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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 01.01.2017. do 30.06.2017. GODINE 

 
 

PRORAČUN I FINANCIJE 

 

 Prihodi Proračuna Općine Netretić za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. godine 
iznosili su 2.670.324,46 kuna, što je nešto više u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine, a rashodi 1.790.776,21 kunu. 

 Stanje žiro računa i blagajne na dan 30.06.2017. godine iznosilo je 1.446.131,94 kune. 

 Do 30.06.2017. godine podmirene su sve dospjele obveze prema dobavljačima.  

 Višak prihoda nad rashodima u izvještajnom razdoblju iznosio je 1.303.626,57 kuna. 
 
 

 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH 
POVRŠINA 
 
Cestovna infrastruktura 
 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za modernizaciju pet nerazvrstanih cesta 
na području Općine Netretić, i to u: 

o MO Vukova Gorica – cesta u Vukovoj Gorici NC VG-01,  
o MO Kunići – cesta u naselju Rosopajnik NC KN – 02,  
o MO Završje – cesta u zaselku Vuljanići NC ZA – 02,  
o MO Vinski Vrh – cesta u zaselku Maradini NC VV – 05, te  
o MO Zagradci – cesta Pogačići-Kipljanci NC ZG – 02. 

Ugovor je potpisan sa najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom Ceste Karlovac d.d. 
Karlovac, i to na iznos 401.561,25 s PDV-om, a vrijednost izvedenih radova po 
okončanoj situaciji iznosila  328.008.68 kuna s PDV-om. 
Stručni nadzor nad radovima provodila je tvrtka Construction project d.o.o. iz Duga 
Rese temeljem ugovora, a vrijednost nadzora iznosila je 12.000,00 kuna. 
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Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, te je krajem svibnja izvršena primopredaja 
istih, a do kraja izvještajnog razdoblja u cijelosti su podmirene i obveze prema 
izvođaču radova te stručnom nadzoru. 
 

 Održavali smo nerazvrstane ceste, za što je iz Proračuna Općine Netretić u 
izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 66.707,90 kuna. 

 U svibnju 2017. godine naručili smo kameni materijal kojim je izvršen popravak 
makadamskih nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić  i to:  

o 1 kamion za popravak cesta u Mjesnom odboru Donje Stative, 
o 2 kamiona za popravak cesta u Mjesnom odboru Dubravci,  
o 2 kamiona za popravak cesta u Mjesnom odboru Mračin, te  
o 3 kamiona za popravak cesta u Mjesnom odboru Zagradci,  

za što je utrošeno 16.161,01 kuna. 
Radove na održavanju nerazvrstanih cesta izvodila je tvrtka Arkada d.o.o. iz Duga 
Rese i to temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti – održavanje 
nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić, sklopljenog dana 14. prosinca 2016. 
godine na rok od dvije godine, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja. 

 Naručeno je šišanje živica uz nerazvrstane ceste, u što je utrošeno ukupno 
4.875,00 kuna. 

 Za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju utrošeno je 
42.359,39 kuna. Radovi na održavanju izvedeni su na temelju Ugovora za 
obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na 
području Općine Netretić, sklopljenim sa Obrtom za pogrebne usluge TERRA 
dana 09. prosinca 2015. godine na rok od dvije godine, na temelju prethodno 
provedenog natječaja.  

 Za nabavku pijeska za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 
3.312,50 kuna.  

 
 

Vodoopskrba 
 

 U 5. mjesecu ove godine konačno je pušten  u rad vodovod Kunići, zbog čega je ove 
godine, i to na našu inicijativu, održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima 
Komunalnog Duga Resa d.o.o. 
Puštanjem u rad ovog vodovoda, nekoliko naselja u Mjesnom odboru Kunići dobilo je 
mogućnost priključenja na vodoopskrbni sustav.  
Domaćinstva koja su bila zainteresirana za priključak vode, a kod kojih su bili 
zadovoljeni tehnički uvjeti priključenja, potpisala su Ugovore o priključenju. 
Dovršetkom tog projekta, pokrivenost vodovodnom mrežom na području Općine 
Netretić iznosi oko 99%. 
 

 Naručili smo i postavili hidrant u Kunićima. 

