopskrbe , 
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2. izvadak iz zemljišne knjige za zemljište na  kojem se građevina nalazi ili se na 
njemu planira gradnja,  

3. dokaz da se građevina namjerava graditi ili dokaz da se građevina smatra 
postojećom prema posebnom propisu (građevinska dozvola, potvrda ureda za katastar da je 
građevina izgrađena prije 15.veljače. 1968 godine, nalaz vještaka ili drugi dokaz ). 

 Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu 
nad zemljištem i preslika katastarskog plana. 
 

 
Članak 9. 

 
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak 

za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja ako za 
priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. 

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje 
će se odbiti. 

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u 
roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. 
 
 

Članak 10. 
 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se 
priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime i prezime 
vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka. 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u 
smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti. 

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje. 
Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Netretić, 

radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje. 
 

Članak 11. 
 

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se 
priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak 
građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 
posebnom zakonu. 

 
Članak 12. 

 
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a 

stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje. 
 

 
Članak 13. 

 
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem 

vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka. 
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Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu 
priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te 
odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga 
. 

 
Članak 14. 

 
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede 

iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove 
priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema 
pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu  
suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na 
cestama koje su u njihovom vlasništvu. 
 
 

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 
 

 
Članak 15. 

 
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje 

isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke 
vodnih usluga. 
 
 

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 
 

 
Članak 16. 

 
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na 

komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje. 
 

Članak 17. 
 

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna 
Općine Netretić. Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju. 
 

Članak 18. 
 

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja 
samostalnu uporabnu , a na pismeni zahtjev vlasnika građevine odnosno druge nekretnine . 
 

Članak 19. 
 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije 
sklapanja ugovora o izgradnji priključka, uputiti u Općinu Netretić radi plaćanja naknade za 
priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva 
za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi . 
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1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

 
 

Članak 20. 
 

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu 
utvrđuje se u 
slijedećim iznosima : 
 
1. za individualne stambene objekte i višestambene objekte, po svakoj 

stambenoj jedinici unutar objekta 
5.000,00 kuna 

2. za poslovne objekte, u iznosu razmjerno njihovoj razvijenoj bruto površini:  
 - do 100 m2 5.000,00 kuna 
 - od 101 m2 do 1.000 m2 5.000,00 kuna + 

20,00 kn/m2 
 - preko 1.000 m2 20,00 kn/m2 
3. za stambeno-poslovne objekte:  
 - stambeni dio prema točki 1. ovog članka  
 - poslovni dio prema točki 2. ovog članka  
4. za gospodarske građevine (farme, tovilišta i sl.), te skladišne prostore, 

proizvodne hale, sportske dvorane, društveni i vatrogasni domovi, crkva, 
groblja, škole i bolnica razmjerno njihovoj razvijenoj bruto površini: 

 

 - do 100 m2 5.000,00 kuna 
 - od 101 m2-1.000 m2 5.000,00 kuna + 

10,00 kn/m2 
 - preko 1.000 m2 10,00 kn/m2 
5. za poljoprivredno zemljište, u svrhu navodnjavanja 5.000,00 kuna 
 

 

2. Način plaćanja naknade za priključenje 

 
 

Članak 21. 
 

Naknada za priključenje plaća se odjednom ili obročno u šest obroka .Ukoliko se 
naknada za priključenje plaća u obrocima naknada se uvećava za 10 % za pojedini 
priključak. 
 
 

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje 

 
Članak 22. 

 
Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za 

priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno 
općeg interesa za  Općinu Netretić, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, 
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športske dvorane, škole, i slično, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih  
društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu  Općine. 

Od naknade za priključenje oslobađaju se korisnici pomoći za uzdržavanje 
Centra za socijalnu skrb kao i osobe koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na 
stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita , a na temelju odluke općinskog 
načelnika . 
 
 
 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD 
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 

 
 

Članak 23. 
 

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena 
planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se 
priključili na te  građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih 
sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom 
Netretić. 
 
 
 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 
 

Članak 24. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba ako : 

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe u rokovima 
određenim člankom 5. ove Odluke, 

2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe, 
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga, 
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu 

vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine 
tehničke ispravnosti. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj fizička 
osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj 
iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj fizička 
osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

Nadzor nad provođenjem ove  obavljat će isporučitelj vodne usluge i Jedinstveni 
upravni odjel Općine Netretić.  
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VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 

Članak 25. 
 

Primjenom ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na sustav vodovodne 
mreže u Općini Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 10/04, 15/06 i 03/10). 

 
 

Članak 26. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić". 
 
 
KLASA: 325-03/11-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
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Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 28. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na 
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine donijelo je 
 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

Općine Netretić za 2011. godinu 
 

 
Članak 1. 

 
 U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić 
za 2011. godinu ("Glasnik Općine Netretić" broj 07/10) u članku  I, točka "I) 
CESTOGRADNJA"  mijenja se i glasi: 
 
  
 
I) CESTOGRADNJA 
 

1) Plan modernizacije cesta po mjesnim 
odborima (izvođenje i stručni nadzor) 1.135.000,00 kuna 
 
a) Izgradnja ceste u MO Dubravci 300.000,00 kuna 
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b) Modernizacija ceste u MO Zaborsko Selo 

– Lončar Brdo 115.000,00 kuna 
 

c) Modernizacija ceste u Mjesnom odboru 
Mračin – vodosprema "Babićka" 250.000,00 kuna 

 
d) Modernizacija ceste u Mjesnom odboru 

Donje Stative - Ljubenki 120.000,00 kuna 
   

e) Presvlačenje ceste MO Zagradci –Babići 250.000,00 kuna 
 

f) Presvlačenje ceste MO Kučevice                                  100.000,00 kuna 
 

2) Nabavka ralica za čišćenje snijega 20.000,00 kuna 
 

3) Nabavka prometnih znakova 50.000,00 kuna 
 

UKUPNO CESTOGRADNJA: 1.205.000,00 kuna" 
 

 
 

Članak 2. 
 

