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OPĆINSKO VIJEĆE 
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 Na temelju članka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine RH" broj 
110/07 i 125/08) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine 
donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o odabiru najpovoljnije ponude za modernizaciju javne rasvjete 

Općine Netretić 
 
 

Članak 1. 
 

 Općina Netretić, Netretić 3a, MB 2575949, OIB 80214224162, kao naručitelj, na 
temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavila je u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem N-16-M-137609-280911 poziv za javno nadmetanje u otvorenom 
postupku za modernizaciju javne rasvjete Općine Netretić, koji se vodi pod brojem 01/11 MV 
Evidencije o nabavi, uz kriterij najniže cijene, a temeljem kojeg je roku pristiglo ukupno 8 
(osam) ponuda i to od poduzeća: 

1. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, Ivanić Grad, 
2. ENA d.o.o. Jurja Haulika 20a, Karlovac, 
3. Zajednica ponuditelja: GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, Sesvete (nositelj 

ponude) i ROTOR d.o.o. Ulica Hrvatskog proljeća 10, Bjelovar (član 
zajednice) 

4. MONTEL d.o.o., Jadranska avenija bb, Zagreb, 
5. Elektroinstalacijski obrt ELEKTRO-SALOPEK, Franjo Salopek, Salopek selo 

75/A, Ogulin, 
6. MARAKOVIĆ d.o.o., V. Mačeka 34, Karlovac, 
7. KABEL MONT d.o.o., M Pušteka 8, Domašinec, te, 
8. ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o. Alberta Fortisa 10, Zagreb, 

 
Članak 2. 

 
 Kao najpovoljnija prihvatljiva ponuda za modernizaciju javne rasvjete Općine 
Netretić odabire se ponuda sposobnog ponuditelja Elektroinstalacijski obrt ELEKTRO-
SALOPEK, Franjo Salopek, Salopek selo 75/A sa ukupnom cijenom ponude od 183.251,55 
kuna, kao ponuda sa najnižom cijenom. 

 
 

Članak 3. 
 

 Sredstva za modernizaciju javne rasvjete iz članka 1. ove Odluke planirana su 
Proračunu Općine Netretić – Glava 003  09 Gospodarstvo i infrastruktura, Program 12: 
Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture,  Kapitalni projekt: Izgradnja javne 
rasvjete – Građevinski objekti u procijenjenoj vrijednosti radova od 285.000,00 kuna.   
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Članak 4. 

 
 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Netretić za potpis Ugovora sa izabranim 
ponuditeljem, nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 5 (pet) dana od dana dostave odluke o 
odabiru, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite. 
 

 
Članak 5. 

 
 Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 3 (tri) dana od dana primitka 
Odluke o odabiru  Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 
5/1, Zagreb, a predaje se naručitelju na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o javnoj 
nabavi. 
 
 
 
KLASA: 310-02/10-01/08 
URBROJ: 2133/11-06-11-60 
U Netretiću, 27. listopada 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
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 Na temelju članka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine RH" broj 
110/07 i 125/08) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) 
Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine 
donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o odabiru najpovoljnije ponude za modernizaciju nerazvrstanih cesta  

na području Općine Netretić 
 
 

Članak 1. 
 

 Općina Netretić, Netretić 3a, MB 2575949, OIB 80214224162, kao naručitelj, na 
temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavila je u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem N-02-V-135358-090911 poziv za javno nadmetanje u otvorenom 
postupku za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić, koji se vodi pod 
brojem 01/11 VV Evidencije o nabavi, uz kriterij najniže cijene, a temeljem kojeg su u roku 
pristigle ukupno 3 (tri) ponude i to od poduzeća: 

1. MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27a, Duga Resa, 
2. ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa, 
3. CESTE KARLOVAC d.d. , Banija 136a, Karlovac. 

 
 

Članak 2. 
 

 Kao najpovoljnija prihvatljiva ponuda, te jedina prikladna ponuda za 
modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić odabire se ponuda 
sposobnog ponuditelja MEŽNAR građevinske usluge, Duga Resa, Belaj 27a, sa ukupnom 
cijenom ponude od 972.276,87 kuna,  
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Članak 3. 
 

 Sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta iz članka 1. ove Odluke planirana 
su Proračunu Općine Netretić – Glava 003 09 Gospodarstvo i infrastruktura, Program 12: 
Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt: Izgradnja cesta – 
Građevinski objekti u procijenjenoj vrijednosti radova od 820.000,00 kuna.   