 

Javna rasvjeta 

 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za nabavu električne energije za razdoblje 
od 12 mjeseci.  
Radi se o nabavci električne energije za ukupno 63 obračunska mjerna mjesta za koje 
se električna energija plaća iz Proračuna Općine Netretić.  
Kao najpovoljnija ponuda, odnosno ponuda sa najnižom cijenom odabrana je ponuda 
ponuditelja Crodux plin d.o.o. iz Zagreba i to na iznos 179.726,09 kuna s PDV-om.  
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 Trošak za električnu energiju za javnu rasvjetu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. 
godine iznosio je 100.740,20 kuna, što je znatno manje u odnosu na trošak u istom 
razdoblju prethodne godine koji je iznosio 162.600,38 kuna.  

 

 Redovito su vršeni popravci na javnoj rasvjeti.  
Radove je izvodila tvrtka Ena d.o.o. iz Karlovca na temelju Ugovora o održavanju 
objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Netretić, sklopljenog dana 
15.07.2014. godine na rok od 4 godine, na temelju prethodno provedenog javnog 
natječaja. 
Radovi na održavanju javne rasvjete izvedeni su temeljem izdanih narudžbenica, a po 
prijavama o kvarovima, koje su prikupljane od građana sa terena Općine.  
Ukupni troškovi održavanja javne rasvjete u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. 
godine iznosili su 18.147,50 kuna. 
 
 

Groblja i mrtvačnice 
 

 Proveden je javni natječaj za održavanje groblja na području Općine Netretić i to na 
vrijeme od 2  godine od dana potpisa ugovora.  
Na temelju provedenog javnog natječaja ugovor je sklopljen sa tvrtkom Čistoća d.o.o. 
iz Duga Rese, koja je bila jedini i sposobni ponuditelj i to za razdoblje od 01. travnja 
2017. godine do 01. travnja 2019. godine. 
 

 U izvještajnom razdoblju naručili smo dva puta košnju trave i to na svih 7 groblja na 
području Općine, za što je ukupno utrošeno 26.520,00 kuna s PDV-om.  
Radove je izvodila tvrtka Čistoća d.o.o. iz Duga Rese. 
 

 Da bi se mogla izvršiti sanacija i uređenje groblja Prilišće i Završje, potrebni su glavni 
projekti sanacije i uređenja, stoga smo naručili njihovu izradu. 
Ugovori o izradi projekata sklopljeni su sa  tvrtkom Costruction project d.o.o. iz Duga 
Rese.  
Ukupna vrijednost svakog projekta iznosi 12.725,00 kuna.  
 

 Na groblju u Vukovoj Gorici izvršen je popravak staza. Radove je izvodila tvrtka 
Arkada d.o.o. iz Duga Rese, a vrijednost navedene investicije iznosila je 25.000,00 
kuna s PDV-om. 
 

 Na mrtvačnici u Prilišću izvršena je izmjena nosivih stupova i greda. Radove je izvela  
tvrtka Vindom d.o.o. iz Donjeg Prilišća i to temeljem ugovora.  
Vrijednost ugovorenih radova iznosila je  31.956,25 s PDV-om, a nadzor nad radovima 
na temelju ugovora provodila je tvrtka Ingrad d.o.o. iz Duga Rese i to za iznos 
1.000,00 kuna s PDV-om. 

 
 

Gospodarenje otpadom i održavanje javnih površina  

 

 Izvršena je sanacija odmorišta Javorovac, u što je utrošeno 4.700,00 kuna s PDV-om. 
 

 Naručili smo mobilno reciklažno dvorište za prikupljanje različitih vrsta otpada, koje je 
bilo dostupno građanima na parkiralištu u Netretiću, 31. ožujka 2017. godine u 
vremenu od 10,00 – 18,00 sati te 01. travnja 2017. godine  u vremenu od 8,00 – 16,00 
sati. 
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O istom građani su bili  obaviješteni objavom obavijesti na web stranici Općine 
Netretić, te putem oglasnih ploča po mjesnim odborima. 
Trošak za najam mobilnog dvorišta iznosio je 9.849,73 kuna. 
 

 Budući da nam je s krajem 2016. godine prestao važiti Plan gospodarenja otpadom 
Općine Netretić, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/12) Općina Netretić dužna je izraditi novi Plan gospodarenja otpadom, 
stoga smo naručili izradu istog  i to  za razdoblje od 2017. do 2022. godine.  
Ugovor o izradi Plana sklopljen je sa Uslužnim obrtom Vedeco team iz Rijeke i to na 
iznos 13.900,00 kuna. 
 