 U članku I, točka "VII) IZGRADNJA PRIVEZIŠTA, UREĐENJE KUPALIŠTA I 
PUTA BOGOVCI I JAKOVCI" iznos "380.000,00 kuna" zamjenjuje se iznosom "265.000,00 
kuna" 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić" 
 
 
 
KLASA: 340-03/10-01/30 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
 

24 
Na temelju članka članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 

broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na  sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. 
godine, donijelo je  
 

P  R  O  G  R  A M 
 

POTPORA OPĆINE NETRETIĆ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG 
RAZVOJA U 2011. GODINI 
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Članak 1. 
 

Ovim Programom potpora Općine Netretić za unapređenje poljoprivrede i 
ruralnog razvoja u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se mjere potpora u 
poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju u Općini Netretić (u daljnjem tekstu: općinske 
potpore). 

 
Članak 2. 

 
Korisnici općinskih potpora su: nositelji poljoprivrednih gospodarstava, upisani u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s prebivalištem, odnosno sjedištem na području 
Općine Netretić, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže 
općinske potpore na području Općine Netretić. 

Poljoprivredno gospodarstvo jest: pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba 
koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u 
daljnjem tekstu: OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko 
društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te druge pravne 
osobe. 

 
Članak 3. 

 
Mjere općinskih potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2011. 

godini, temeljem ovog Programa su slijedeće: 
 

 
1. Sufinanciranje biljne proizvodnje, opreme u proizvodnji i poboljšanja 

kvalitete tla 
 
 
Ø Sufinanciranje 100% nabavne cijene kvalitetnih voćnih i loznih sadnica 
 
 Sufinanciranje se provodi zajedno s Karlovačkom županijom na slijedeći način: 

50% cijene sadnica sufinancira Županija, a 50% cijene sadnica sufinancira Općina Netretić. 
Visina subvencije izračunava se temeljem nabavne cijene kupljenih sadnica, a 

najviše do iznosa cijene sadnica po hektaru iz Kalkulacija Hrvatske poljoprivredne komore. 
Zahtjeve za sufinanciranje ove mjere potpore, Općina Netretić zaprimat će 

najkasnije do 01. lipnja 2011. godine. 
Za provedbu sufinanciranja nabavne cijene sadnica u Proračunu Općine Netretić 

osigurana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna. 
 
 
Ø Sufinanciranje 20% nabavne cijene sustava za navodnjavanje 
 
Subvencije za navodnjavanje za trajne nasade voćnjaka (osim za nasade oraha i 

lijeske) na slijedeći način: 10% nabavne cijene navedenih sustava sufinancira Županija, a 
10% nabavne cijene navedenih sustava sufinancira Općina Netretić za što je u Proračunu 
Općine Netretić osigurano 10.000,00 kuna. 
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Ø Sufinanciranje kalcizacije kiselih tala 

 
S ciljem poboljšanja kvalitete tla, poljoprivredna gospodarstva u 2011. godini 

mogu ostvariti potporu za nabavku sredstava za kalcizaciju tla. Subvencija u iznosu od 40% 
nabavne cijene sredstava za kalcizaciju, provodi se na slijedeći način: 20% nabavne cijene 
sredstava sufinancira Županija, a 20% nabavne cijene navedenog sustava Općina Netretić 
za što je u Proračunu Općine Netretić osigurano  5.000,00 kuna. 

 
 
2. Sufinanciranje razvoja stočarstva 
 
 
Ø Sufinanciranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom 

 
Potpora u ukupnom iznosu od 300,00 kuna/uzgojnom grlu provodi se na slijedeći 

način: iznos od 150,00 kuna/uzgojnom grlu sufinancira Županija, a 150,00 kuna/uzgojnom 
grlu Općina Netretić, za što je u Proračunu Općine Netretić osigurano 10.000,00 kuna. 

 
 
3. Sufinanciranje osiguranja 
 
Ø Sufinanciranje osiguranja usjeva i nasada roda u 2011. godini, u ukupnom 

iznosu od 30% plaćene premije po pojedinoj polici osiguranja kod 
osiguravajućeg društva koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u 
Karlovačkoj županiji, na slijedeći način: 15% premije osiguranja sufinancira 
Županija, a 15% premije osiguranja Općina Netretić, za što je u Proračunu 
Općine Netretić osigurano 10.000,00  kuna.  

Sredstva za provedbu sufinanciranja premije osiguranja usjeva i nasada iz 
Proračuna Općine Netretić doznačit će se osiguravajućem društvu na temelju ispostavljenih 
faktura i priloženih primjeraka polica osiguranja. 

Za provedbu sufinanciranja troškova osiguranja usjeva i nasada Općina Netretić 
potpisuje ugovore s osiguravajućim društvima. 

 
 
Ø Sufinanciranje osiguranja životinja u 2011. godini, u ukupnom iznosu od 30% 

plaćene premije po pojedinoj polici osiguranja kod osiguravajućeg društva 
koje djeluju u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u Karlovačkoj županiji, na 
slijedeći način: 15% premije osiguranja sufinancira Županija, a 15% premije 
osiguranja Općina Netretić, za što je u Proračunu Općine Netretić osigurano 
10.000,00  kuna. 