 
 

Članak 4. 
 

 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Netretić za potpis Ugovora sa izabranim 
ponuditeljem, nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o 
odabiru, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite. 
 

 
Članak 5. 

 
 Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 10 dana od dana primitka Odluke 
o odabiru Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5/1, 
Zagreb, a predaje se naručitelju na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o javnoj 
nabavi. 
 
 
KLASA: 340-03/11-01/05 
URBROJ: 2133/11-06-11-15 
U Netretiću, 27. listopada 2011. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
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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 31. listopada  2011. godine donio je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o povjeravanju usluge izrade dijela tehničke dokumentacije 

Starog grada Novigrada na Dobri 
 
 

Članak 1.  
 

Usluga izrade dijela tehničke dokumentacije Starog grada Novigrada na Dobri – 
arhitektonske snimke vanjskog prstena bunara i kanala za vodu otkrivenih nakon arheoloških 
iskapanja povjerava se direktnom pogodbom Uredu ovlaštenog arhitekta Vesna Klauznicer, 
iz Karlovca, A. Vraniczanya 5, za iznos 5.904,00 kune u koji je uključen i PDV, a prema 
ponudi broj 30-11 od 18. listopada 2011. godine,  koja čini sastavni dio ove odluke. 
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Članak 2. 

 
Sredstva za uslugu iz članka 1. ove Odluke osigurana su  u Proračunu Općine 

Netretić – Glava 003 04 Kultura, Program 06: Kultura, Kapitalni projekt: Obnova Starog 
grada Novigrad – Građevinski objekti.  

 
Članak 3. 

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

Netretić". 
 

 
KLASA: 612-01/10-01/04 
URBROJ: 2133/11-01-11-55 
U Netretiću, 31. listopada 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 31. listopada  2011. godine donio je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o povjeravanju usluge geodetskog snimanja i izrade geodetskog nacrta 

u dvorištu Starog grada Novigrada na Dobri 
 

Članak 1.  
 

Usluga geodetskog snimanja i izrade geodetskog nacrta za objekte u dvorištu 
Starog grada Novigrada na Dobri povjerava se direktnom pogodbom poduzeću GEOM d.o.o. 
iz Slunja, Ulica braće Radić 1, za iznos 3.000,00 kuna bez PDV-a, a prema ponudi od 
20.10.2011. godine, koja čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
 

Sredstva za uslugu iz članka 1. ove Odluke osigurana su  u Proračunu Općine 
Netretić – Glava 003 04 Kultura, Program 06: Kultura, Kapitalni projekt: Obnova Starog 
grada Novigrad – Građevinski objekti.  

 
Članak 3. 

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

Netretić". 
 

 
KLASA: 612-01/10-01/04 
URBROJ: 2133/11-01-11-54 
U Netretiću, 31. listopada 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_____________ 
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Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 

broj 79/07, 125/07, 79/09 i 133/09) i članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine 
Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik Općine Netretić dana 03. studenog 2011. godine 
donosi 

 
O   D   L   U   K  U 

 
osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za zaštitu potrošača za praćenje cijena javnih 

usluga na području Općine Netretić (u daljnjem tekstu: Vijeće), kao stalno savjetodavno tijelo 
Općinskog načelnika. 

 
Članak 2. 

 
Vijeće ima pet članova koje čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana, a 

koje imenuje i razrješava Općinski načelnik. 
Predsjednik Vijeća je zamjenik općinskog načelnika, zamjenik predsjednika 

Vijeća je predstavnik Udruge za zaštitu potrošača, a članovi su predstavnik Općinskog 
vijeća, predstavnik građana i predstavnik isporučioca usluge. 

 
Članak 3. 

 
U Vijeće se imenuju: 
1. MARIJAN PERETIĆ, zamjenik Općinskog načelnika, za predsjednika, 
2. MARKO TRPČIĆ, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Karlovačke 

županije "KORANA", za zamjenika predsjednika, 
3. JOSIP PETRUNIĆ, predstavnik Općinskog vijeća Općine Netretić, 
4. MARIJANA NETRETIĆ, predstavnik građana, 
5. JOSIPA ŠKRTIĆ, predstavnik isporučioca usluge, 
 

Članak 4. 
 

Vijeće za zaštitu u svom djelovanju: 
§ prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Netretić, 
§ predlaže Općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina 

korištenja javnih usluga na području Općine Netretić, 
§ razmatra i daje mišljenje Općinskom načelniku na prijedlog cijena javnih 

usluga na području Općine Netretić, 
§ razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju direktan ili indirektan 

utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga. 
 