 Zbrinjavali smo lešine uginulih životinja sa javnih površina, a za isto je iz Općinskog 
proračuna u izvještajnom razdoblju utrošeno 650,00 kuna. 
 

 Na temelju podnesenog zahtjeva koncesionara  tvrtke Mull trans d.o.o. donio sam 
Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine 
Netretić, temeljem kojeg je 01.02.2017. godine sklopljen Aneks III. Ugovoru o koncesiji 
za skupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada na području Općine 
Netretić. 

 
 

Poslovni prostori 
 

  Na zahtjev Karlovačke banke d.d. Karlovac, a zbog prestanka sa radom Ispostave te 
Banke u Netretiću, potpisan je Sporazum o raskidu ugovora o zakupu poslovnog 
prostora u poslovnom objektu Netretić 2. 
Ugovor je raskinut sa danom 30.06.2017. godine. 
 

 Nakon obavijesti Karlovačke banke d.d. Karlovac o zatvaranju Ispostave te Banke u 
Netretiću, dogovorio sam i održao sastanak sa direktoricom Hrvatske poštanske 
banke u Karlovcu. Tom prilikom dogovorili smo detalje oko preuzimanja financijskog 
poslovanja Hrvatske poštanske banke u Poštanskom uredu u Netretiću. Realizacijom 
navedenog dogovora, stanovnici koji gravitiraju ovom dijelu Općine u Poštanskom 
uredu moći će ostvariti usluge kakve im je do sada pružala Ispostava Karlovačke 
banke. 
 

 
 
 
PROGRAMI I PROJEKTI  
 

 Na temelju našeg zahtjeva za isplatu sredstava podnesenog 14. prosinca 2016. 
godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 30. 
ožujka 2017. godine Odluku o isplati sredstava za izradu Strateškog razvojnog 
programa Općine Netretić za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 
Navedeni Program prijavili smo na Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“, Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u 
ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se 
odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, 
provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne 
samouprave“. 
Sredstva za izradu, u iznosu 62.000,00 kuna, doznačena su na žiro-račun Proračuna 
Općine Netretić 07. travnja 2017. godine, čime je završen prvi projekt ruralnog razvoja 
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koji je Općina Netretić prijavila na natječaj koji se financira iz sredstava EU, i to 
uspješno.  
 

 Na temelju objavljenog Natječaja za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« za tip operacije 
7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu« sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014. – 2020. uspješno smo prijavili projekt „Rekonstrukcija te uređenje 
groblja i pratećeg parkirališta u Općini Netretić“.  
Radi se o groblju Novigrad na Dobri, a ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 
1.728.968,75 kuna.  
 

 Radili smo na pripremama za prijavu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Netretić na natječaj kroz Mjeru 7,  Podmjera 7.1. – provedba operacije  7.1.1. 
„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"  sukladno 
smjernicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  
Kako bi smo se mogli prijaviti na navedeni natječaj, morali smo pripremiti Odluku o II. 
izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Netretić, čiju izradu smo 
povjerili tvrtki ADF d.o.o. iz Karlovca i to za iznos 18.750,00 kuna s PDV-om. 
Konzultantske usluge za prijavu projekta na natječaj povjerene su tvrtki Aurora 
consulting d.o.o. iz Zadra. Vrijednost ugovorene usluge iznosi 5.000,00 kuna s PDV-
om. 

 

 Na temelju Javnog poziva Karlovačke županije za prijavu projekata komunalne 
infrastrukture za sufinanciranje iz Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu, 
prijavili smo  projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“.  
Radi se o pet nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić za čiju modernizaciju je 
sklopljen ugovor sa tvrtkom Ceste Karlovac d.d. Karlovac.  
Na temelju naše prijave odobrena su nam i doznačena financijska  sredstva u iznosu 
40.000,00  kuna. 

 

 Na temelju Poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za iskaz 
interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema  Programu održivog razvoja 
lokalne zajednice prijavili smo projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta.“  
Radi se o 5 nerazvrstanih cesta za koje je ugovor o modernizaciji sklopljen sa tvrtkom 
Ceste Karlovac d.d. Karlovac. 

 

 Započeli smo s pripremama za uključenje u Program „Razvoj infrastrukture 
širokopojasnog pristupa internetu za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za 
financiranje iz EU fondova“. 

