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OPĆINSKI NAČELNIK 

1 
 
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), te članka 40. 
Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09), Općinski načelnik Općine 
Netretić dana 12. siječnja 2012. godine donosi 
 
 

PLAN PRIJMA 
 

u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 
za 2012. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić tijekom 2012. godine (kratkoročni plan). 

 
Članak 2. 

 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić sistematizacijom radnih mjesta 

na neodređeno vrijeme predviđeno je 7 službeničkih mjesta i 1 mjesto namještenika, a 
obavljanje poslova raspoređeno je na 4 zaposlena službenika i 1-nog namještenika. 

 
Članak 3. 

 
U 2012. godini ne planira se prijam službenika i namještenika na neodređeno 

vrijeme. 
 

Članak 4. 
 

U 2012. godini prema programima Zavoda za zapošljavanje: 
• "Stručno osposobljavanje vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa" 

planira se zaposliti 3 vježbenika, 
• "Javni radovi" planira se zaposliti 5 radnika. 

 
Članak 5. 

 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Općine 

Netretić". 
 
 

KLASA: 112-01/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-02-12-2 
U Netretiću, 12. siječnja 2012. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

______________ 
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2 

 
 Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 
broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine 
Netretić" broj 08/09) Općinski načelnik Općine Netretić dana 10. veljače 2012. godine donosi 
 
 

Z   A   K   L   J   U  Č   A   K 
 
I 
 

 Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Netretić sa smanjenim sadržajem za javnu raspravu. 
 

II 
 

 Objava o javnoj raspravi izvršit će se u "Glasniku Općine Netretić", u "Večernjem 
listu", na web stranici Općine Netretić, te na oglasnim pločama Općine Netretić. 
 

III 
 

 Posebne obavijesti o javnoj raspravi dostavit će se nadležnim tijelima i osobama 
iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 
55/11 i 90/11). 

IV 
 

 Objava poziva izvršit će se 16. veljače 2012. godine. 
 

V 
 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Glasniku Općine Netretić". 
 
 
KLASA: 350-02/11-01/07 
URBROJ: 2133/11-01-12-38 
U Netretiću, 10. veljače 2012. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

_____________ 
 

3 
 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 

broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje 
 
 

JAVNU RASPRAVU 
 

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE NETRETIĆ SA SMANJENIM SADRŽAJEM 
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1.  
 

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Netretić sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 

Prijedlog plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, te 
sažetka za javnost. 

 
2. 
 

Javna rasprava određuje se u trajanju od 15 dana, od 23. veljače 2012. godine 
do 09. ožujka 2012. godine. 

 
3. 
 

Javni uvid u Prijedlog Plana može se obaviti tijekom trajanja javne rasprave u 
prostorijama Općine Netretić, Netretić 2, radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati. 
 

4. 
 

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Plana 
održat će se dana 02. ožujka 2012. godine (petak) u Vatrogasnom domu u Netretiću, i to s 
početkom u 

• 12,00 sati za nadležna državna tijela i pravne osobe sa javnim ovlastima, i 
tijela jedinica lokalne i područne samouprave 

• 13,00 sati za građane, udruge i vlasnike nekretnina. 

5. 
 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati 
cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 09. ožujka 2012. godine. 

 
6. 
 

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći: 

• Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
osobe određene posebnim propisima, za izradu Prijedloga Plana iz područja 
svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do 
roka iz točke 5. ovog zaključka. U protivnom smatrat će se da nemaju 
primjedbi. 

• Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 

ˉ imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana, 
ˉ postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno 

ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika javne rasprave, 
ˉ mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi 

uz prijedlog prostornog plana o kojem se provodi javna rasprava, 
ˉ daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 
ˉ upućuju pisane prijedloge i primjedbe do završetka javne rasprave 
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7. 
 

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama 
određenim posebnim propisima. 

 
8. 
 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i 
adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 
 
 

KLASA: 350-02/11-01/07 
URBROJ: 2133/11-01-12-39 
U Netretiću, 13. veljače 2012.  

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan, v.r. 

 
__________________________________________________________________________ 

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

 
 


