
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/18-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-18-1 
U Netretiću, 19. ožujka 2018. 
 
 
 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13 i 02/18) Općinski načelnik Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić  

 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2017. do 31.12.2017. GODINE 

 
 

PRORAČUN I FINANCIJE 

 

 Prihodi Proračuna Općine Netretić za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 
ostvareni su u iznosu 5.362.181,27 kuna, a rashodi u istom razdoblju  ostvareni su u 
iznosu 4.518.118,42 kune. 

 

 Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2017. godine iznosilo je 1.715.942,45 kuna. 
 

 Do 31.12.2017. godine podmirene su sve dospjele obveze prema dobavljačima.  
 

 Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2017. godine iznosio je 1.268.141,17 
kuna. 
 

 U izvještajnom razdoblju donio sam dvije odluke o preraspodjeli sredstava u 
Proračunu Općine Netretić za 2017. godinu i to: 

o 13.10.2017. godine zbog isplate tekuće pomoći za vatrogastvo, kojom je u 
Razdjelu 001: Jedinstveni upravni odjel, Glava 001 01: Općinsko vijeće i 
Jedinstveni upravni odjel, Program 02: Javna uprava i administracija, 
Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge, Aktivnost: Provedba izbora, 
umanjena pozicija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 13.000,00 
kuna, a za isti iznos povećana je pozicija 381 Tekuće donacije, Program 08: 
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Funkcijska klasifikacija 03 – 
Javni red i sigurnost, Aktivnost: Protupožarna zaštita te 

o 06.11.2017. godine radi isplate potpore za novorođeno dijete, kojom je u 
Razdjelu 001: Jedinstveni upravni odjel, Glava 001 01: Općinsko vijeće i 
Jedinstveni upravni odjel, Program 02: Javna uprava i administracija, 
Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge, Aktivnost: Administrativni 
poslovi Jedinstvenog upravnog odjela umanjena pozicija 323 Rashodi za 
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usluge za 5.000,00, kuna a za isti iznos povećana je  pozicija 372 Ostale 
naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Program 11: Socijalna skrb, 
Funkcijska klasifikacija 10 – Socijalna zaštita, Aktivnost: Potpore za 
novorođeno dijete. 

 

 Krajem godine pokrenut je postupak za otvaranje novog žiro-računa Općine Netretić u 
Hrvatskoj poštanskoj banci te zatvaranja dosadašnjeg u Karlovačkoj banci. 
 
 

 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH 
POVRŠINA 
 
Cestovna infrastruktura 
 

 Naručeni su i izrađeni geodetski elaborati izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i to: 
o za cestu kčbr. 1379/2 K.O. Jarče Polje te  
o za cestu kčbr. 1778 K.O. Lišnica. 

Geodetske elaborate izradila je tvrtka Geo-kom d.o.o. iz Duga Rese, za što su 
02.11.2017. godine sklopljena dva ugovora, jedan na iznos 9.637,50 kuna s PDV-om, 
a drugi na iznos 6. 937,50 kuna s PDV-om. 
Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta objavljen je  
05.12.2017. godine u listu „Karlovački tjednik“. Obilježavanje granica provedeno je 
11.12.2017. godine, a javni uvid u geodetske elaborate mogao se izvršiti dana 
12.12.2017. u vremenu od 10:00 do 11:00 sati. 
Nakon završenih postupaka koji su prethodili izradi navedenih elaborata, zahtjevi za 
pregled i ovjeru istih predani su radi provedbe Državnoj geodetskoj upravi, Područni 
ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Duga Resa 15.12.2017. 
godine. 

 

 Proveden je Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta.  
Ugovor za obavljanje navedene komunalne djelatnosti potpisan je 21.12.2017. godine 
s Obrtom za pogrebne usluge Terra iz Kamanja, koji je bio i jedini ponuditelj i to za 
razdoblje od  21.12.2017. do 21.12.2021. godine.  
 

 Održavane su nerazvrstane ceste, za što je iz Proračuna Općine Netretić u 
izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 129.340,70 kuna. 

o Naručen je kameni materijal kojim je izvršen popravak makadamskih 
nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić za što je utrošeno 74.750,33 
kune. 

o Izvedeni su radovi na popravku asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području 
Općine, za što je trošak iznosio 18.418,75. kuna. 
 
Radove na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, koje obuhvaća 
popravak makadamskih nerazvrstanih cesta te popravak asfaltiranih 
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. 
 

o Naručeno je šišanje živica uz nerazvrstane ceste, u što je utrošeno ukupno 
13.500,00 kuna.  
Navedeni radovi povjereni su Obrtu Kalić iz Generalskog Stola. 
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o Za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju utrošeno 

je 12.841,88 kuna.  
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta obavljao je Obrt za pogrebne usluge 
TERRA iz Kamanja temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti – 
zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić, koji je 
sklopljen dana 21. prosinca 2017. godine na temelju provedenog javnog 
natječaja, na vrijeme od četiri godine od dana potpisa ugovora. 
 

o Nabavljen je pijesak za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, za što je 
utrošeno 9.829,74 kune.  

 

 Nabavljena su dva prometna znaka, koja su postavljena na nerazvrstanim cestama na 
području Općine Netretić.  
Prometni znakovi naručeni su od Obrta Obnova Brnardić iz Banjskog Sela, a ukupna 
vrijednosti istih iznosila je 2.375,00 kuna. 
 