Sredstva za provedbu sufinanciranja premija osiguranja životinja doznačit će se 
osiguravajućem društvu na temelju ispostavljenih faktura i priloženih primjeraka polica 
osiguranja. 

Za provedbu sufinanciranja troškova osiguranja životinja Općina Netretić 
potpisuje ugovore s osiguravajućim društvima.  

 
Članak 4. 

Pored mjera potpora u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Netretić u 
2011. godini navedenih u članku 3. ovog Programa Općina Netretić će iz sredstava 
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Proračuna za 2011. godinu vršiti sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda svim 
vlasnicima na svojem području u iznosu od 100,00 kuna po osjemenjivanju, uz predočenje 
potvrde o izvršenoj usluzi, onima koji nemaju dugovanja prema Općini Netretić. 

Za navedenu mjeru u Proračunu Općine Netretić osigurano je 40.000,00 kuna. 
 
 

Članak 5. 
 

Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Općine Netretić za 2011. godinu kojeg 
poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti po nekim od mjera je 5.000,00 kuna, a po svim 
osnovama ovog programa je 15.000,00 kuna. 

 
Članka 6. 

 
Za realizaciju  potpora po mjerama ovog Programa u Proračunu Općine Netretić 

za 2011. godinu osigurana su sredstva u Glavi 003 03 Subvencije, Program 05 Subvencije, 
Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima – obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, u 
iznosu od 100.000,00 kuna. 

 
Članak 7. 

 
Člankom 6. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne 

novine" broj 92/10) određen je vremenski rok do kad se mogu odobravati lokalne potpore 
poljoprivredi bez odobrenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Iz 
navedenog razloga Općina Netretić zaprimat će zahtjeve po svim osnovama ovog Programa 
do 01. lipnja 2011. godine, osim za mjeru Sufinanciranje podizanja trajnih nasada, do 
zaključno 01. listopada 2011. godine. 

 
Članka 8. 

 
Općina Netreitć neće donositi pojedinačne odluke za provedbu pojedinih oblika 

potpora na svojem području za 2011. godini navedenih u članku 3. ovog Programa, već će 
kao odgovarajuće provedbene akte koristiti odluke Župana Karlovačke županije od 
21.02.2011. godine. 

Ukoliko bi Karlovačka županija tijekom godine odustala od sufinanciranja 
pojedine potpore poljoprivrednim proizvođačima, utvrđenih u članku 3. ovog Programa, 
Općine Netretić bi u tom slučaju također prestala sufinancirati te potpore. 

 
 

Članak 9. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netreitć", a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine. 

 
 
KLASA: 320-01/11-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

 
_______________ 
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Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 
174/04, 79/07 i 38709) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09), Općinsko vijeće općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011 godine 
utvrđuje          
 
 

ANALIZU STANJA  
 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUčJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2010. GODINU 

 
 
       
 

  Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 
174/04, 79/07 i 38/09) određeno je da u ostvarivanju prava i obveze u području zaštite i 
spašavanja Općinsko vijeće općine Netretić najmanje jednom godišnje razmatra stanje 
zaštite i spašavanja, te donosi Smjernice za  organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja za svoje područje. 

Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom 
utvrđuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svom području . 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanje sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i 
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju i otklanjanju 
mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Odlukom Općinskog vijeća općine Netretić od  18. srpnja 2009. godine imenovan 
je novi Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Netretić.  

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području Općine u slučaju kada 
se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće sa ciljem sprječavanja, 
ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.  

Za izvanredno sazivanje Stožera zaštite i spašavanja Općine u 2010. godini  nije 
bilo potrebe.  

Općina Netretić ima usvojen Plan zaštite od požara temeljen na procjeni 
ugroženosti od požara. 

Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica i osam dobrovoljnih 
vatrogasnih društava. Vatrogasna zajednica održala je redovnu izvještajnu Skupštinu, te 
izvanrednu skupštinu zbog podnesene ostavke dotadašnjeg predsjednika i ostavke članova 
Nadzornog odbora. Izabran je novi predsjednik i imenovan novi Nadzorni odbor. Upravni 
odbor i zapovjedništvo  redovito su održavali sastanke i pozivali članove Nadzornog odbora. 

Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine su tokom povećanih 
opasnosti od požara vršila ophodnju i izviđanje terena  kao i djelatnici Šumarije Duga Resa . 

Zapovjednici DVD-a upozoravali su stanovništvo o načinu i postupku spaljivanja 
korova  i provodili kontrolu ispravnosti hidrantske mreže. Članovi DVD-a su organizirano   
provodili spaljivanje korova na zahtjev stanovnika.  
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 U 2010. godini dogodila su se četiri požara, i to tri požara otvorenog tipa , dva na 

području DVD-a Netretić i jedan na području DVD-a Mračin , te požar dimnjaka na području 
DVD-a Dubravci . Sve požare su naši  vatrogasci samostalno i uspješno sanirali. 

Vatrogasna vozila se redovito servisiraju , registrirana su i osigurana su sredstva 
za gorivo i maziva. Za potrebe djelovanja DVD-a Prilišće nabavljeno je kombi vozilo sa 
pratećom opremom. Za potrebe DVD-a Netretić nabavljena su tri nova vatrogasna odijela za 
ulaz u vatru. 

Vršeni su popravci i uređenje vatrogasnih  objekata u Netretiću, Jarčem Polju, 
Kunićima i Dubravcima, te se vodila briga o okolišu objekata . 