 

 Na temelju naše prijave na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2017. godinu, Ministarstvo kulture odobrilo nam je 100.000,00 
kuna za obnovu Starog grada Novigrad i to za geomehanička istraživanja i izradu 
dokumentacije. 
Sa navedenim Ministarstvom potpisan je Ugovor o korištenju navedenih sredstava, a 
ugovoreni program mora se izvršiti najkasnije do 30. studenog 2017. godine. U 
narednom razdoblju predstoji provođenje postupka nabave. 
 

 Na temelju naše prijave na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi 
Karlovačke županije za 2017. godinu, Karlovačka županija odobrila nam je sredstva u 
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iznosu 10.000,00 kuna za obnovu Starog grada Novigrad, te je za isto sa Karlovačkom 
županijom potpisan Ugovor o sufinanciranju. 
 

 Na temelju Javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za 
raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za 
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda 
za 2017. godinu, prijavili smo projekt „Modernizacija javne rasvjete na području 
Općine Netretić“. 

 
 
 

GOSPODARSTVO 
 
Radna zona „Maletići“ 
 

 Radili smo na prikupljanju posebnih uvjeta za ishođenje građevinske dozvole za 
postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda do zone. 
 

 U izvještajnom razdoblju održano je nekoliko sastanaka sa potencijalnim investitorima 
u Radnu zonu „Maletići“. 
 

Poljoprivreda 
 

 Objavili smo Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Netretić 
za 2017. godinu i to za 4 mjere:  

o Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada 
o Sufinanciranje polica osiguranja životinja 
o Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača, te 
o Sufinanciranje dokumentacije za legalizaciju izgrađenih poljoprivrednih 

objekata. 
Javni poziv objavljen je na web stranici Općine Netretić, a zahtjevi za sve oblike 
potpora mogu se podnijeti najkasnije do 15. prosinca 2017. godine, odnosno do 
utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. 
Do kraja izvještajnog razdoblja, tj. do 30. lipnja 2017. godine nije podnesen niti jedan 
zahtjev za dodjelu navedenih potpora. 

 
 
 
ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 
Školstvo 
 

 Temeljem podnesenih zahtjeva, Osnovnoj školi Netretić odobrena su sredstva u 
ukupnom iznosu 14.802,50 kuna i to za: 

o podmirenje troškova nabavke pokladnih krafni za učenike Osnovne škole 
Netretić u iznosu 812,50 kuna, 

o podmirenje troškova prijevoza učenika razredne nastave Osnovne škole 
Netretić na terensku nastavu do Draganića i Ozlja dana 24. svibnja 2017. 
godine u iznosu 7.670,00,00 kuna, 

o podmirenje troškova prijevoza učenika u Karlovac dana 10. travnja 2017. 
godine u iznosu 1.300,00 kuna, 

o podmirenje troškova prijevoza učenika u Zagreb dana 28. travnja 2017. 
godine u iznosu 2.500,00 kuna, 
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o podmirenje troškova prijevoza učenika u Zagreb dana 31. ožujka 2017. 

godine u iznosu 900,00 kuna, te 
o podmirenje troškova maturalnog putovanja za jednog učenika slabijeg 

materijalnog stanja u iznosu 1.620,00 kuna. 
 

 Sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Netretić o sufinanciranju prijevoza učenika 
srednjih škola redovito smo podmirivali troškove prijevoza učenika srednjih škola, koji 
su za izvještajno razdoblje tj. od 01.01. do 30.06.2017. godine iznosili ukupno 
75.849,65 kuna.  

 

Kultura i sport 
 

 Proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte 
udruga od interesa za Općinu Netretić u 2017. godini.  
Javni natječaj objavljen je na web stranici Općine Netretić, a  na mrežnim stranicama 
Ureda za udruge Vlade RH objavljena je informacija o objavljenom javnom natječaju.  
Na natječaj koji je bio objavljen 30 dana, pristiglo  je: 

o 6 prijava projekata/programa iz područja kulture, temeljem kojih su ukupno 
raspoređena sredstva u iznosu 74.000,00 kuna (KUD „Paurija“, Dubravci -
35.000,00 kuna, KUD „Sv. Fabijan“, Zagradci - 9.000,00 kuna, KUD „Stative“ 
Gornje Stative - 7.000,00 kuna, KUD „Netretić“, Netretić - 8.000,00 kuna, KUD 
„Sv. Marija“, Novigrad na Dobri - 3.000,00 kuna te Udruga „Zora - Prilišće 
1925“ - 12.000,00 kuna) 

o 1 prijava projekata/programa iz područja sporta temeljem koje je odobren 
iznos od 55.000,00 kuna (NK „Dobra“), te  

o 1 prijava projekta/programa iz područja ostalo, temeljem koje je odobren 
iznos od 3.000,00 kuna (Udruga invalida rada Grada Duga Resa).  