 Radi izrade prijedloga Proračuna Općine Netretić za 2018. godinu, 29.09.2017. godine 
upućen je javni poziv svim mjesnim odborima da dostave prijedloge za izgradnju i 
održavanje komunalne infrastrukture na području svog mjesnog odbora za 2018. 
godinu. 

 

Vodoopskrba 

 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji vodovoda 
Culibrki.  
Ugovor o izvođenju radova potpisan je s najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom 
Komunalno Duga Resa d.o.o. iz Duga Rese i to na iznos 136.238,85 kuna s PDV-om. 
Stručni nadzor nad radovima temeljem Ugovora provodila je tvrtka Ingrad d.o.o. iz 
Duga Rese, a vrijednost istog iznosila je 2.500,00 kuna s PDV-om.  
Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, a primopredaja istih izvršena je 
29.12.2017.godine.  

 
04.10.2017. godine u Općini Netretić održan je sastanak s mještanima 
zainteresiranima  za priključak na navedeni vodovod. 
 

 Radi rješavanja problema vodoopskrbe na području Općine Netretić, na inicijativu 
Općinskog načelnika Općine Netretić održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima 
tvrtke Komunalno Duga Resa d.o.o.. 

 

Javna rasvjeta i opskrba električnom energijom 

 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za modernizaciju javne rasvjete na 
području Općine Netretić.  
Radi se o  II. fazi modernizacije javne rasvjete, koja je obuhvatila dijelove naselja u 
mjesnim odborima Novigrad, Jarče Polje, Zagradci, Skupica i Netretić - zamjeni 
postojećih rasvjetnih tijela sa LED svjetiljkama. Ugovor o nabavi robe sklopljen je 
13.10.2017. godine s najpovoljnijom ponuditeljem, tvrtkom Ena d.o.o. iz Karlovca i to 
na iznos 234.975,00 s PDV-om. Stručni nadzor nad isporukom i ugradnjom robe 
provodila je tvrtka Atest inženjering d.o.o. iz Karlovca i to temeljem Ugovora 
sklopljenog 13.10.2017. godine na iznos 3.750,00 kuna s PDV-om.  
Radovi na modernizaciji javne rasvjete započeli su 23.10.2017. godine, a završili su 
10.11.2017. godine. Primopredaja istih izvršena je 15.11.2017. godine. 
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 Postavljena je rasvjeta na višenamjenskom igralištu u Netretiću.  
Radove na postavljanju rasvjete izvodila je tvrtka Ena d.o.o. iz Karlovca temeljem 
Ugovora sklopljenog dana 22.11.2017. godine na iznos 17.212,50 s PDV-om. Stručni 
nadzor nad postavljanjem rasvjete povjeren je tvrtki Atest-inženjering d.o.o. iz 
Karlovca temeljem Ugovora sklopljenog 22.11.2017. godine na iznos od 625,00 kuna s 
PDV-om. Radovi na izgradnji rasvjete započeli su 23.11.2017. godine, a završili 
07.12.2017. godine.  

 

 Izgrađena je javna rasvjeta u naselju Piščetke.  
Radove na izgradnji javne rasvjete izvodila je tvrtka Ena d.o.o. iz Karlovca temeljem 
narudžbenice izdane dana 20.12.2017. godine. Vrijednost radova iznosila je 17.462,00 
kuna s PDV-om, a stručni nadzor nad izvođenjem radova temeljem izdane 
narudžbenice provodila je tvrtka Atest inženjering d.o.o. iz Karlovca i to za iznos od 
500,00 kuna s PDV-om. 
Radovi su započeli 21.12.2017. godine, a završili su 29.12.2017. godine. Primopredaja 
istih izvršena je 29.12.2017. godine. 
Za potrebe izgradnje navedene javne rasvjete ishođena je prethodna 
elektroenergetska suglasnost te je sklopljen ugovor o prikljucenju iste na distribucijsku 
mrežu HEP-ODS-a. Trošak priključenja na distribucijsku mrežu iznosio je 7.762,50 
kuna s PDV-om. 

 

 Redovito su vršeni popravci na javnoj rasvjeti.  
Radove na održavanju javne rasvjete izvodila je 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 temelju prethodno provedenog 
javnog natječaja, na rok od 4 godine. 
Radovi su izvođeni temeljem izdanih narudžbenica, po prijavama o kvarovima koje su 
prikupljane od građana s terena Općine.  
Ukupni troškovi održavanja javne rasvjete u razdoblju od 01.07.2017. do 31.12.2017. 
godine iznosili su 55.350,00 kuna. 
 

 Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u prethodnom izvještajnom 
razdoblju potpisan je Ugovor o opskrbi električne energije  za ukupno 63 obračunska 
mjerna mjesta za koje se električna energija plaća iz Proračuna Općine Netretić. 
Ugovor o opskrbi potpisan je s tvrtkom Crodux plin d.o.o. iz Zagreba, kao 
najpovoljnijim ponuditeljem na iznos 179.726,09 kuna s PDV-om i to na razdoblje od 
godine dana,  počevši s 01.08.2017. godine.  

