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Na temelju članka 44. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) Općinski načelnik Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić  

 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2014. do 31.12.2014. GODINE 

 
 
PRORAČUN I FINANCIJE 
 
U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, točnije od kad sam preuzeo dužnost 
općinskog načelnika  podmirivane su sve dospjele obveze iz prijašnjeg razdoblja, tako da sa 
danom 31. prosinca 2014. godine nije bilo nepodmirenih dospjelih financijskih obveza Općine 
Netretić, a stanje na žiro-računu Općinskog proračuna sa danom 31. prosinca 2014. godine 
iznosilo je 1.123.470,42 kuna.  
Savjesnim trošenjem financijskih sredstava Općinskog proračuna ostvarena je znatna ušteda 
sredstava, čime su stvoreni uvjeti za buduće razvojne programe Općine.  
 
Usprkos činjenici da se u 2015. godini očekuju smanjeni redovni prihodi Proračuna u odnosu 
na 2014. godinu, Proračun Općine za 2015. godinu planiran je za 71,57% više nego za 2014. 
godinu.  
 
Prije upućivanja prijedloga Proračuna na usvajanje Općinskom vijeću, održani su sastanci 
Odbora za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, te Odbora za kulturu, sport, 
donacije i subvencije Općine Netretić, čije sam prijedloge za uvrštenje u programe izgradnje i 
održavanja komunalne infrastrukture, te kulture, sporta i donacije prihvatio, te uvrstio u 
prijedlog Proračuna. 
 
 
JAVNI NATJEČAJI 
 
U navedenom razdoblju objavljeni su pozivi i natječaji za: 

  modernizaciju (izgradnja i presvlačenje) nerazvrstanih cesta na području Općine  
(cesta Babići u MO Zagradci  i Boljkovac u MO Prilišće) 

 nadzor nad izgradnjom nerazvrstanih cesta 

 zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 

 redovno održavanje nerazvrstanih cesta 
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 održavanje groblja 

 održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 

 dodjelu koncesije za sakupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada 

 prodaju službenog automobila Golf JXD 

 prodaju službenog automobila Opel Astra 

 nabavu novog službenog vozila za potrebe Općine (nije realiziran) 

 radove i usluge na Starom gradu Novigrad na Dobri: (građevinsko-obrtnički radovi, 
elektroinstalaterski radovi, postavljanje info tabli i prijevod teksta, izrada 
dokumentacije, stručni nadzor)  

 modernizaciju javne rasvjete 

 sanaciju klizišta na području Općine Netretić 

 geodetske usluge za rekonstrukciju 15 nerazvrstanih cesta na području Općine  

 izradu idejnih rješenja za rekonstrukciju 15 nerazvrstanih cesta na području Općine 

 javni poziv mjesnim odborima za dostavu prijedloga za uvrštenje u programe gradnje i 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2015. godinu 

 javni poziv udrugama, klubovima, društvima i ostalim korisnicima za uvrštenje u 
programe kulture, sporta te donacija Općine Netretić za 2015. godinu 

 nabavu peleta za potrebe Općine Netretić 
 
 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I  JAVNIH POVRŠINA 
 

 izvršena je modernizacija (izgradnja i presvlačenje) nerazvrstanih cesta (Babići u MO 
Zagradci, te Boljkovac u MO Prilišće) 

 izvršeno je nasipavanje nerazvrstanih cesta u svim mjesnim odborima 

 izvršeno je malčiranje i rezanje grana uz nerazvrstane ceste 

 organizirano je čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 

 izvršeno je posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 

 postavljena je prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama 

 sanirano je 7 klizišta na području Općine 

 vršeno je redovno održavanje javne rasvjete 

 postavljeni su "zeleni otoci" za odvojeno skupljanje otpada (staklo, papir,PET-MET)   

 izrađena je analiza i elaborat elektroničke komunikacijske infrastrukture za podnošenje 
zahtjeva za naplatu naknade od infrastrukturnog operatora za korištenje nekretnina u 
vlasništvu i upravljanju Općine Netretić za postavljenu elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu 

 izvršena je sanacija pumpne stanice u mrtvačnici u Završju 

 izvršena je rekonstrukcija kotlovnice u zgradi Općine, te je postavljena peć na pelete 

 postavljen je križ na groblju u Vukovoj Gorici  

 postavljena su dva ogledala na cesti i to u naseljima Vukova Gorica i Netretić 

 izrađena je projektna dokumentacija u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju za 
mrtvačnice na groblju Dubravci, Završje, Vukova Gorica, Mali Modruš Potok i Prilišće, 
te dom Mračin 

 
 
GOSPODARSTVO 
 
Poljoprivreda 
 

 temeljem Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine za razdoblje 2013. 
do 2015. godine, isplaćivane su potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i 
to za umjetno osjemenjivanje krava i krmača, te osiguranje stoke  
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 nastavili smo suradnju sa Karlovačkom županijom za sufinanciranje po Programu 
potpora u poljoprivredi 

 organizirali smo tečaj za rukovanje motornom pilom 

 surađivali smo sa Savjetodavnom službom za poljoprivredu u Karlovcu koja daje 
besplatne savjete poljoprivrednicima, te u suradnji sa nama dolaze na naše područje i 
rješavaju probleme pojedinih OPG-a 