Glede edukacije vatrogasaca na inicijativu Vatrogasne zajednice Karlovačke 
županije, a u organizaciji Područne vatrogasne zajednice Duga Resa održan je tečaj  za 
zvanje vatrogasni časnik koji je uspješno položilo naših sedam vatrogasaca. 

Časnicima su postali četiri vatrogasca DVD-a Zagradci, dva vatrogasca DVD-a 
Netretić i jedan vatrogasac DVD-a Mračin. 

Vatrogasna zajednica je organizirala dva natjecanja vatrogasaca i to :  
- najecanje seniorki i seniora, te mladeži na igralištu NK Dobra u Novigradu, te 
- natjecanje podmladka u  Dubravcima . 
Liječnički pregled obavilo je 40 vatrogasaca, i to 10 vatrogasaca DVD-a Netretić  

i po 5 vatrogasaca iz ostalih DVD-a, osim DVD-a Kunići .   
Osiguranje od nezgode  provedeno je za jednu desetinu vatrogasaca iz svakog 

DVD-a.  
Uslugu odvoza komunalnog otpada  sa javnih površina provodilo je poduzeće 

"Mull trans" četiri puta mjesečno  i po potrebi, a temeljem Ugovora o koncesiji. 
Redovito održavanje i prohodnost nerazvrstanih cesta provodio je obrt  " Kadak " 

na temelju Ugovora, a za  angažiranje građevinske mehanizacije ostalih vlasnika nije bilo 
potrebe.    

O potrebi štednje vode u ljetnim mjesecima upoznati su stanovnici, a sa 
redovitom vodoopskrbom od strane Komunalnog Duga Resa nije bilo poteškoća.  

Sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja je za 2010. godinu potpisan Ugovor 
o sufinanciranju programskih aktivnosti, a u toku godine nije bilo angažmana .  

U ljetnim mjesecima u redovito motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenih prostora 
uključena su i lovačka društva " Šljuka " i " Srnjak " . 

Humanitarna organizacija Crveni križ  Duga Resa djeluje na našem području i 
obuhvatio je 12 naših domaćinstava  kroz  programe prehrane, obavljanja kućnih poslova, 
održavanja osobne higijene i povremene dostave paketa . 

Za potrebe  hitne medicinske intervencije uključena je ambulanta opće medicine 
u  Netretiću , a i na raspolaganju je  hitna služba gradova Karlovca i Duga Rese. 

Za slučaj potrebe angažiranja veterinarske službe na raspolaganju je 
veterinarska ambulanta u  Netretiću i Duga Resi.  

Centar za socijalnu skrb Duga Resa nadzire i osigurava uvjete za život  naših 
socijalno ugroženih stanovnika, kao i Općina s financijskim sredstvima kroz Program 
socijalne pomoći. 
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.                    
IZDVAJANJA OPĆINE NETRETIĆ ZA ORGANIZACIJU 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2010. godini 
 
 

RED. 
BR. 

OPIS AKTIVNOSTI IZNOS 
u kunama 

1. Izdvajanje za vatrogastvo 191.810,89 
2. Financijska pomoć Crvenom križu Duga Resa                        5.000,00 
3. Pomoći po Socijalnom programu 199.113,96 
4. Financiranje HGSS-a 5.000,00 
5. Troškovi odvoza smeća 41.907,46 
6. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta 182.086,04 
7. Pomoć lovačkim društvima 20.000,00 
 UKUPNO: 644.918,35 

 
 

Ukupno gledajući Općina Netretić je uložila  znatna  financijska sredstva za 
razvoj sustava zaštite i spašavanja, a nastojimo i dalje podizati sustav.  

Vatrogasci su trenutno najbrojnija i najbolje organizirana snaga sustava, a za 
ostale snage neophodna  je organizacija i osiguranje sredstava za njihovo opremanje. 
 
 
 
KLASA: 810-03/11-01/03 
KLASA: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
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Temeljem članka 28. stavak 1. alineje 1.  Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN. 
174/04, 97/07 i 38/09) i  članka 28. Statuta Općine Netretić  ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine 
donijelo je  
 

 
S  M  J  E  R  N  I  C  E 

 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA  PODRUČJU  OPĆINE  NETRETIĆ  ZA  2011.  GODINU 
 
 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i 
katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja ( civilna zaštita, vatrogasci, udruge građana od 
značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave 
u okviru redovne djelatnosti ) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu 
i spašavanje u 2011 godini . 
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Smjernice se odnose na slijedeće: 
 
 
1. Civilna zaštita : 
 
Budući još nije donesena procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara, nisu  ni definirane  postrojbe civilne zaštite . Potrebno je izraditi Procjenu 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i predložiti Općinskom vijeću na 
usvajanje uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Nakon izrade  
Procjene potrebno je izraditi Plan zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. 

Za izradu istih osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine. 
 
 
2. Vatrogastvo :  
    
Izraditi reviziju  Procjene ugroženosti od požara, i na osnovu revizije donijeti 

izmjene i dopune Plana zaštite od požara. 
Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica i dobrovoljna vatrogasna 

društva , i analizom je ocijenjeno da je stanje u vatrogastvu zadovoljavajuće, ali je potrebno 
provesti određene mjere i nabavku materijalno tehničkih sredstava za rad, za što su 
planirana sredstva .  

Neophodno je i dalje provoditi : 
ˉ edukaciju vatrogasaca, ispitivati vatrogasnu opremu i aparate za gašenje, te 

servisiranje, pregledavati hidrantsku mrežu i sanirati neispravnost, provoditi 
preventivno spaljivanje korova na kritičnim terenima, osigurati spremnost 
vozila i razmotriti nabavku novih vozila. 

