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Na temelju ĉlanka 14. Odluke o naĉinu obavljanja komunalnih djelatnosti ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 06/10, 01/11 i 07/12) i ĉlanka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 02. redovnoj sjednici održanoj 
dana 26. rujna 2013. 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 provedenog Javnog natjeĉaja za održavanje nerazvrstanih cesta na 

podruĉju Općine Netretić objavljenog u "Veĉernjem listu" dana 02. rujna 2013. godine, za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na podruĉju Općine Netretić 
na temelju pisanog ugovora, izabire se tvrtka ARKADA d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1a. 

2. Obavljanje komunalne djelatnosti iz ĉlanka 1. ove Odluke daje se na vrijeme od 
1 (jedne) godine od dana potpisivanja ugovora, a vršit će se prema cijenama iz ponudbenog 
troškovnika koji će biti sastavni dio Ugovora, sukladno Programu održavanja objekata i 
ureĊaja komunalne infrastrukture Općine Netretić. 

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti sklapa Općinski naĉelnik, a istim će se 
detaljnije utvrditi meĊusobna prava i obveze. 

 
 

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

Općina Netretić objavila je dana 02. rujna 2013. godine u "Veĉernjem listu"  Javni 
natjeĉaj za održavanje nerazvrstanih cesta na podruĉju Općine Netretić. 

Na temelju objavljenog javnog natjeĉaja pristigle su 2 (dvije) ponude i to od: 
1. GraĊevinskog obrta MEŽNAR, Belaj 27A, Barilović te  
2. tvrtke ARKADA d.o.o. Kolodvorska 1a, Duga Resa. 

Pristigle ponude otvorilo je Struĉno  povjerenstvo na sjednici održanoj dana 19. 
rujna 2013. godine. Pregledom istih Povjerenstvo je utvrdilo da su oba ponuditelja dostavila 
svu traženu dokumentaciju, te dokazala svoju sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti 
koja je predmet Javnog natjeĉaja.  

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude bio je ponuda sposobnog ponuditelja sa 
najnižom cijenom. Na temelju usporedbe ponuĊenih cijena iz ponudbenih troškovnika te 
izvršenog bodovanja istih, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda sa najnižom cijenom ponuda 
tvrtke Arkada d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1a, te je uputilo takav prijedlog Općinskom 
naĉelniku. 

Općinski naĉelnik prihvatio je prijedlog Struĉnog povjerenstva te je isti uputio na 
usvajanje Općinskom vijeću Općine Netretić, koje je donijelo Odluku kako je to navedeno u 
dispozitivu. 

 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
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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. ĉlanka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 
 

 
KLASA: 340-03/13-01/10 
URBROJ: 2133/11-06-13-11 
U Netretiću, 26. rujna 2013. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

_____________ 
 

84 
 

Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 04. redovnoj sjednici održanoj dana 25. studenog 
2013. godine  donijelo je 
 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o čišćenju snijega na nerazvrstanim cestama na području Općine Netretić 
za zimsku sezonu 2013/14. godina 

 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom odlukom utvrĊuje se naĉin ĉišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na 
podruĉju Općine Netretić za zimsku sezonu 2013/2014. godina, te naknada za isto. 

 
Ĉlanak 2. 

 
 Ĉišćenje snijega na nerazvrstanim cestama za zimsku sezonu 2013/2014. 

godina povjerit će se graĊanima u mjesnim odborima na podruĉju Općine Netretić, uz 
upotrebu ralica za snijeg u vlasništvu Općine Netretić. 

 Odluku o izboru graĊana iz stavka 1. ovog ĉlanka donijet će Općinski naĉelnik 
Općine Netretić na prijedlog Vijeća mjesnih odbora, te će sa istima sklopiti Ugovor o 
obavljanju navedenih radova. 

 Pravo na obavljanje radova iz stavka 1. ovog ĉlanka ostvaruju graĊani koji 
imaju registrirano i tehniĉki ispravno vozilo. 

 
Ĉlanak 3. 

 
 Naknada za ĉišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na podruĉju Općine 

Netretić u zimskoj sezoni 2013/14. godina utvrĊuje se: 

 u fiksnom iznosu 500,00 kuna neto/sezoni, te 

 40,00 kuna neto po kilometru ugovorene dionice, što podrazumijeva odlazak 
i dolazak na poĉetnu poziciju. 

  
Ĉlanak 4. 

  
 Prije poĉetka obavljanja radova, izvoditelj  se dužan prijaviti odgovornoj osobi 

naruĉitelja, koju će imenovati Općinski naĉelnik. 
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Ĉlanak 5.  
 

 Naknade iz ĉlanka 3. ove Odluke  isplatit će se izvoditeljima radova na temelju 
ispostavljenog konaĉnog obraĉuna ovjerenog od strane odgovorne osobe iz ĉlanka 4. ove 
Odluke, te Općinskog naĉelnika. 

 
Ĉlanak 6. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Glasniku Općine 

Netretić". 
 