Odluka o dodjeli sredstava javno je objavljena na web stranici Općine Netretić, a sa 
prijaviteljima su potpisani ugovori o dodjeli sredstava kojim su regulirane obveze 
korisnika u korištenju sredstava i izvještavanju o projektima. 
 

 Na temelju  Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2017. godinu, Dobrovoljnom 
vatrogasnom društvu Mračin odobrena je isplata sredstava iz Proračuna Općine 
Netretić u iznosu 2.000,00 kuna, kao sponzorstvo za održavanje 12. malonogometnog 
memorijalnog turnira „BOŠKO TOMIČIĆ“.  

 

Predškolski odgoj 
 

 Sa Dječjim vrtićem „Tintilinić“ iz Karlovca, te „DI-DI“ obrtom za čuvanje djece, vl.Danijel 
Cindrić iz Karlovca sklopljeni su ugovori o sufinanciranju smještaja djece sa 
prebivalištem na području Općine Netretić u te ustanove. 
Troškovi sufinanciranja smještaja djece u svim predškolskim ustanovama za koje 
imamo sklopljeni ugovor, u izvještajnom razdoblju iznosili su ukupno 112.270,00 kuna.  
 

 Postavljano je dječje igralište u Mjesnom odboru Dubravci, što je u potpunosti bila 
donacija tvrtke Arkada d.o.o. iz Duga Rese.  
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SOCIJALNA SKRB 
 

 Na temelju podnesenih zahtjeva, a temeljem Socijalnog programa Općine Netretić za 
2017. godinu, korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb 
Duga Resa odobravane su pomoći za podmirenje troškova stanovanja.  
U izvještajnom razdoblju takav zahtjev podnijelo je ukupno 19 korisnika navedene 
naknade. Svi zahtjevi riješeni su pozitivno, a za isto je iz Proračuna Općine Netretić za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine utrošeno 15.682,56 kuna. 
 

 Temeljem Socijalnog programa Općine Netretić za 2017. godinu rješavani su još 
zahtjevi za dodjelu jednokratne pomoći, te zahtjevi za pomoć za školovanje. 
U razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine zaprimljena su dva zahtjeva za 
jednokratnu pomoć, oba su riješena pozitivno, a za isto je iz Proračuna Općine 
izdvojeno 600,00 kuna. 
 

 Zahtjevi za pomoć za školovanje podneseni su za četiri učenika srednjih škola, 
temeljem kojih je odobreno ukupno 4.000,00 kuna, te jednog studenta, za što je iz 
Proračuna Općine u izvještajnom razdoblju izdvojeno 1.500,00 kuna.  

 

 Temeljem zakonske odredbe, Gradskom društvu Crvenog križa Duga Resa 
doznačena su sredstva u iznosu 8.669,46 kuna. 

 
 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 
Vatrogastvo 
 

 Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić redovito su doznačivana sredstva za rad, 
odnosno za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine iz Proračuna Općine Netretić 
doznačeno je ukupno 80.000,00 kuna. 
 

 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Dubravci odobrena su  financijska sredstva u 
iznosu 9.000,00 kuna za sanaciju uredskog prostora DVD-a. 
 

 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kunići odobrena su financijska sredstva u iznosu 
7.802,28 kuna za podmirenje troškova izvođenja vodovodnog priključka na vatrogasni 
dom. 
 

 DVD-u Netretić odobrena su financijska sredstva u iznosu 3.750,00 kuna kao razlika 
koja nedostaje od već prije dodijeljene novčane pomoći Odlukom Općinskog načelnika 
da bi se realizirala nabavka vatrogasnog vozila. 
 

 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Prilišće odobrena su financijska sredstva u iznosu 
9.960,38 kuna za podmirenje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
vatrogasnog doma. 
 