ˉ održavati redovne izvještajne skupštine u DVD-ima  i  Zajednici , održavati 
sastanke  Upravnog odbora i  Zapovjedništva po  potrebi, 

ˉ osigurati vatrogasce od povreda koje bi nastale prilikom gašenja požara  
ˉ provoditi liječnički pregled glede duševne i tjelesne sposobnosti za obavljanje 

poslova dobrovoljnog vatrogasca,  
ˉ nabaviti novu  suvremenu opremu i redovno održavati  postojeću, 
ˉ povećati suradnju sa Šumarijom Duga Resa glede zajedničke izviđačko –

motriteljske ophodnje.  
 
 
3. Skloništa i uzbunjivanje : 
 
Kako na području općine nema izgrađenog skloništa osnovne zaštite nastojat  će 

se predvidjeti izgradnja kod gradnje većih objekata ili naselja. 
Potrebno je sagledati mogućnost  zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih 

dobara u "pomoćnim skloništima ", nužno ih urediti i opremiti,  te obavijestiti mještane o 
istima . 

U objektima gdje se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, stadioni, zdravstvene i 
javne ustanove) potrebno je poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu 
spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi, te osigurati uvjete za 
provedbu  osobne  zaštite i zajedničke imovine u tim objektima ( postaviti uređaje i instalacije 
za uzbunjivanje građana i povezati sa Županijskim centrom 112., te postaviti obavijesti o 
broju 112 na vidnim mjestima). 
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4. Udruge građana : 
 
Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje (lovačka društva i druge 

udruge) animirati i  utvrditi im aktivnosti od značaja za zaštitu i spašavanje sukladno 
programima. 

 
 
5. Službe  i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 

redovne djelatnosti : 
 
Na području općine u okviru Doma Zdravlja Duga  Resa planirati opremanje 

ekipe Hitne medicinske pomoći sa opremom, kako bi se moglo  kvalitetnije  reagirati u 
slučaju većih nesreća i katastrofa.  

 
Sa socijalnom službom  Duga Resa kao stručnom službom na obavljanju poslova 

i zadataka iz područja socijalne skrbi potrebno je definirati za slučaj izvanrednih situacija, 
preuzimanje brige o pojedinim kategorijama stanovništva kojima je  takva pomoć potrebna . 

     
Crveni križ Duga Resa kao vodeća humanitarna organizacija  brine o siromašnim 

osobama u društvu i pruža im pomoć, a također  organizira  i duge humanitarne akcije. 
Jedna od akcija je i osposobljavanje građana za njihovu samozaštitu koju bi trebalo provesti  
na terenu općine. 

Potrebno je također u sklopu te akcije  ustrojiti , obučiti  i opremiti jednu ekipu 
prve pomoći  za slučaj velikih nesreća i katastrofa .  

 
Veterinarska ambulanta Netretić treba nastaviti sa brigom o higijenskoj i 

zdravstvenoj  zaštiti životinja i životinjskih proizvoda te zaštitom okoliša i ljudi. 
  
Treba nastaviti sanaciju divljih deponija i započeti ugradnju pročistača  otpadnih 

voda i spriječiti velike štete za okoliš i ljudsko zdravlje. 
 
Nastaviti održavanje nerazvrstanih cesta sa poduzećem koje će potpisati  

Ugovor, a također osigurati suradnju sa vlasnicima građevinske mehanizacije za korištenje 
iste u slučaju  veće nesreće i katastrofe .   

 
Razmjenjivati iskustva, podatke, znanja i vještine sa odgovarajućim institucijama 

zaštite i spašavanja na  podizanju razine sigurnosti stanovništva i materijalnih dobara. 
 
 

SREDSTVA  PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ 
 

ZA ORGANIZACIJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011.  GODINI 
 

Red. 
br. OPIS AKTIVNOSTI IZNOS 

u kunama 
1. Izdvajanje za vatrogastvo 250.000,00 
2. Troškovi higijeničarske službe 30.000,00 
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3. Financijska pomoć Crvenom križu Duga Resa 30.000,00 
4. Izdvajanje Općine po Socijalnom programu 210.000,00 
5. Pomoći lovačkim društvima 20.000,00 
6. Financiranje HGSS-a 5.000,00 
7. Troškovi odvoza smeća 50.000,00 
8. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta 300.000,00 

9. Troškovi izrade Procjene i Plana zaštite i 
spašavanja 25.000,00 

10. Izdvajanje za Državnu upravnu za zaštitu i 
spašavanje 5.000,00 

 UKUPNO: 925.000,00 
 

 
KLASA: 810-03/11-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09), te članka 8. Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić" broj 01/11) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj 
dana 31. ožujka 2011. godine donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju poslovnog prostora  
u objektu "Poslovni centar Netretić" 

 
 

Članak 1. 
 

Na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog u "Večernjem listu" od 25. 
veljače 2011. godine, kao najpovoljniji ponuditelj za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Netretić, koji se nalazi u objektu "Poslovni centar Netretić", Netretić 2a, izgrađenom 
na k.č.br. 1179/1 u K.O. Modruš Potok, u podrumskoj etaži, označen u projektu sa brojem 3, 
veličine 34,50 m2, "rooh bau" izvedbe, sa pripadajućim zemljištem razmjerno površini, 
izabire se poduzeće DOBRO ŽAKANJE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Žakanje bb, 
prema ponudi od 11. ožujka 2011. godine. 
 

 
Članak 2. 