 
Poduzetništvo 
 

 uspostavljeno je niz kontakata, te su održani radni sastanci s potencijalnim ulagačima 
u poduzetničku zonu Maletići 

 
 

ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 

 nastavili smo sa sufinanciranjem smještaja djece u vrtić i to u iznosu 50% cijene 

 isplaćivali smo naknadu za novorođenu djecu u iznosu 2.000,00 kuna neto po djetetu 

 sufinancirali smo izlete učenicima Osnovne škole Netretić, nabavu školskih udžbenika 
za 1. razred osnovne škole, poklone povodom blagdana sv. Nikole za sve učenike 
Osnovne škole Netretić, te podmirili troškove osiguranja za sve učenike  

 financirali smo troškove prijevoza učenicima srednjih škola u 100% iznosu 

 isplaćene su financijske pomoći KUD-ovima za rad prema Programu javnih potreba u 
kulturi za 2014. godinu, te smo pomogli oko organiziranja manifestacije "Jesen u 
Pauriji" 

 surađivali smo sa Arheološkim muzejom u Zagrebu i Društvom prijatelja Novigrada na 
Dobri "Frankopan" oko postavljanja izložbe o arheološkim istraživanjima na Starom 
gradu Novigrad na Dobri 

 sudjelovali smo  na tradicionalnoj manifestaciji "Susreti četiri Novigrada" koja je 2014. 
godine održana u Novigradu Podravskom 

 na temelju Programa javnih poreba u športu za 2014. godinu isplaćena je financijska 
pomoć  NK "Dobri" za organiziranje nogometne sezone  

 na temelju prijave na poziv Karlovačke županije za predlaganje javnih potreba u kulturi 
Karlovačke županije za 2014. godinu odobrena su nam sredstva u iznosu 10.000,00 
kuna za obnovu Starog grada Novigrad na Dobri 

 na temelju prijave na poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2014. godinu odobrena su nam sredstva u iznosu 100.000,00 
kuna za obnovu Starog grada Novigrad na Dobri 

 
 
 
ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 
 

 u skladu sa Socijalnim programom Općine Netretić za 2014. godinu podmirivani su 
troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu 
skrb Duga Resa, te su im temeljem podnesenih zahtjeva isplaćivane jednokratne 
financijske pomoći 

 na temelju podataka Centra za socijalnu skrb Duga Resa korisnicima zajamčene 
minimalne naknade isplaćivali smo sredstava za ogrijev  

 surađivali smo sa Centrom za socijalnu skrb Duga Resa i Crvenim križom Duga Resa 
radi zaštite socijalnih slučajeva sa područja naše Općine  
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VATROGATSTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 
 

 temeljem Zakona o vatrogatstvu na žiro-račun Vatrogasne zajednice Općine Netretić 
redovito su doznačivana financijska sredstva za rad Zajednice, i to u iznosu 31% 
većem od zakonom određenog 

 održavali smo redovite kontakte sa tvrtkom NW-wind d.o.o. iz Varaždina kojoj je 
temeljem ugovora povjerena izrada Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od 
požara Općine Netretić 

 održavali smo redovite kontakte sa tvrtkom Planovi i Procjene j.d.o.o. iz Varaždina 
kojoj je temeljem ugovora povjerena revizija Procjene ugroženosti i Plana zaštite i 
spašavanja Općine Netretić 

 
 
 
MJESNI ODBORI 
 

 provedeni su izbori za vijeća mjesnih odbora Općine Netretić 

 u zakonskom roku sazvao sam konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora, od 
kojih je većina uspješno konstituirana do kraja 2014. godine, odnosno izabrani su 
predsjednici mjesnih odbora 

 
 
 
JAVNI RADOVI 
 
U okviru programa Zavoda za zapošljavanje "Društveno korisni javni radovi" u Općini su 
zaposlena dva radnika i to na vrijeme od 2 mjeseca, a radili su na uređenju okoliša i prilaznih 
puteva. 
 
 
 
PROJEKTI 
 
Na temelju Javnog poziva Karlovačke županije za prijavu projekata komunalne infrastrukture 
za sufinanciranje iz Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu, prijavljen je projekt 
rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Zagradcima – Babići, te su nam za isto iz Proračuna 
Karlovačke županije odobrena i doznačena sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. 
 
 
 
U skladu sa važećim zakonima i Statutom Općine Netretić redovito sam upućivao Općinskom 
vijeću na razmatranje i donošenje prijedloge općih akata, te izvršavao i osiguravao 
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, a svakodnevnim radom sa strankama sa područja 
naše Općine i izvan nje rješavao tekuću problematiku. 
 
 
 

 
 

  OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 
 