Naprijed navedena sredstva odobrena dobrovoljnim vatrogasnim društvima 
doznačena su na žiro-račun Vatrogasne zajednice Općine Netretić za navedene 
namjene. 
 

 Na naš zahtjev smanjen je mjesečni paušalni iznos koji plaćamo Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Grada Karlovca za vatrogasne intervencije na području Općine Netretić i to 
sa 1.625,00 kuna na 1.250,00 kuna s PDV-om mjesečno, te je sukladno tome 
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sklopljen i Aneks Ugovoru o pružanju vatrogasnih usluga, koji se primjenjuje od 01. 
ožujka 2017. godine 
Za navedene usluge u razdoblju od 01.01. do  30.06.2017. godine iz Proračuna 
Općine Netretić izdvojeno je ukupno 7.000,00 kuna. 
 

 Nakon provedenih izbornih skupština u dobrovoljnim vatrogasnim društvima Općine 
Netretić, a temeljem Zakona o vatrogastvu, donio sam odluke o potvrđivanju: 

o zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Netretić,  
o zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Netretić, 
o zapovjednika DVD-a Netretić, 
o zapovjednika DVD-a Dubravci, 
o zapovjednika DVD-a Jarče Polje-Straža, 
o zapovjednika DVD-a Kunići, 
o zapovjednika DVD-a Mračin, 
o zapovjednika DVD-a Prilišće, te 
o zapovjednika DVD-a Zagradci. 

Temeljem Odluke skupštine DVD Vukova Gorica-Glavica za navedeno Društvo 
pokrenut je  postupak za ukidanje. 
 
 
Zaštita i spašavanje 
 

 Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, nakon provedenih lokalnih izbora donio 
sam Odluku o osnivanju novog Stožera civilne zaštite Općine Netretić. 
 

 Donio sam Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Netretić 
 

 Temeljem Pravilnika o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite koji je stupio na snagu prošle godine, radili smo na ustrojavanju evidencije o 
pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Netretić – Stožera 
civilne zaštite, operativnih snaga vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja, 
Crvenog križa, te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite. 
 

 Osnovana je radna skupina za redovito ažuriranje dokumenata zaštite i spašavanja, 
koja je izvršila ažuriranje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Netretić, te Plana 
zaštite i spašavanja Općine Netretić  
 

 Temeljem Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja – Stanice Karlovac, Hrvatskoj gorskoj službi doznačena su sredstva u 
iznosu 5.000,00 kuna za rad u prvoj polovici 2017. godine.  

 
 

 
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI 
 

 U ožujku 2017. godine prisustvovao sam sastanku održanom u Uredu župana 
Karlovačke  županije, na kojem su bili nazočni gradonačelnici i načelnici sa područja 
Karlovačke županije, te ministar državne imovine.  
Tema sastanka bila je rješavanje predmeta imovine u državnom vlasništvu za koju se 
očekuje povrat u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.  
Općina Netretić podnijela je zahtjev za povrat u vlasništvo Općine slijedećih 
katastarskih čestica: 

1. kčbr. 7/2 i 23 K.O. Zagradci za potrebe nogometnog igrališta NK „Dobra“,  
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2. kčbr. 104 K.O. Jarče Polje za izgradnju višenamjenskog objekta Društveni 

dom, te 
3. kčbr. 791/1 K.O. Kozalj Vrh za izgradnju stambenih objekata za mlade bračne 

parove. 
 

 Radi sređivanja imovinsko pravnih odnosa za zemljište na kojem se nalazi igralište 
Nogometnog kluba „Dobra“,  pokrenut je postupak radi uknjižbe brisanja društvenog 
vlasništva na česticama na kojima se navedeno igralište nalazi. 

 

 31. ožujka 2017. godine na Prekršajnom sudu u Karlovcu održana je rasprava protiv 
okrivljenika Općine Netretić, pokrenutog povodom Optužnog prijedloga Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora 
građevinske inspekcije, Podružnice jedinice u Karlovcu, a 03. travnja 2017. godine 
donijeta je presuda kojom se odbija optužba. 

 
 

RAD I RADNI ODNOSI 
 

 Temeljem Zakona o zaštiti na radu sa tvrtkom Zaštita projekt d.o.o. iz Karlovca 
sklopljen je Ugovor o pružanju usluga iz zaštite na radu i to za razdoblje od 
01.02.2017. do 31.12.2017. godine.  
Vrijednost ugovorene usluge iznosi 312,50 kuna mjesečno s PDV-om.  
 