Kupoprodajna cijena za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u 
iznosu od 2.185,00 kuna/m2, što ukupno za prostor iznosi 75.382,50 kuna. 
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Članak 3. 

 
 

U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke kupac će obavljati trgovačku 
djelatnost – poljoprivredna apoteka. 

 
Članak 4. 

 
Kupoprodajnu cijenu iz članka 2. ove Odluke kupac je dužan platiti na slijedeći 

način: 
ˉ 20% kupoprodajne cijene u iznosu od 15.076,50 kuna, na dan potpisa 

Ugovora o kupoprodaji, a 
ˉ preostalih 80% kupoprodajne cijene u iznosu od 60.306,00 kuna, u roku 5 

godina od dana potpisa Ugovora, u 60 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 
1.005,10 kuna, do 15-tog u tekućem mjesecu, počevši od mjeseca svibnja 
2011. godine. 

Za kašnjenje u plaćanju mjesečnih rata kupcu će se zaračunati zakonske 
zatezne kamate. 

 
Članak 5. 

 
Općina Netretić će do prostora iz točke 1. ove Odluke asfaltirati pristupni put, te 

osigurati javnu rasvjetu. 
 

Članak 6. 
 

Za osiguranje naplate nepodmirene kupoprodajne cijene iz članka 4. stavak 2. 
ove Odluke, prilikom upisa nekretnine iz članka 1. ove Odluke u zemljišnim knjigama na ime 
kupca, upisat će se Općina Netretić s pravom zaloga i zabranom otuđenja i daljnjeg 
terećenja bez njene suglasnosti do otplate poslovnog prostora u punom iznosu.  
 

 
Članak 7. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Netretić da u skladu sa odredbama ove 

Odluke sklopi kupoprodajni ugovor za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke. 
 

 
Članak 8. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Glasniku Općine 

Netretić". 
 

 
KLASA: 372-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-8 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09), Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine 
donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o isknjiženju vrijednosti vodovoda u Velikom Modruš Potoku 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom odobrava se isknjiženje vrijednosti vodovoda u Velikom Modruš 

Potoku izgrađenog tijekom 2004. i 2005. godine iz ukupne vrijednosti imovine Općine 
Netretić. 

 
Članak 2. 

 
Isknjiženje vrijednosti vodovoda iz članka 1. ove Odluke u ukupnoj vrijednosti od 

174.799,19 kuna odobrava se na temelju Zapisnika sastavljenog dana 16. srpnja 2010. 
godine između Općine Netretić, poduzeća Komunalno Duga Resa d.d., iz Duga Rese i Cesta 
Varažin d.d. iz Varaždina, iz kojeg se utvrđuje da je isti stavljen van funkcije,  te uvida u 
Knjigovodstvenu karticu imovine, koji čine privitak ovoj Odluci. 
 

Članak 4. 
 

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić provođenje ove Odluke u 
poslovnim knjigama Općine Netretić. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Glasniku 
Općine Netretić". 
 
 
KLASA: 325-03/11-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-11-1 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

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

08/09), Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine 
donijelo je 
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O  D  L  U  K  U 

 
o uknjiženju  vrijednosti vodovoda u Velikom Modruš Potoku 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom odobrava se uknjiženje vrijednosti vodovoda u Velikom Modruš 
Potoku izgrađenog tijekom 2010. godine u ukupnu vrijednost  imovine Općine Netretić. 

 
Članak 2. 

 
Uknjiženje iz članka 1. ove Odluke u ukupnoj vrijednosti od 204.796,90 kuna 

odobrava se na temelju Zapisnika sastavljenog dana 16. srpnja 2010. godine između Općine 
Netretić, poduzeća Komunalno Duga Resa d.d., iz Duga Rese i Cesta Varažin d.d. iz 
Varaždina, iz kojeg se utvrđuje da je isti trebalo hitno izgraditi  iz razloga što je stari vodovod 
stavljen van funkcije zbog izgradnje priključne ceste na "čvor Novigrad" na auto-cesti Rijeka 
Zagreb,  te Obračuna izvedenih radova ispostavljenog od strane izvoditelja radova poduzeća 
Komunalno Duga Resa, iz Duga Rese, Kolodvorska 1, koji čine privitak ovoj Odluci. 

 
Članak 4. 

 
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić provođenje ove 

Odluke u poslovnim knjigama Općine Netretić. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Glasniku 
Općine Netretić". 
 
 
KLASA: 325-03/11-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
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Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne 
novine Broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. 
ožujka 2011. godine donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora 
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Članak 1.  
 

U Odluci o davanju u zakup poslovnih prostora ("Glasnik Općine Netretić" broj 
01/11) u članku 15. točka 3.a). iznos "300,00" kuna zamjenjuje se iznosom "100,00" kuna. 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Glasniku 
Općine Netretić". 

 
 
KLASA: 372-03/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
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Na temelju članka članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" 

broj 08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na  sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. 
godine, donijelo je  
 
 

O  D  L  U  K  U  
 

dopuni Odluke o korištenju službenih mobitela Općine Netretić 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o korištenju službenih mobitela Općine Netretić ("Glasnik Općine 
Netreitć" broj 01/11) u članku 2. dodaje se nova točka koja glasi: 

 
§ radnik u Vlastitom pogonu 

 
 

Članak 2. 
 

U članku 3. iste Odluke dodaje se nova točka koja glasi: 
 
§ radniku u Vlastitom pogonu do iznosa 300,00 kuna sa PDV-om 
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Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u "Glasniku Općine 

Netretć", a primjenjivat će se od 01. ožujka 2011. godine. 
 