 
Trošak za električnu energiju za javnu rasvjetu za razdoblje od 01.07.2017. do 
31.12.2017. godine iznosio je 151.399,09 kuna, što je znatno manje u odnosu na 
trošak u istom razdoblju prethodne godine koji je iznosio 196.837,03 kune. Ušteda u 
navedenom trošku rezultat je modernizacije javne rasvjete koja je provedena u 
posljednje dvije godine. 
 

 Zbog čestih nestanaka električne energije, koji su bili posebno izraženi krajem 
kolovoza i početkom rujna 2017. godine, a što je uzrokovalo veliki broj kvarova na 
električnim uređajima te ometalo rad Općinske uprave, FINE, pošte i poduzetnika na 
području Općine, 06.09.2017. godine upućen je zahtjev tvrtki HEP-ODS d.o.o., Pogon 
Duga za održavanje hitnog sastanka na tu temu.  
Sastanak je održan 15.09.2017. godine, a na istom se razgovaralo o: 

o problemima napajanja električnom energijom Općine Netretić radi ispada 
dalekovoda 

o održavanju postrojenja Pogona Duga Resa na području Općine Netretić 
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o planovima i investicijama za smanjenje broja ispada dalekovoda 
o planovima izgradnje novih objekata 
o zahtjevu Općinskog načelnika Općine Netretić za rekonstrukciju 

niskonaponske mreže Dubravci 1,  
o zahtjevu Općinskog načelnika za izgradnju produžetka dalekovoda od Brajak 

Brda do Netretića 
o izgradnji strujnog prstena odmorište Vukova Gorica-asfaltna baza Jarče Polje. 

  
 

Groblja i mrtvačnice 
 

 Na temelju Ugovora koji je sklopljen u prethodnom izvještajnom razdoblju tvrtka 
Construction project d.o.o. iz Duga Rese izradila je Glavni projekt sanacije i uređenja 
groblja Prilišće. Primopredaja istog izvršena je dana 04.10.2017. godine. 

 

 Na temelju Ugovora koji je također sklopljen u prethodnom izvještajnom razdoblju 
tvrtka Construction project d.o.o. iz Duga Rese izradila je i Glavni projekt sanacije i 
uređenja groblja Završje. Primopredaja istog izvršena je dana 04.10.2017. godine 
 

 U izvještajnom razdoblju naručena je košnja trave na grobljima.  
Navedene radove izvodila je tvrtka Čistoća d.o.o. iz Duga Rese i to temeljem Ugovora 
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje groblja na području 
Općine Netretić sklopljenog dana 31.03.2017. godine na rok od 01.04.2017. do 
01.04.2019. godine, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.  
Trošak za navedene radove u izvještajnom razdoblju iznosio je 20.520,00 kuna s 
PDV-om. 

 
 

Objekti  

 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu Glavnog projekta energetske 
obnove zgrade Društvenog doma Prilišće te je isti i izrađen. 
Izrada Glavnog projekta povjerena je tvrtki Construction project d.o.o. iz Duga Rese, 
kao najpovoljnijem ponuditelju i to temeljem Ugovora sklopljenog dana 19.12.2017. 
godine za ukupan iznos 60.000,00 kuna.  

 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu Glavnog projekta energetske 
obnove zgrade Netretić 2A, te je isti i izrađen. 
Ugovor o izradi Glavnog projekta sklopljen je 19.12.2017. godine s najpovoljnijim 
ponuditeljem, tvrtkom Construction d.o.o. iz Duga Rese i to na ukupan iznos 62.000,00 
kuna. 
 

 Postojeći Glavni projekt za rekonstrukciju doma u Mračinu prilagođen je za energetsku 
obnovu zgrade.  
Prilagodba projekta povjerena je tvrtki Construction project d.o.o. iz Duga Rese 
temeljem narudžbenice, a ukupna vrijednost navedene usluge iznosila je 1.000,00 
kuna. 
 
Izrada naprijed navedenih projekata energetske obnove naručena je radi prijave istih 
na Poziv 4c1.4 "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama 
javnog sektora" koje je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. 
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 Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zatvorene terase Društvenog 
doma u Srednjem Prilišću.  
Izrada dokumentacije povjerena je tvrtki Ingrad d.o.o. iz Duga Rese temeljem Ugovora 
sklopljenog dana 17.10.2017. godine na iznos 10.937,50 kuna s PDV-om. 
 
 

Stari grad Novigrad 

 

 Izrađen je troškovnik za nastavak radova na Starom gradu Novigrad na Dobri u 2017. 
godini.  
Troškovnik je temeljem narudžbenice izradio Ured ovlaštene arhitektice Vesne 
Klauznicer, dipl.ing.arh. iz Karlovca, a vrijednost navedene usluge iznosila je 1.250,00 
kuna s PDV-om. 
 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje geodetskih radova za potrebe 
sanacije kamenoloma ispod sjeverne kule Starog grada Novigrada na Dobri. 
Geodetske radove izvodila je tvrtka Geom d.o.o. iz Slunja. Ugovor o izvođenju radova 
potpisan je 21.09.2017. godine i to na iznos 21.000,00 kuna s PDV-om. 
 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za geofizička i geotehnička ispitivanja II 
faze za potrebe sanacije kamenoloma ispod sjeverne kule Starog grada Novigrada na 
Dobri.  
Navedena ispitivanja povjerena su tvrtki Geoexpert-G.T.B. d.o.o. iz Zagreba kao 
najpovoljnijem ponuditelju i to za iznos od 51.250,00 kuna s PDV-om. Ugovor je 
potpisan 25.09.2017. godine. 