 
Članak 5. 

 
Vijeće radi na sjednicama na kojima se vodi zapisnik. 
Sjednice saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja 

sjednicom, te potpisuje zaključke što ih donosi Vijeće. 
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Poziv sa materijalima za sjednicu dostavlja se  pravilu tri dana prije održavanja 

sjednice. 
Iznimno se sjednica, u opravdanom slučaju može zakazati i telefonskim putem. 
Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, 

zamjenik predsjednika. 
Vijeće može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća. 
Za prisustvovanje sjednici član Vijeća ima pravo na novčanu naknadu u visini 

koju primaju tijela Općine za zasjedanje. 
Odluke iz svog djelokruga Vijeće donosi javnim glasovanjem, ako je na sjednici 

nazočna većina svih članova Vijeća. 
Predsjednik vijeća može po svojoj ocjeni pozvati na sjednicu Vijeća i osobe koje 

mogu doprinijeti radu Vijeća, ali bez prava odlučivanja. 
Sjednicu saziva predsjednik, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana: 
§ nakon dobivanja prijedloga cijena javnih usluga 
§ nakon što to zatraži većina članova Vijeća. 
Ako sjednicu ne sazove predsjednik Vijeća u roku iz prethodnog stavka ovog 

člana, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika. 
 

Članak 6. 
 

Svoje preporuke i mišljenja Vijeće daje na transparentan, objektivan i 
nediskriminirajući način. 

Kada Vijeće podnosi izvješće ili prijedlog Općinskom načelniku, stajalište ili 
prijedlog Vijeća obrazložiti će predsjednik Vijeća. 

 
Članak 7. 

 
Vijeće ne može samostalno istupati u javnosti već samo putem Općinskog 

načelnika. 
 

Članak 8. 
 

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od 4 godine, broj mandata nije ograničen. 
 

 
Članak 9. 

 
Administrativni poslovi za Vijeće obavljaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Netretić. 
 

Članak 10. 
 

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

 
 

 
KLASA:004-01/11-01/02 
URBROJ: 2133/11-01-11-9 
U Netretiću, 03. studenog 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

 
________________ 
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Temeljem odredbe članka 8. i članka 24. stavak 7. Zakona o zaštiti potrošača 
("Narodne novine" broj 79/07) Općinski načelnik Općine Netretić dana 03. studenog 2011. 
godine donosi 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača 
 
 

I. 
 

Za javnu uslugu održavanja groblja koju pruža Općina Netretić, osniva se 
Povjerenstvo za reklamacije potrošača. 

 
II. 
 

U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se: 
1.  JOSIP SPUDIĆ iz Brajakovog Brda 2, za predsjednika Povjerenstva, 
2.  JURICA HALOVANIĆ iz Zagradci 53, za zamjenik predsjednika Povjerenstva 
3.  MARKO TRPČIĆ iz Donjih Stativa 1a, predstavnik Udruge za zaštitu 

potrošača Karlovačke županije "KORANA", za člana Povjerenstva 
 

III. 
 

Povjerenstvo će na konstituirajućoj sjednici donijeti Poslovnik o radu i dostaviti mi 
na uvid i ovjeru. 

IV. 
 

Za svako zasjedanje Povjerenstva prisutni imaju pravo na novčanu naknadu u 
visini koju primaju tijela Općine za vrijeme zasjedanja. 

 
V. 
 

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

 
 
 

KLASA: 004-01/11-01/02 
URBROJ: 2133/11-01-11-10 
U Netretiću, 03. studenog 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_____________ 
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Na temelju članka 94. točka 6 . Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 
110/07 i 125/08)  odgovorna osoba naručitelja dana 07. studenog 2011. godine donosi 
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O   D   L   U   K   U 
 

o poništenju nadmetanja 
 
 

1. Poništava se javno nadmetanje  - Modernizacija javne rasvjete  Općine Netretić ,  
Evidencijski broj nabave : 01/11 MV, 
Broj objave iz Elektronskog oglasnika javne nabave:   N-16-M -137609 -280911 od 
od 29. listopada 2011 godine .  

 
2. Razlog poništenja nadmetanja:  sukladno članku  94. točka 6. Zakona o javnoj nabavi 

-  ukupna cijena najpovoljnije ponude veća je od planiranih sredstava za nabavu.  
 

