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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 01.07.2015. do 31.12.2015. GODINE 

 
 
 

PRORAČUN I FINANCIJE 

 

 Prihodi proračuna za 2015. godinu iznosili su 4.925.529,14 kuna. Izvršenje je bilo 
manje od plana iz razloga jer nam je u 2015. godini doznačeno 1.382.126 kuna manje 
poreza na dohodak, što je za naše prihode veliki iznos. Slijedom naprijed navedenog, 
po godišnjoj prijavi, prema izvješću FINE, uzeto nam je na ime povrata poreza na 
dohodak 720.216 kuna, te zbog mini porezne reforme 661.910 kuna. Bez obzira na 
znatno manji prihod od poreza na dohodak u prošloj godini investirano je, te utrošeno 
na održavanje cesta i sanaciju klizišta 1.905.705 kuna, što je u odnosu na izvršenje 
38,69% ukupnog proračuna. Kada pogledamo izvršenja proračuna prethodnih godina 
koja su bila slična, u prošloj se godini ulagalo puno više u investiranje i održavanje, što 
je prikazano u tablici koja slijedi: 

 

 U prošloj godini povećao se prihod od komunalne naknade jer smo krenuli s ovrhom 
komunalne naknade. 

 2012. 2013. 2014. 2015. 

PRIHOD 4.768.047 5.029.854 5.138.823 4.925.529 

INVESTICIJE 858.386 521.595 649.578 1.905.705 

Postotak 
investicija u 
odnosu na prihod 

18,00% 10,37% 12,64% 38,69% 
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 Također se povećao prihod od komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada i to zbog legalizacija. 

 Za reprezentaciju općinskog načelnika u 2015. godini izdvojeno je 5.845,08 kuna, što 
je u odnosu na prethodne godine višestruko manje. 

 Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2015. godine iznosilo je 704.546,99 kuna. 

 U 2015. godini podmirivali smo sve svoje obveze prema dobavljačima u roku, te nismo 
imali dospjelih nepodmirenih obveza. 
 
 

 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH 
POVRŠINA, PROJEKTI 
 

 U izvještajnom razdoblju, tj. od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine sklopili smo 
ugovore o: 

 izvođenju radova na izgradnji višenamjenskog igrališta u Netretiću, te je 
izvršena primopredaja izvedenih radova 

 stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji višenamjenskog 
igrališta u Netretiću 

 izvođenju radova na sanaciji klizišta Zagradci-Babići 

 stručnom nadzoru nad sanacijom klizišta Zagradci-Babići 

 izradi aerofotogrametrijske snimke terena bespilotnom letjelicom, te izradu 
geodetskog situacijskog nacrta za groblje i mrtvačnicu Dubravci,  

 izradi Glavnog projekta rekonstrukcije groblja u naselju Dubravci 

 izradi aerofotogrametrijskog snimka terena bespilotnom letjelicom, te izradu 
geodetskog situacijskog nacrta za groblje i mrtvačnicu Novigrad na Dobri 

 izradi Glavnog projekta rekonstrukcije groblja u naselju Novigrad na Dobri 

 pružanju konzultantskih usluga za pripremu projekta „Rekonstrukcija groblja 
Novigrad“ kroz mjeru 7, podmjera 7.4., operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog 
razvoja za razdoblje 2014.-2020. i izradu poslovnog plana / investicijske studije 
za projekt „Rekonstrukcija groblja Novigrad“ kroz mjeru 7, podmjera 7.4., 
operacija 7.4.1. sukladno smjernicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 izradi Glavnog projekta rekonstrukcije i uređenja višenamjenskog društvenog 
doma Mračin 

 izradi Idejnog projekta za Višenamjenski društveni objekt Jarče Polje 

 izradi Geodetskog projekta za Višenamjenski društveni objekt Jarče Polje 

 izradi projektne dokumentacije za Stari grad Novigrad 

 izvođenju građevinskih i obrtničkih radova na Starom gradu Novigrad 

 stručnom nadzoru i izradi izvješća nad radovima na Starom gradu Novigrad 

 izradi projektne dokumentacije za ozakonjenje igrališta NK „Dobre“ 

 izradi snimaka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Općine 
Netretić,  

 uređenju pismohrane Općine Netretić 

 održavanju knjigovodstvenih programa u 2016. godini, 

 održavanju i ažuriranju web stranice Općine Netretić 
 

 u okviru „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“ sa Ministarstvom regionalnog 

razvoja i fondova EU sklopljen je ugovor o sufinanciranju izgradnje višenamjenskog 

igrališta u Netretiću u iznosu 130.000,00 kuna, što je i realizirano u tekućoj godini 
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 temeljem odluke Općinskog vijeća potpisan je ugovor o prijenosu komunalnih vodnih 
građevina na području Općine Netretić na javnog isporučitelja vodnih usluga 
Komunalno Duga Resa d.o.o. 