 

 
 

KLASA: 344-03/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
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Na temelju članka 129. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 

110/07 i 125/08), Plana nabave Općine Netretić za 2011. godinu ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 07/10), te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine donijelo 
je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
dobavi i ugradnji nadstrešnica na autobusnim stajalištima u 

Mjesnom odboru Dubravci 
 
 

Članak 1.  
 

Dobava i ugradnja 2 inox nadstrešnice za autobusna stajališta u Mjesnom odboru 
Dubravci uz županijsku cestu Karlovac-Rijeka povjerava se direktnom pogodom BRAVARIJI 
VUKMANIĆ iz Duga Rese, Stara cesta 71, za iznos 29.889,00 kuna s PDV-om, prema 
ponudi broj 98 od 22. ožujka 2011. godine. 

 
Članak 2. 

 
Nabavka iz članka 1. ove Odluke provodi se u svrhu zamjene postojećih 

dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima. 
 
 

Članak 3. 
 

Izdaci za dobavu i ugradnju nadstrešnica iz točke I ove Odluke teretit će 
Proračun Općine Netretić – Glava 003 09 Gospodarstvo i infrastruktura, Program: Izgradnja 
kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt: Gradnja autobusnih 
stajališta. 
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Članak 4. 

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

 
 

KLASA: 340-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_______________ 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine 
donosi  
 
 

Z   A   K   L   J   U   Č   A   K 
 

 
I 
 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Netretić za 2010. godinu. 
 
 

II 
 

 Izvješće iz točke I ovog Zaključka čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

III 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
 

KLASA: 340-03/09-01/26 
URBROJ: 2133/11-06-11-4 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

*************** 
 

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 40. Statuta 
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Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik Općine Netretić 
podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić 
 

 
I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

 
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

Općine Netretić za 2010. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netreitć za 
2010. godinu izvršen je kako slijedi: 
 
 
 Planirano Izvršeno 
 - u kunama - - u kunama - 
 
I) CESTOGRADNJA 
 

1) Plan modernizacije cesta po mjesnim 
odborima (izvođenje i stručni nadzor) 516.000,00 kuna 268.729,11 
 
a) Modernizacija ceste u Mjesnom odboru 

Zaborsko selo – Lončar Brdo 360.000,00 kuna 113.430,00 
b) Uređenje puta i kupališta – privezišta u 

Bogovcima 16.000,00 kuna 18.004,57 
c) Modernizacija ceste Sladići – Sv. Rok 140.000,00 kuna 137.294,54 
 

2) Nabavka ralica za čišćenje snijega 19.000,00 kuna 18.999,81 
 

UKUPNO CESTOGRADNJA I: 535.000,00 kuna 287.728,92  
 

 
II) VODOOPSKRBA 
 

a) Izgradnja vodovoda – crpna stanica Veliki 
Modruš Potok 170.000,00 kuna 0 

b) Izgradnja crpna stanica Netretić 60.000,00 kuna 0 
 
UKUPNO VODOOPSKRBA II: 230.000,00 kuna 0 
 
 

III) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
 

a) Mjesni odbor Netretić – Veliki Modruš 
Potok 100.000,00 kuna 7.638,30 

Radovi obuhvaćaju postavljanje nove mreže 
(kabel, lampe, stupovi i uređaji za mjerenje 
potrošnje)   
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UKUPNO IZGRADNJA JAVNE RASVJETE III: 100.000,00 kuna 7.638,30 
 

IV) IZGRADNJA IGRALIŠTA U NETRETIĆU I 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 315.000,00 kuna 13.420,00 

 
V) IZGRADNJA KANALIZACIJE I 

SEPARATORA U OPĆINI NETRETIĆ 87.000,00 kuna 84.870,00 
- projektna dokumentacija 

 
VI) UREĐENJE PODUZETNIČKE ZONE 

NOVIGRAD 68.000,00 kuna 0 
 

S V E U K U P N O : 1.335.000,00 kuna 393.657,22 
 
 
 
IZVOR FINANCIRANJA: 
 
Sredstva iz Proračuna Općine Netretić 393.657,22 kune  

• Vlastiti prihodi 178.833,61 kunu  
• Prihodi od komunalnog doprinosa 22.536,28 kuna  
• Ostali prihodi 22.007,24 kune 
• Učešće građana 52.472,00 kuna 
• Ministarstvo RRŠVG 84.870,00 kuna 
• Šumski doprinos 4.945,33 kune 
• Sredstva EU 13.030,31 kunu 
• Naknade za koncesije 10.441,33 kune 
• Vodni doprinos 4.521,12 kuna. 
 

 
  

Članak 2. 
 

 Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Netretić na usvajanje. 
 
 
 

 OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

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

08/09) Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine 
donosi  
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Z   A   K   L   J   U   Č   A   K 

 
 

I 
 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Općine Netretić za 2010. godinu. 
 