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

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

Po uloženoj žalbi  ponuditelja " Gradatin " d.o.o .iz Sesveta na Odluku o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja  za izvođenje radova  na modernizaciji javne rasvjete Općine 
Netretić , a uvažavajući istu, naručitelj u  II  Pregledu i ocjeni pristiglih ponuda ocjenjuje, kao 
najpovoljniju  ponudu sposobnog ponuditelja  sa najnižom cijenom, ponudu  ponuditelja 
Kabel – Mont , d.o.o  iz Domašinca , M. Pušteka 8.  

Ocijenjena najpovoljnija ponuda prelazi ukupna osigurana sredstva za nabavu, 
jer je II Izmjenom proračuna  Općine Netretić dana 27. listopada 2011. godine za 
modernizaciju javne rasvjete  osigurano 200.000,00 kuna, te sukladno članku 94. točka 6 . 
Zakona  naručitelj  poništava nadmetanje . 
 
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU : 
 
Protiv ove Odluke ponuditelj  koji je sudjelovao u nadmetanju ima pravo žalbe u roku  tri   
dana  od dana preuzimanja.                         
 
 
                                                                                                    
KLASA: 310-02/10-01/08 
URBROJ: 2133/11-01-11-66 
U Netretiću, 07. studenog  2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_______________ 
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 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik Općine Netretić 
dana 15. studenog 2011. godine donosi 
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O  D   L   U   K   U 
 

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela  
Općine Netretić 

 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 
("Glasnik Općine Netretić" broj  05/10) članak 5. mijenja se kako slijedi: 

 U Rednom broju 2. mijenjaju se Osnovni podaci za radno mjesto, te isti sada 
glase: 
 
 
Kategorija: III. 
Podkategorija: Stručni suradnik 
Klasifikacijski rang: 8 
 
Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE 

PRORAČUNA 
 
Stručno znanje: 

• stručni prvostupnik ekonomije ili sveučilišni prvostupnik 
ekonomije 

• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• poznavanje rada na računalu 
• položen državni stručni ispit 

 
Broj izvršitelja:  1 
 
 

 
Redni broj 3. mijenja se i glasi: 

 
 
Redni broj 3. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: III. 
Podkategorija: Viši referent 
Klasifikacijski rang: 9 
 
Naziv: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN 
 
Stručno znanje: 

• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomskog smjera  
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• položen državni stručni ispit 
• poznavanje rada na računalu 

 
Broj izvršitelja:  1 
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OPIS POSLOVA 
 

Poslovi radnog mjesta % 
• radi na planiranju i provođenju projekata iz proračuna 30 
• obavlja proračunski nadzor zakonitosti, pravodobnosti i 

namjenskog korištenja proračunskih sredstava 30 

• redovito prati i analizira izvršenje i naplatu prihoda 20 
• poduzima sve raspoložive mjere za naplatu prihoda 10 
• sastavlja izvješća o naplati općinskih prihoda 10 
• obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i 

pročelnika  

 
 
Redni broj 4. mijenja se i glasi: 
 
 

Redni broj 4. 
 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
 
Kategorija: III. 
Podkategorija: Viši referent 
Klasifikacijski rang: 9 
 
 
Naziv: VIŠI REFERENT ZA GOSPODARSTVO 
 
 
Stručno znanje: 

• stručni prvostupnik, ili sveučilišni prvostupnik ekonomskog ili 
pravnog smjera  

• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima 

• položen državni stručni ispit 
• poznavanje rada na računalu 

 
Broj izvršitelja:  1 
 
 
OPIS POSLOVA 
 

Poslovi radnog mjesta % 
• kreira i koordinira, te izrađuje programe održavanja javne 

rasvjete i građevinskih objekata, makadama, asfalta, 
horizontalne i vertikalne signalizacije, kanalizacije, slivne 
odvodnje i održavanja groblja 

35 

• prati i izvješćuje o angažiranju financijskih sredstava za 
provođenje programa iz oblasti održavanja makadama, asfalta, 
horizontalne i vertikalne signalizacije, slivne odvodnje i 
održavanja groblja 

25 

• prati propise iz područja komunalnog gospodarstva  25 
• priprema odluke, zaključke i rješenja iz predmetnog područja 15 
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• obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i 
pročelnika  

 
 

Dosadašnji redni brojevi 3., 4. 5 i 6. postaju redni brojevi 5., 6. 7. i 8. 
 

Članak 2. 
 