 Radi unaprjeđenja rada, nabavljena je računalna oprema u ukupnoj vrijednosti 
6.030,10 kuna. 
 

 Uputio  sam službenice Jedinstvenog upravnog odjela  na nekoliko seminara i to iz 
područja javne nabave, te uvođenja novog poreza na nekretnine. 
 

 Jednoj učenici Ekonomsko-turističke škole u Karlovcu omogućeno je obavljanje 
stručne prakse u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić. 
 
 
 
OSTALE AKTIVNOSTI 
 

 Sa 01.01. ove godine Općina Netretić preuzela je obvezu obračuna i naplate slivne 
vodne naknade za „Hrvatske vode“.  
Da bismo mogli izvršiti preuzetu obvezu, koja nam predstavlja dodatni posao, a od 
kojeg ne ostvarujemo nikakav prihod, morali smo nabaviti novi program, čija vrijednost 
iznosi 8.500,00 kuna s PDV-om.  
Sredstva za nabavku programa, kao i troškovi otpreme pošte, bit će nam refundirani 
od strane „Hrvatskih voda“. 
 

 U izvještajnom razdoblju provedeni su lokalni izbori, za što je iz Proračuna Općine 
Netretić izdvojeno 127.263,52 kune, od čega nam je Karlovačka županija refundirala 
41.805,54 kune. 

 

 U izvještajnom razdoblju isplaćena je naknada po izbornom rezultatu kandidatima za 
Općinskog načelnika Općine Netretić koji su prešli izborni prag od 10%, te političkim 
strankama prema broju zastupljenih vijećnika u Općinskom vijeću, i to u ukupnom 
iznosu 28.360,00 kuna. 
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 Na temelju zakona i podzakonskih propisa, u izvještajnom razdoblju, tj. od 01.01.2017. 
do 30.06.2017. godine, utvrdio sam te uputio na raspravu i usvajanje Općinskom 
vijeću Općine Netretić prijedloge slijedećih akata: 

- Odluke o pravu prvokupa u predmetu ponude vlasnika Društvo HETA Asset 
Resolution Hrvatska d.o.o. 

- Odluke o odobravanju sredstava za uplatu članarine LAG-u Vallis Colapis za 2017. 
godinu 

- Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Netretić, 

- Odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja Općine Netretić,  
- Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Netretić, 
- Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2016. godinu, 
- Programa utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. 

godinu, 
- Odluke o I. izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Netretić za 2017. godinu, 
- Odluke o općinskim porezima Općine Netretić, 
- Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija te 

uređenje groblja i pratećeg parkirališta u Općini Netretić unutar mjere 07 „Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., 

- Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – 
održavanje groblja na području Općine Netretić, 

- Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za modernizaciju nerazvrstanih cesta na 
području Općine Netretić EVB-06/17, 

- Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Netretić po 
Godišnjem obračunu za 2016. godinu, 

- Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2017. godinu, 
- Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Netretić za 2017. godinu, 
- Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Netretić za 2017. godinu, 
- Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić, 
- Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga prostora  u 

vlasništvu Općine Netretić, 
- Odluke o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti, 
- Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, 
- Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom, 
- Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Netretić za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine,  
- Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Netretić za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine, 
- Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o 

osnivanju prava stvarne služnosti radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula-
Karlovac DN 500/75/Reugovaranje Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta na 
nekretninama u K.O. Brajak Brdo, Vinski Vrh, Maletići i Jarče Polje, 

- Zaključka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada na području Općine Netretić za 2016. godinu,  

 
te slijedeća Izvješća: 
 
- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje od 01.07.2016. 

do 31.12.2016. godine, 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Netretić za 2016. godinu, 
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- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić 

za 2016. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 

2016. godinu  
- Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2016. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. 

godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, te 
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić za 2016. godinu. 
 

 Osiguravao sam izvršavanje, te izvršavao opće akte koje je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Netretić. 
 

 Redovito sam održavao kontakte sa predsjednicima mjesnih odbora. 
 

 Svakodnevno sam primao stranke, prisustvovao raznim sastancima na općinskom, 
županijskom i državnom nivou, te rješavao tekuću problematiku. 
 
 

 
  OPĆINSKI NAČELNIK: 

Marijan Peretić, v.r. 
 

 
 

 
 

 
 