 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu  glavnog projekta sanacije 
kamenoloma ispod Starog grada Novigrad.  
Glavni projekt izradila je tvrtka Geoexpert-G.T.B. d.o.o. iz Zagreba za iznos od 
31.250,00 kuna s PDV-om, kao najpovoljniji ponuditelj u tom postupku. Ugovor o izradi 
projekta potpisan je 25.09.2017. godine. 

 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje kamenarskih radova na 
Starom gradu Novigrad.  
Radovi su povjereni Obrtu Izgradnja Popovački, vl. Mijo Popovački iz Duga Rese kao 
jedinom ponuditelju i to temeljem Ugovora sklopljenog dana 11.10.2017. godine na 
iznos od 22.375,00 kuna s PDV-om. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodio 
je Ured ovlaštene arhitektice Vesne Klauznicer dipl.ing.arh, iz Karlovca i to temeljem 
Ugovora sklopljenog dana 11.10.2017. godine. Vrijednost ugovorene usluge iznosila je 
2.500,00 kuna, a ista je obuhvatila i završno izvješće o ugovorenim građevinskim 
radovima za 2017. godinu. 

 
U obnovu Starog grada Novigrada i sanaciju kamenoloma ispod Starog grada 
Novigrada u 2017. godini uloženo je ukupno 129.625,00 kuna, od čega je Ministarstvo 
kulture temeljem naše prijave na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2017. godinu doznačilo sredstva u iznosu 100.000,00 kuna, 
Karlovačka županija doznačila je 10.000,00 kuna i to temeljem naše prijave na Poziv 
za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2017. godinu, a 
preostali iznos od 19.625,00 kuna osiguran je u Proračunu Općine Netretić. 

 

 Osnovana je Radna skupina za obnovu i namjenu Starog grada Novigrada na Dobri, 
kao savjetodavno tijelo koje će davati smjernice Općinskom načelniku za daljnju 
obnovu i namjenu Starog grada Novigrada. 
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Gospodarenje otpadom i održavanje javnih površina  

 

 Donesena je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine 
Netretić za razdoblje 2017.-2023.g. 
U postupku provedenom temeljem navedene Odluke utvrđeno je da provedba 
predmetnog Plana neće imati vjerojatno značajan negativan utjecaj na okoliš te da za 
Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić za razdoblje od 2017. – 
2023. godine, koji je izradio obrt Vedeco team iz Rijeke dan je na uvid javnosti u 
razdoblju od 22.12.2017. do 22.01.2018. godine, tijekom kojeg nije bilo nikakvih 
primjedbi na isti. 
 

 Naručeno je mobilno reciklažno dvorište. 
Isto je bilo postavljeno u naselju Jarče Polje - kod bivše benzinske postaje i to dana 
22.09.2017. godine u vremenskom razdoblju od 10:00 do 18:00 sati te 23.09.2017. 
godine u  vremenskom razdoblju od 08:00 do 16:00 sati.  
Svrha i namjena mobilnog reciklažnog dvorišta bila je prihvat i skladištenje manjih 
količina raznih vrsta otpada prikupljenih od fizičkih osoba s područja Općine Netretić. 
Na ovaj način omogućeno je besplatno zbrinjavanje posebnih vrsta otpada poput 
ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva koje sadrži opasne 
tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija 
i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada te ostalih 
posebnih vrsta otpada. 
 

 21.11.2017. godine u Općini Netretić održan je sastanak s predstavnicima tvrtke Mull 
trans d.o.o. vezano za primjenu Uredbe o gospodarenjem komunalnim otpadom 
(„Narodne novine“ broj 50/17). 
 

 

Poslovni prostori 
 

 S predstavnicima tvrtke Hrvatska pošta d.d. Zagreb održano je niz sastanaka radi 
preseljenja poštanskog ureda u Netretiću sa sadašnje adrese u poslovni prostor u 
vlasništvu Općine Netretić, Netretić 2, prizemlje, koji je ostao prazan nakon zatvaranja 
poslovnice Karlovačke banke u Netretiću, te je u tome i postignut dogovor, nakon čega 
je uslijedio potpis ugovora o zakupu poslovnog prostora.  
Budući da je Hrvatska pošta d.d. pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske te da 
je rad poštanskog ureda u Netretiću u interesu i cilju općega, gospodarskog i 
socijalnog napretka građana Općine Netretić, sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o 
zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) za 
sklapanje ugovora o zakupu za navedeni poslovni prostor nije bilo potrebno 
provođenje javnog natječaja. 
 

 Istovremeno s pregovorima koji su se vršili s predstavnicima tvrtke Hrvatska pošta d.d. 
radi preseljenja poštanskog ureda u novi prostor, vršili su i pregovori s predstavnicima 
Hrvatske poštanske banke radi otvaranja šaltera navedene banke u poštanskom 
uredu u Netretiću, te je u tome također postignut dogovor.  
Otvaranjem šaltera Hrvatske poštanske banke u Netretiću građani će moći obavljati 
sve transakcije kakve su mogli obavljati u poslovnici Karlovačke banke, što znači da 
će realizacijom navedenog dogovora građanima biti vraćeno sve ono što su izgubili 
zatvaranjem navedene poslovnice. 
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 U naprijed navedenom poslovnom prostoru izvedeni su radovi za priključenje 
poslovnog prostora na sustav centralnog grijanja Općine Netretić.  
Navedene radove izveo je DS mont, obrt za instalacijske i servisne usluge vl. Deni 
Vinski, temeljem narudžbenice, a vrijednost istih iznosila je 3.782,88 kuna s PDV-om. 
 