 
KLASA: 340-03/13-01/15 
URBROJ: 2133/11-06-13-2 
U Netretiću, 25. studenog 2013. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

______________ 
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Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 04. redovnoj sjednici održanoj dana 25. studenog 
2013. godine  donijelo je 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o čišćenju snijega na javnim površinama na području Općine Netretić 
za zimsku sezonu 2013/14. godina 

 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom odlukom utvrĊuje se naĉin ĉišćenja snijega na javnim površinama na 
podruĉju Općine Netretić za zimsku sezonu 2013/2014. godina. 

 
Ĉlanak 2. 

 
 Pod javnim površinama iz ĉlanka 1. ove Odluke podrazumijeva se ĉišćenje 

snijega sa: 
 - parkirališta u Netretiću na kĉbr. 1178/1, 
 - staza na svim grobljima na podruĉju Općine Netretić, te 
 - platoa ispred svih mrtvaĉnica na grobljima na podruĉju Općine Netretić. 
 

 
 

Ĉlanak 3. 
 

 Ĉišćenje snijega iz ĉlanka 1. ove Odluke povjerit će se pravnoj ili fiziĉkoj osobi 
na temelju ugovora, a po prethodno provedenom javnom natjeĉaju. 

 Odluku o objavi javnog natjeĉaja iz stavka 1. ovog ĉlanka donosi Općinski 
naĉelnik Općine Netretić, te za provedbu istog imenuje Povjerenstvo. 

 Javni natjeĉaj iz stavka 1. ovog ĉlanka  objavljuje se u javnom tisku te na web 
stranici Općine Netretić www.netretic.hr . 

http://www.netretic.hr/
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Ĉlanak 4. 

 
 Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave javnog natjeĉaja.

  
 Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti: 

 izvod iz sudskog ili obrtnog registra 

 potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima, 

 dokaz o posjedovanju mehanizacije za obavljanje predmetnih poslova, te 

 popunjen troškovnik. 
 

Ĉlanak 5. 
 

 Kao kriterij za odabir najpovoljnije ponude utvrĊuje se ponuda sa najnižom 
cijenom ĉiji je ponuditelj dostavio sve tražene dokumente te stekao status sposobnog 
ponuditelja. 

 
Ĉlanak 6. 

 
  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova iz ĉlanka 1. i 

2. ove Odluke donosi Općinsko vijeće, a Ugovor sa izabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
naĉelnik. 

 
Ĉlanak 7. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave  u "Glasniku Općine 

Netretić". 
 
 
 
KLASA: 340-03/13-01/16 
URBROJ: 2133/11-06-13-2 
U Netretiću, 25. studenog 2013. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

 
____________ 

 

86 
 
Na temelju ĉlanka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 

broj 26/03-proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 
144/12) i ĉlanka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13) Općinsko 
vijeće Općine Netretić na 04. redovnoj sjednici održanoj dana 25. studenog 2013. godine  
donijelo je 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o visini boda za utvrđivanje komunalne naknade 
 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom Odlukom odreĊuje se vrijednost boda za utvrĊivanje visine komunalne 
naknade na podruĉju Općine Netretić. 
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 Vrijednost boda iz stavka 1. ovog ĉlanka iznosi 0,40 kn/m2. 
 

Ĉlanak 2. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini boda za 
utvrĊivanje komunalne naknade ("Glasnik Općine Netretić" broj 01/01). 

  
Ĉlanak 3. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 

Netretić", a primjenivat će se od 01. sijeĉnja 2014. godine.  
 
 
 
KLASA: 363-03/13-01/08 
URBROJ: 2133/11-06-13-2 
U Netretiću, 25. studenog 2013. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 

___________ 
 

87 
Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

03/13) Općinsko vijeće Općine Netretić na 04. redovnoj sjednici održanoj dana 25. studenog 
2013. godine  donijelo je 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u poslovnom objektu  
"Zavičajni dom" u Srednjem Prilišću 

 
 

Ĉlanak 1. 
  
 Na temelju zahtjeva KLASA: 372-01/13-01/02, URBROJ: 391-13-1 od 14. 

ožujka 2013. godine, Mjesnom odboru Prilišće dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor 
Općine Netretić koji se nalazi u poslovnom objektu "Zaviĉajni dom" u Srednjem Priišću, 
Srednje Prilišće 2a,  izgraĊenom na k.ĉ.br. 1172/4 u K.O. Gornje Prilišće, površine 21,54 m2, 
smješten na I katu objekta (ranije u zakupu Hrvatske pošte d.d),  uz upotrebu zajedniĉkog 
WC-a i hodnika ukupne površine 3,46 m2. 

 Prostor iz stavka 1. ovog ĉlanka daje se na korištenje bez naknade i na 
neodreĊeno vrijeme. 

Ĉlanak 2. 
 

 Prostor iz ĉlanka 1. ove Odluke Mjesni odbor Prilišće koristit će kao uredski 
prostor, za potrebe arhive, te održavanje sastanaka Mjesnog odbora. 

 
Ĉlanak 3. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 

Netretić". 
 

 
KLASA: 372-01/13-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-13-4 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Josip Petrunić, v.r. 
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U Netretiću, 25. studenog 2013. 

 
 

__________________________________________________________________________ 

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

 
 

 