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

 
 

KLASA: 118-01/11-01/01 
URBROJ: 2133/11-02-10-1 
U Netretiću, 15. studenog  2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

 

_______________ 
 

102 
 

Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) općinski načelnik Općine Netretić 
donosi 
 

P  R  O  G  R  A  M 
 

stručnog osposobljavanja vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Netretić 

 
 

 OPĆE ODREDBE 
 

I 
 

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

 
II 
 

Program stručnog osposobljavanja provodi se za osobe sa završenim 
obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima kao mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radog odnosa. 

Program stručnog osposobljavanja provodi se u trajanju od 12 mjeseci, u radnom 
vremenu od 40 sati tjedno. 
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NAČIN PROVOĐENJA I PRAĆENJA RADA VJEŽBENIKA 
 

III 
 

Za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja, vježbenik se kroz praktični rad i 
učenje osposobljava za samostalno obavljanje poslova stručnog suradnika za planiranje i 
praćenje proračuna. 

Tijekom vježbeničke prakse vježbenik se priprema i za stjecanje stručnih znanja 
potrebnih za polaganje državnog stručnog ispita. 

 
IV 
 

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

 
V 
 

Mentor je dužan: 
• upoznati vježbenika sa sadržajem vježbeničke prakse i programom stručnog 

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

važeće propise 
• provjeravati izvršavanje praktičnog rada 
 
 
 
POSLOVI VJEŽBENIKA U TIJEKU VJEŽBENIČKOG STAŽA 
 

VI 
 

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

 
• prikuplja podatke, zahtjeve i drugu dokumentaciju za izradu Proračuna za 

fiskalnu godinu 
• izrađuje, kontrolira i analizira  financijske planove 
• izrađuje nacrte i prijedloge Proračuna za fiskalnu godinu 
• evidentira, prati i analizira sve prihode i rashode Proračuna po vrsti i 

namjeni 
• prati zakone i druge financijske propise u području Proračuna 
• radi na planiranju i provođenju projekata i natječaja domaćih i stranih 

fondova 
• obavlja poslove u svezi provođenja  postupaka javne nabave sukladno 

Proračunu 
• obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika 
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PRIPREMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA 
 

VII 
 

Tijekom provođenja stručnog osposobljavanja, vježbeniku će se omogućiti 
izobrazba za polaganje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita 

Opći dio obuhvaća slijedeća područja: 
1. Ustavno uređenje 
2. Sustav državne uprave 
3. Službenički odnosi 
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave 
5. Upravni postupak i upravni sporovi 
6. Uredsko poslovanje 
7. Osnove sustava Europske unije 
 
Posebni dio obuhvaća poznavanje pozitivnih propisa vezanih uz poslove za koje 

se vježbenik osposobljava. 
Vježbenik može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita najranije dva 

mjeseca prije isteka vježbeničkog staža. 
 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 

VIII 
 

Program stručnog osposobljavanja primjenjuje se na vježbenike prema 
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi kao i na osobe upućene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi 
provođenja mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada 
Republike Hrvatske. 

 
IX 
 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić". 
 

 
KLASA: 100-01/11-01/03 
URBROJ: 2133/11-01-11-1 
U Netretiću, 15. studenog 2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

____________ 
 

103 
 

Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) općinski načelnik Općine Netretić 
donosi 
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P  R  O  G  R  A  M 
 

stručnog osposobljavanja vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Netretić 

 
 

 OPĆE ODREDBE 
 

I 
 

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

 
II 
 

Program stručnog osposobljavanja provodi se za osobe sa završenim 
obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima kao mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radog odnosa. 

Program stručnog osposobljavanja provodi se u trajanju od 12 mjeseci, u radnom 
vremenu od 40 sati tjedno. 

 
 
 
NAČIN PROVOĐENJA I PRAĆENJA RADA VJEŽBENIKA 
 

III 
 

Za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja, vježbenik se kroz praktični rad i 
učenje osposobljava za samostalno obavljanje poslova Višeg referenta za financije i 
proračun 

Tijekom vježbeničke prakse vježbenik se priprema i za stjecanje stručnih znanja 
potrebnih za polaganje državnog stručnog ispita. 