 Zbog preseljenja poštanskog ureda u naprijed navedeni poslovni prostor Općine 
Netretić, ispred objekta je bilo potrebno izraditi čeličnu platformu-nogostup, a kako bi 
se osobama s invaliditetom i dostavnom vozilu Hrvatske pošte omogućio prilaz istom. 
Po provedenom postupku jednostavne nabave, Ugovor o izradi navedene platforme 
potpisan je 19.12.2017. godine s najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom Vindom d.o.o. iz 
Donjeg Prilišća i to na iznos 35.000,00 kuna s PDV-om. Stručni nadzor nad radovima 
provodila je tvrtka Construction project d.o.o. iz Duga Rese temeljem narudžbenice, a 
vrijednost istog iznosila je ukupno 600,00 kuna. Radovi su izvedeni u ugovorenom 
roku, u skladu s ponudbenim troškovnikom, a primopredaja istih izvršena je  
29.12.2017. godine.  

 
 

 
PROGRAMI I PROJEKTI  

 
Odobreni programi i projekti  
 

 Na temelju prijave Općine Netretić na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova europske unije za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini 
prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, odobrena su i doznačena 
sredstva u iznosu 160.000,00 kuna za modernizaciju pet nerazvrstanih cesta na 
području Općine Netretić, i to u: 

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

Ugovor o sufinanciranju s navedenim Ministarstvom potpisan je 18.09.2017. godine. 
 

 Na temelju prijave Općine Netretić na poziv Ministarstva poljoprivrede za dodjelu 
potpore za organizaciju manifestacija u 2017. godini odobrena su i doznačena 
sredstva za sufinanciranje manifestacije „Susreti četiri Novigrada“ 2017. godine.  
Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede potpisan je 18.12.2017. godine 
 

 Na temelju Natječaja za provedbu podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili 
proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore 
energije i uštedu energije – provedba operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje 
nerazvrstanih cesta, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
28.12.2017. godine donijela je Odluku o prihvatljivosti kojom je odlučeno da je Općina 
Netretić prihvatljiv korisnik, te je istom Općini Netretić za ulaganje u građenje 
nerazvrstane ceste koje je prijavila na taj Natječaj 23.12.2016. godine, utvrđena 
potpora u iznosu 1.100.000,00 kuna.   
 
 
Prijavljeni programi i projekti 
 

 Temeljem objavljenog Natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju za Mjeru 7,  Podmjera 7.1. – provedba operacije  7.1.1. „Sastavljanje 
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i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave", 11.07.2017. godine 
uspješno je prijavljen projekt Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Netretić. 

 

 24.07.2017. godine Općina Netretić prijavila se na Poziv Ministarstva kulture 
Umjetnost i kultura 54+UP.02.1.1.03, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 
2014-2020. iz Europskog socijalnog fonda.  

 

 Temeljem Poziva Ministarstva kulture za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2018. godinu, 15.09.2017. godine dostavljena je Prijavnica za 
programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za Stari Grad Novigrad. 
Navedenom prijavom od Ministarstva kulture zatražena su sredstva u iznosu od 
311.875,00 kuna i to za izradu dokumentacije za obnovu i prezentaciju Starog grada 
Novigrada te izvođenje radova na sanaciji kamenoloma ispod Starog grada. 

 

 Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke 
županije za 2018. godinu, 15.09.2017. godine prijavljeni su radovi na obnovi Starog 
grada Novigrad.  
Navedenom prijavom od Karlovačke županije zatražena su sredstva u iznosu od 
37.500,00 kuna i to za izradu dokumentacije i istraživačke radove. 

 

 Potpisan je Ugovor o pružanju usluge izrade natječajne dokumentacije i prijave na 
Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih 
razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.  
Ugovor je potpisan s tvrtkom Level project j.d.o.o. iz Zagreba 26.10.2017. godine na 
ukupan iznos 4.500,00 kuna.  
Temeljem navedenog ugovora uspješno su prijavljena dva projekta na Poziv za iskaz 
interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih 
projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova i to: 

o Izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade Općine procijenjene 
vrijednosti 183.750,00 kuna, od čega traženi iznos sufinanciranja Ministarstva 
iznosi 163.537,50 kuna (89%), a Općine Netretić 20.212,50 kuna (11%), te 

o Izrada projektne dokumentacije pročišćivača otpadnih voda i kanalizacije u 
dužini od 1 km na području Općine Netretić procijenjene vrijednosti 
320.406,25 kuna, od čega traženi iznos sufinanciranja Ministarstva iznosi 
285.161,56 kuna (89%), a Općine Netretić 35.244,69 kuna (11%). 

 

 Budući da će od mjeseca studenog 2018. godine zaprimanje eRačuna u postupcima 
javne nabave postati obveza za sve javne naručitelje, Općina Netretić iskazala je 
interes na Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za zajedničku prijavu 
na natječaj u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Telecom).  
Navedeni projekat uspješno je prijavljen, a realizacijom istog Općina Netretić povratit 
će uložena sredstva koja će uložiti u procese elektroničkog fakturiranja. Evaulacija 
projekta od strane Izvršne agencije za inovacije i mreže te objavljivanje odluke o 
dodjeli sredstava očekuje se u travnju ove godine. 
 