 

II 
 

 Izvješće iz točke I ovog Zaključka čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

III 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
 
KLASA: 340-03/09-01/27 
URBROJ: 2133/11-06-1-4 
U Netretiću, 31. ožujka 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

************** 
 

Na temelju članka 28. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine RH" broj 26/03 Pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), te 
članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik 
Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić 

 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
 

o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Općine Netretić za 2010. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2010. godinu 
izvršen je kako slijedi: 

 
 

   Planirano  
(kuna) 

Ostvareno 
(kuna) 

     
I.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 245.000,00  182.086,04 
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 1. Kamen za održavanje cesta 120.000,00  95.550,73 
  • cesta Donje Stative 25.000,00 21.996,09 
  • Hrelići 10.000,00  0 
  • Novigrad 50.000,00  53.829,72 
  • Netretić 25.000,00 12.806,17 
  • Mračin 10.000,00  6.918,75 
     
 2. Popravak cesta 30.000,00  8.725,62 
  • cesta Novigrad 20.000,00 0 
  • cesta Dubravci 10.000,00  8.725,62 
     
 3. Nafta za vučenje ralice 90.000,00  77.809,69 
     
 4. Popravak ralica 5.000,00 0 
     
     

II.  JAVNA RASVJETA 590.000,00 551.581,00 
     

 
1. Troškovi električne energije javne 

rasvjete u mjesnim odborima Općine 
Netretić 352.000,00  351.965,53 

  • troškovi prijenosa 0 136.865,97 
  • troškovi energije 0 215.099,56 
     
 2. Popravak objekata javne rasvjete na 

području Općine Netretić 238.000,00 199.615,47 
     
     

III. 
ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI 
SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 
POVRŠINA 60.000,00  41.907,46 

     

  Smeće na grobljima u Općini Netretić i 
centru Netretića 60.000,00 41.907,46 

     
     

IV.  ODRŽAVANJE GROBLJA 7.000,00  6.445,20 
     
  Održavanje mrtvačnice u Završju 7.000,00 6.445,20 
     

  U  K  U  P  N  O : 902.000,00  782.019,70 
 
 
 

IZVOR FINANCIRANJA: 
 
 
Sredstva iz Proračuna Općine Netretić 782.019,70 kn 

• Komunalna naknada 275.830,19 kn 
• Ostali prihodi 458.122,57 kn 
• Sredstva KŽ 48.066,94 kn 
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Članak 2. 
 

 Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Netretić na usvajanje. 
 
 
 
 OPĆINSKI NAČELNIK: 

Ivica Gračan, v.r. 
 

_______________ 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
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Na temelju članka 4. Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 01/11) i članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik Općine Netretić dana 25. veljače 2011. godine 
donio je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o objavi Javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u  

vlasništvu Općine Netretić 
 

 
Članak 1. 

 
 Odobrava se objava Javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Netretić, koji se nalazi u objektu "Poslovni centar Netretić", Netretić 2a, 
izgrađenom na k.č.br. 1179/1 u K.O. Modruš Potok, u podrumskoj etaži označen u projektu 
sa brojem 3, veličine 34,50 m2, "rooh bau" izvedbe sa pripadajućim zemljištem razmjerno 
površini. 
 

Članak 2. 
 

Javni natječaj iz članka 1. ove odluke čini njezin sastavni dio, a bit će objavljen u 
"Večernjem listu", na Oglasnoj ploči Općine Netretić, te na web stranici Općine Netretić.  
 

Članak 3. 
 

Javni natječaj provest će Komisija u sastavu: 
1. Ivica Gračan, predsjednik Komisije, 
2. Marijan Peretić, član, te 
3. Irena Drašković, član. 
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Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Glasniku Općine 
Netretić." 

 
 
KLASA: 372-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-4 
U Netretiću, 25. veljače 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan,v.r. 

_______________ 
36 

 
Na temelju članka 129. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 

110/07 i 125/08), Plana nabave Općine Netretić za 2011. godinu ("Glasnik Općine Netretić" 
broj 07/10), te članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinski načelnik Općine Netretić dana 03. ožujka  2011. godine donio je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o povjeravanju izrade dopune grafičkih podloga za  

program evidencije grobnih mjesta i dorade programa evidencije  
grobnih mjesta 

 
 

Članak 1.  
 

Izrada dopune grafičkih podloga za program evidencije grobnih mjesta prema 
snimljenoj dokumentaciji te dorada programa evidencije grobnih mjesta – ispisi uplatnica i 
dopuna grafičkih podloga povjerava se direktnom pogodbom poduzeću BMB Netkom d.o.o. 
iz Karlovca, B. Lorkovića 4, za iznos 4.922,00 kune s PDV-om, a prema ponudi broj 1015/11 
od 25. veljače 2011. godine, koja čini sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 2. 

 
Izdaci za uslugu iz točke I ove Odluke teretit će Proračun Općine Netretić – 

Glava 003 02 Nefinancijska imovina, Tekući projekt: Nabava nefinancijske imovine – 
Nematerijalna proizvedena imovina.   

 
Članak 3. 

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

 
 
KLASA:030-03/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 03. ožujka 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_______________ 
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Na temelju članka 129. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 

110/07 i 125/08) i  članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinski načelnik Općine Netretić dana 07. ožujka  2011. godine donio je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o povjeravanju izrade Posebne geodetske podloge 
 
 

Članak 1.  
 

Izrada Posebne geodetske podloge za k.č.br. 592 u K.O. Brajakovo Brdo, 
potrebne za legalizaciju objekta Vatrogasni dom u Netretiću, povjerava se direktnom 
pogodbom poduzeću CADCOM d.o.o. iz Duga Rese, Trg Sv. Jurja 12, za iznos 4.000,00 
kuna, bez PDV-a. 

 
Članak 2. 

 
Izdaci za izradu geodetske podloge iz članka 1. ove Odluke teretit će Proračun 

Općine Netretić – Glava 003 01 Jedinstveni upravni odjel,  Aktivnost: Administrativni poslovi 
Jedinstvenog upravnog odjela – Rashodi za usluge.   

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
KLASA: 361-02/11-01/02 
URBRO:  2133/11-06-11-2 
U Netretiću, 07. ožujka 2011. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

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

 
 