 potpisali smo Ugovor sa tvrtkom Hrvatski telekom d.d. Zagreb o osnivanju prava 
služnosti na javnim površinama, temeljem kojeg su nam doznačena predviđena 
sredstva 

 proveden je javni natječaj, te je sklopljen ugovor za zimsko održavanje nerazvrstanih 
cesta 

 vršeno je redovno održavanje javne rasvjete 

 održavali smo groblja i nerazvrstane puteve 

 postavljeni su prometni znakovi 
 

 
GOSPODARSTVO 
 

 potpisali smo Sporazum o suradnji na Projektu „Izrada Studije prometnog razvoja 
Karlovačke županije“ (potpisnici sporazuma su Karlovačka županija, gradovi i općine 
sa područja Karlovačke županije, Auto-cesta Rijeka-Zagreb, HŽ infrastruktura, HŽ 
Putnički prijevoz, Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Županijska 
uprava za ceste, Razvojna agencija Karlovačke županije, Regionalna energetska 
agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA, te Policijska uprava Karlovačka) 

 temeljem Odluke Općinskog vijeća potpisan je Ugovor o prijenosu poslovnih udjela 
Općine Netretić u Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije – KODOS 
d.o.o. 

 temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćivane su pomoći 
Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  

 sudjelovali smo na sastancima LAG-a Vallis Colapis  

 održan je sastanak sa predstavnicima tvrtke Komunalno Duga Resa d.o.o. vezano  za 
problem vodoopskrbe na području Općine Netretić, vodovod Kunići i vodovod Culibrki 
 

 
 

 
ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 

 temeljem Programa promicanja kulture Općine Netretić za 2015. godinu isplaćena su 
financijska sredstva za rad KUD-ova, udruga i župa 

 isplaćena su sredstva NK "Dobri" za rad prema Programu razvoja sporta i rekreacije 
Općine Netretić za 2015. godinu 

 Osnovnoj školi Netretić doznačena su sredstva za podmirenje troškova osiguranja svih 
učenika Osnovne škole Netretić, poklona za blagdan sv. Nikole, nabavku školskih 
udžbenika, te izleta 

 redovito smo podmirivali troškove smještaja djece u vrtiće, te sufinancirali prijevoz 
učenika srednjih škola 

 DVD-u Mračin su isplaćena sredstva za održavanje jubilarnog 10. malonogometnog 
memorijalnog turnira "BOŠKO TOMIČIĆ" 

 DVD-u Dubravci su isplaćena sredstva za održavanje tradicionalnog malonogometnog 
turnira u povodu blagdana "Svete Ane" 

 u suradnji sa Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa uveli smo 
bibliobusnu službu u Općini Netretić, odnosno dolazak bibliokombia Gradske knjižnice 
u Općinu Netretić svake druge srijede 

 održan je sastanak sa predstavnicima Udruge „Frankopan“ 
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 sklopili smo Ugovor sa Ministarstvom kulture o financiranju obnove Starog grada 
Novigrad 

 sudjelovali smo na tradicionalnoj manifestaciji „Susreti četiri Novigrada“ 

 sudjelovali smo u organizaciji tradicionalne manifestacije „Jesen u Pauriji“ 
 

 
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
 

 temeljem podnesenih zahtjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru 
za socijalnu skrb Duga Resa podmirivali smo troškove stanovanja, te isplaćivali 
jednokratne pomoći, 

 isplaćivane su pomoći za novorođenu djecu u iznosu 2.000,00 kuna neto 
 
 
 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 

 redovito su doznačivana sredstva za rad Vatrogasne zajednice Općine Netretić 

 Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić doznačena su namjenska sredstva u iznosu 
30.000,00 kuna za nabavku vatrogasnog vozila za potrebe DVD-a Netretić, a DVD-u 
Dubravci doznačena su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za nabavku vatrogasne 
opreme 

 redovito smo organizirali sastanke sa predstavnicima Vatrogasne zajednice Općine 
Netretić 

 redovito smo podmirivali račune za rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca 
 

 
 
MJESNI ODBORI 
 

 uputili smo pozive mjesnim odborima za dostavu prijedloga za uvrštenje u programe 
gradnje i održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2016. godinu 

 održavali smo stalne kontakte sa predsjednicima mjesnih odbora, te podržavali i 
koordinirali njihove aktivnosti 

 
 
 

OSTALE AKTIVNOSTI 
 

 donio sam odluku o redovnom godišnjem popisu imovine 

 redovito sam upućivao prijedloge općih akata na razmatranje i donošenje Općinskom 
vijeću, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, primao 
stranke, te rješavao tekuću problematiku 

 krajem prošle godine općinski uredi preseljeni su u novi prostor.  
 
 
 

 
  OPĆINSKI NAČELNIK: 

Marijan Peretić, v.r. 
 

 