 22.12.2017. godine s tvrtkom Level project j.d.o.o. iz Zagreba potpisan je Ugovor o 
pružanju usluge izrade natječajne dokumentacije i prijave na Poziv 4c1.4 "Energetska 
obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" koje je 
objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Ukupna vrijednost ugovorene 
usluge iznosi 15.000,00 kuna. 

 

 Općina Netretić uključila se kao partner u projektu pod nazivom „Susret kultura – 
utvrde i dvorci Karlovačke županije“.  
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Radi se o zajedničkom projektu Karlovačke županije i općina s područja Županije koji 
je prijavljen u program Središnje Europe (CEP). U navedeni projekt Općina Netretić 
prijavila je Obnovu Starog grada Novigrada. 
 

 Općina Netretić prijavila se kao partner Gradskom društvu Crvenog križa Duga Resa u 
projektu koji je ovo Društvo prijavilo na Program zapošljavanja žena – Zaželi. 
 

 Općina Netretić poduprla je pismom preporuke projekt Gradskog društva Crvenog 
križa Duga Resa pod nazivom „Mobilnost za starije sa ruralnih područja Grada Duge 
Rese i okolnih općina“, a  koji je Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa prijavilo 
na Poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s ciljem 
osiguravanja prijevoza starijim osobama u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih 
potreba.  

 

 31.08.2017. godine Općina Netretić sklopila je Sporazum o suradnji na programu 
„Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, 
prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“. 
Radi se o zajedničkom projektu u kojem sudjeluju Karlovačka županija, gradovi 
Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Duga Resa te općine Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, 
Draganć, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, 
Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje. 
Navedenim sporazumom, sporazumne strane usuglasile su se da se županijski 
program sastoji od 3 projekta, svaki s pripadajućim područjem provedbe, te da će se 
provoditi u dvije faze. U prvoj fazi provodit će se pred-pripremne i pripremne aktivnosti 
koje će završiti izradom Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za područje 
Karlovačke županije i prijavama svakog projekta za sufinanciranje iz sredstava 
fondova EU, a druga faza provodit će se nakon potpisivanja ugovora o dodjeli 
bespovratnih EU sredstava, a sastojat će se od projektiranja i izgradnje širokopojasne 
infrastrukture. 
Nakon sklapanja navedenog sporazuma, a radi realizacije istog, uslijedio je čitav niz 
aktivnosti i sastanaka. 
 

 
GOSPODARSTVO 
 
Radna zona „Maletići“ 
 

 22.09.2017. godine predan je Zahtjev Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 
građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i građenje Duga Resa za 
izdavanje obavijesti o pribavljanju posebnih uvjeta radi pokretanja postupka izdavanja 
lokacijske dozvole za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda za Radnu zonu. 
 

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

Poljoprivreda 
 

 Temeljem Javnog poziva Općine Netretić za dodjelu potpora poljoprivredi na području 
Općine Netretić za 2017. godinu od 04.04.2017. godine, objavljenog na web stranici 
Općine Netretić i to za četiri mjere:  

o Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada 
o Sufinanciranje polica osiguranja životinja 
o Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača te 



11 

 
o Sufinanciranje dokumentacije za legalizaciju izgrađenih poljoprivrednih 

objekata 
u izvještajnom razdoblju zahtjev za dodjelu potpore podnijelo je ukupno 25 obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava. 
Od ukupno 25 podnesenih zahtjeva 

o 23 zahtjeva odnosilo se na mjeru Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja 
krava i krmača, temeljem kojih je iz Proračuna Općine Netretić isplaćeno 
ukupno 20.392,50 kuna, od čega 10.392,50 vlastitih sredstava, a Karlovačka 
županija doznačila je potporu u iznosu 10.000,00 kuna, a 

o 2 zahtjeva odnosila su se na mjeru Sufinanciranje polica osiguranja životinja, 
temeljem kojih je iz Proračuna Općine Netretić isplaćeno ukupno 8.104,77 
kuna. 

 

Lovstvo i zaštita životinja 

 

 U izvještajnom razdoblju doznačene su kapitalne donacije lovačkim društvima i to: 
o Lovačkom društvu „Srnjak“ Netretić u iznosu 8.000,00 kuna te 
o Lovačkom društvu „Šljuka“ Prilišće u iznosu 8.000,00 kuna. 

 

 Zbrinjavani su psi lutalice, a za isto je iz Općinskog proračuna Općine Netretić u 
izvještajnom razdoblju utrošeno 2.626,25 kuna. 