 
IV 
 

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

 
V 
 

Mentor je dužan: 
• upoznati vježbenika sa sadržajem vježbeničke prakse i programom stručnog 

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

važeće propise 
• provjeravati izvršavanje praktičnog rada 
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POSLOVI VJEŽBENIKA U TIJEKU VJEŽBENIČKOG STAŽA 
 

VI 
 

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

• radi na planiranju i provođenju projekata iz proračuna 
• obavlja proračunski nadzor zakonitosti, pravodobnosti i namjenskog 

korištenja proračunskih sredstava 
• redovito prati i analizira izvršenje i naplatu prihoda 
• poduzima sve raspoložive mjere za naplatu prihoda 
• sastavlja izvješća o naplati općinskih prihoda 
• obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika 

 
 
PRIPREMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA 
 

VII 
 

Tijekom provođenja stručnog osposobljavanja, vježbeniku će se omogućiti 
izobrazba za polaganje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita 

Opći dio obuhvaća slijedeća područja: 
1. Ustavno uređenje 
2. Sustav državne uprave 
3. Službenički odnosi 
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave 
5. Upravni postupak i upravni sporovi 
6. Uredsko poslovanje 
7. Osnove sustava Europske unije 
 
Posebni dio obuhvaća poznavanje pozitivnih propisa vezanih uz poslove za koje 

se vježbenik osposobljava. 
Vježbenik može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita najranije dva 

mjeseca prije isteka vježbeničkog staža. 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

VIII 
 

Program stručnog osposobljavanja primjenjuje se na vježbenike prema 
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi kao i na osobe upućene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi 
provođenja mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada 
Republike Hrvatske. 

IX 
 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić". 

 
KLASA: 100-01/11-01/03 
URBROJ: 2133/11-02-11-10 
U Netretiću, 29. studenog 2011 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 
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104 
 

Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta 
Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik Općine Netretić 
donosi 
 
 

P  R  O  G  R  A  M 
 

stručnog osposobljavanja vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Netretić 

 
 

 OPĆE ODREDBE 
 

I 
 

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

II 
 

Program stručnog osposobljavanja provodi se za osobe sa završenim 
obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima kao mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radog odnosa. 

Program stručnog osposobljavanja provodi se u trajanju od 12 mjeseci, u radnom 
vremenu od 40 sati tjedno. 

 
 
 
NAČIN PROVOĐENJA I PRAĆENJA RADA VJEŽBENIKA 
 

III 
 

Za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja, vježbenik se kroz praktični rad i 
učenje osposobljava za samostalno obavljanje poslova Višeg referenta za gospodarstvo. 

Tijekom vježbeničke prakse vježbenik se priprema i za stjecanje stručnih znanja 
potrebnih za polaganje državnog stručnog ispita. 

 
IV 
 

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

 
 
 
 
 

V 
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Mentor je dužan: 
• upoznati vježbenika sa sadržajem vježbeničke prakse i programom stručnog 

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

važeće propise 
• provjeravati izvršavanje praktičnog rada 
 
 
 
POSLOVI VJEŽBENIKA U TIJEKU VJEŽBENIČKOG STAŽA 
 

VI 
 

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

• kreira i koordinira te izrađuje programe održavanja javne rasvjete i 
građevinskih objekata, makadama, asfalta, horizontalne i vertikalne 
signalizacije, kanalizacije, slivne odvodnje i održavanja groblja 

• prati i izvješćuje o angažiranju financijskih sredstava za provođenje 
programa iz oblasti održavanja makadama, asfalta, horizontalne i vertikalne 
signalizacije, slivne odvodnje i održavanja groblja 

• prati propise iz područja komunalnog gospodarstva  
• priprema odluke, zaključke i rješenja iz predmetnog područja 
• obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika 

 
 
 
PRIPREMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA 
 

VII 
 

Tijekom provođenja stručnog osposobljavanja, vježbeniku će se omogućiti 
izobrazba za polaganje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita 

Opći dio obuhvaća slijedeća područja: 
1. Ustavno uređenje 
2. Sustav državne uprave 
3. Službenički odnosi 
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave 
5. Upravni postupak i upravni sporovi 
6. Uredsko poslovanje 
7. Osnove sustava Europske unije 
 
Posebni dio obuhvaća poznavanje pozitivnih propisa vezanih uz poslove za koje 

se vježbenik osposobljava. 
Vježbenik može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita najranije dva 

mjeseca prije isteka vježbeničkog staža. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 
 

VIII 
 

Program stručnog osposobljavanja primjenjuje se na vježbenike prema 
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi kao i na osobe upućene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi 
provođenja mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada 
Republike Hrvatske. 

 
IX 
 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Glasniku 
Općine Netretić". 

 
 
 
 

KLASA: 100-01/11-01/03 
URBROJ: 2133/11-02-11-11 
U Netretiću, 29. studenog  2011. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

__________________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 