 
 
ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 
Školstvo 
 

 Temeljem podnesenih zahtjeva u izvještajnom razdoblju, Osnovnoj školi Netretić 
odobrena su i doznačena sredstva u ukupnom iznosu 36.569,98 kuna i to za: 

o podmirenje troška osiguranja učenika Osnovne škole Netretić za školsku 
godinu 2017./2018.  u iznosu 2.360,00 kuna 

o podmirenje troška nabavke peciva povodom obilježavanja Europskog tjedna 
sporta, hodanjem iz matične škole Netretić i područne škole Jarče Polje do 
Novigrada na Dobri u iznosu 637,50 kuna 

o podmirenje troška terenske nastave i prijevoza učenika na relaciji Dubravci-
Netretić-Dubravci dana 06. listopada 2017. godine te Netretić-Zagreb-Netretić 
dana 20. studenog 2017. godine u iznosu 2.900,00 kuna 

o podmirenje troška terenske nastave i prijevoza učenika razredne nastave u 
Slunj dana 13. listopada 2017. godine u iznosu 2.600,00 kuna 

o podmirenje troškova nabavke udžbenika za učenike prvih razreda  Osnovne 
škole Netretić za školsku godinu 2017./2018 u iznosu 7.803,00 kune 

o podmirenje troškova terenske nastave i prijevoza učenika na Plitvice u iznosu 
2.700,00 kuna 

o podmirenje troška nabavke poklon paketa povodom Svetog Nikole u iznosu 
1.475,73 kuna 

o podmirenje troška „Škole u prirodi“ u iznosu 4.000,00 kuna, te 
o rad „male škole“ za školsku godinu 2016/2017. u iznosu 12.093,75 kuna. 

 
Na temelju podnesenog zahtjeva u izvještajnom razdoblju Osnovnoj školi Netretić 
odobrena su još sredstva za financiranje rada pet učiteljica Osnovne škole Netretić 
koje će voditi predškolski odgoj ("malu školu") u školskoj godini 2017./2018. za djecu s 
područja Općine Netretić, koja je započela dana 03. listopada 2017. godine u matičnoj 
školi te područnim školama Jarče Polje, Dubravci, Novigrad, Zagradci, svaka po 75 
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sati, za što će im se isplatiti naknada u iznosu 50,00 kuna bruto po satu te podmirenje 
troškova nabavke osnovnog didaktičkog materijala za potrebe održavanja "male škole" 
u iznosu do 1.000,00 kuna, ali ista nisu doznačena Osnovnoj školi Netretić u 
izvještajnom razdoblju. 
 

 Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Netretić o sufinanciranju prijevoza učenika 
srednjih škola redovito su podmirivani troškovi prijevoza učenika srednjih škola, koji su 
za izvještajno razdoblje tj. od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine iznosili ukupno 
85.020,99 kuna.  

 

Kultura i sport 
 

 Organizirana je tradicionalna manifestacija „Susreti četiri Novigrada“. 
Navedena manifestacija održana je u Novigradu na Dobri 06., 07. i 08.10.2017. 
godine. 

 

 Kino klubu Karlovac iz Karlovca odobreno je korištenje prostora Starog grada 
Novigrada bez naknade za održavanje programa 22. Filmske revije mladeži i 10. Four 
River Film Festivala dana 14. rujna 2017. godine. 
 

 Produkcijskoj kući Studio dim d.o.o. iz Zagreba odobreno je korištenje prostora Starog 
grada Novigrad za potrebe snimanja komercijalnog dječjeg filma „Moj dida je pao s 
Marsa“ koje je održano dana 22., 25., i 26. rujna 2017. godine, te noć sa 27. na 28. 
rujna 2017. godine i 28. na 29. rujna 2017. godine, uz naknadu u iznosu 700,00 kuna 
po danu korištenja, odnosno ukupno 3.500,00 kuna te podmirenje paušalnog iznosa u 
visini od 300,00 kuna, na ime troškova vode i električne energije. 
 

 Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Novigrada na Dobri odobrena je financijska 
potpora u iznosu 20.000,00 kuna za konzervatorsko-restauratorske radove na zvoniku 
župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novigradu na Dobri.  
Međusobna prava i obveze Općine Netretić, kao davatelja financijskih sredstava i 
Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije regulirana su ugovorom o financijskoj potpori. 
 

 Na temelju  Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2017. godinu koju je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Netretić  

o Odredu izviđača „Spider“ iz Duga Rese odobrena je financijska pomoć u 
iznosu 500,00 kuna kao sponzorstvo za sudjelovanje u akciji donošenja 
„Betlehemskog svjetla“  u župe Karlovačke županije 

o Moto klubu Krašić iz Krašića odobrena je financijska pomoć u iznosu 2.500,00 
kuna kao sponzorstvo za odlazak vozača Janka Martinac na Svjetski Kup 
nacija u motocrossu u Englesku 

o Udruzi orača Karlovačke županije odobrena je financijska pomoć u iznosu 
2.000,00 kuna kao sponzorstvo za održavanje županijskog natjecanja u 
oranju  

o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Dubravci odobrena je financijska pomoć 
u iznosu 2.000,00 kuna kao sponzorstvo za održavanje turnira povodom 
blagdana „Sv. Ane“  

o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Mračin odobrena je financijska pomoć u 
iznosu 2.000,00 kuna kao sponzorstvo za održavanje memorijalnog turnira 
„Boško Tomičić“  

o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jarče Polje-Straža odobrena je 
financijska pomoć u iznosu 2.000,00 kuna kao sponzorstvo za održavanje 
memorijalnog turnira „Branko Štedul“.  
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Predškolski odgoj 
 

 Redovito su podmirivani troškovi sufinanciranja smještaja djece u svim predškolskim 
ustanovama s kojima su sklopljeni ugovori o sufinanciranju smještaja. 
U izvještajnom razdoblju navedeni troškovi iznosili su ukupno 150.090,00 kuna.  
 

 
SOCIJALNA SKRB 
 

 Na temelju Socijalnog programa Općine Netretić za 2017. godinu, u izvještajnom 
razdoblju podnesena su 4 zahtjeva za podmirenje troškova stanovanja iz Proračuna 
Općine Netretić te su sva 4 pozitivno riješena. 
Ukupni troškovi stanovanja za sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji su 
ostvarili to pravo u 2017. godini  u izvještajnom razdoblju iznosili su 14.518,07 kuna. 
 

 Pored naprijed navedenih zahtjeva za podmirenje troškova stanovanja, temeljem 
Socijalnog programa Općine Netretić u izvještajnom razdoblju podneseno je i 5 
zahtjeva za jednokratnu pomoć. Svi zahtjevi riješeni su pozitivno. 
U razdoblju od 01.07. do 31.12.2017. godine na ime jednokratne pomoći iz Proračuna 
Općine Netretić isplaćeno je ukupno 1.900,00 kuna 

 

 Temeljem zakonske odredbe Gradskom društvu Crvenog križa Duga Resa u 
izvještajnom razdoblju doznačena su sredstva u iznosu 8.669,45 kuna. 
 

 Na temelju podnesenih zahtjeva  odobravane su i isplaćivane  pomoći za novorođeno 
dijete i to u iznosu 2.000,00 kuna neto po djetetu.  
U razdoblju od 01.07. do 31.12.2017. godine podneseno je ukupno 9 zahtjeva za 
isplatu navedene pomoći. 
Ukupan trošak za isplatu pomoći za novorođeno dijete u izvještajnom razdoblju iznosio 
je 22.000,00 kuna, od čega se 18.000,00 kuna odnosi na zahtjeve koji su podneseni i 
odobreni u navedenom razdoblju, a 4.000,00 kuna na zahtjeve koji su podneseni i 
odobreni u prethodnom izvještajnom razdoblju tj. od 01.01. do 30.06.2017. godine, ali 
navedena pomoć u istom razdoblju nije i isplaćena.  

 
 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 
Vatrogastvo 
 

 Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić redovito su doznačivana sredstva za redovan 
rad.  
Za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine iz Proračuna Općine Netretić na 
žiro-račun Vatrogasne zajednice Općine Netretić doznačeno je ukupno 33.487,25 
kuna. 
Pored navedenih sredstava, Vatrogasnoj zajednici doznačena su još sredstva u 
iznosu: 

o 30.000,00 kuna za nabavku vatrogasnog vozila (kombi) za potrebe 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jarče Polje-Straža te 

o 35.000,00 kuna za nabavku vatrogasne opreme za potrebe dobrovoljnih 
vatrogasnih društava u sastavu Vatrogasne zajednice. 

 
 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagradci odobrena su financijska sredstva za: 
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o podmirenje troškova održavanja relejne vježbe koja je održana dana 15. 

listopada 2017. godine u Zagradcima u iznosu 3.000,00 kuna te 

o podmirenje troškova legalizacije vatrogasnog spremišta DVD-a u iznosu 
530,00 kuna.  
 

 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kunići odobrena su financijska sredstva za 
uređenje sanitarnog prostora u iznosu 14.166,25 kuna. 
 
Odobrena sredstva DVD-u Zagradci i DVD-u Kunići doznačena su na žiro-račun 
Vatrogasne zajednice Općine Netretić za navedene namjene. 
 

 Redovito su podmirivani računi Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 
mjesečni paušalni iznos za vatrogasne intervencije na području Općine Netretić u 
iznosu 1.250,00 kuna s PDV-om. 
U izvještajnom razdoblju za navedene usluge iz Proračuna Općine Netretić izdvojeno 
je ukupno 8.750,00 kuna. 
 

 
Zaštita i spašavanje 
 

 Ažurirana je evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite – Stožera 
civilne zaštite, operativnih snaga vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja, 
Crvenog križa, te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite. 

 

 Donesen je Plan vježbi civilne zaštite za 2018. godinu.  
Navedenim planom planira se izvođenje vježbe „Požar otvorenog tipa“ i to u lipnju 
2018. godine u Mračinu, u kojoj će sudjelovati Stožer civilne zaštite Općine Neretić, 
Vatrogasna zajednica Općine Netretić i dobrovoljna vatrogasna društva, Hrvatska 
gorska služba spašavanja te Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa. 
 

 12.07.2017. godine održan je sastanak Radne grupe za izradu Procjene rizika od 
velikih nesreća i katastrofa za područje Općine Netretić, a vezano za utvrđivanje 
obveze izrade navedenog dokumenta. 

 

 03.11.2017. godine Općinski načelnik Općine Netretić pohađao je Program 
osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
sustavu civilne zaštite.  

 

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

 
 
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI 
 

 Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Netretić od 30.06.2017. godine sa 
tvrtkom Plinacro d.o.o. iz Zagreba 09.08.2017. godine potpisan je Ugovor  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. 
Navedenim ugovorom tvrtki Plinacro d.o.o. dopušta se ustanovljavanje prava stvarne 
služnosti na nekretninama navedenim u članku 2. Ugovora bez naknade i upis 
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ustanovljenog prava stvarne služnosti na nekretninama obuhvaćenim prvotno 
potpisanim odnosno, naknadnim Ugovorom u zemljišnoj knjizi nadležnog suda. 
    

 Pred Općinskim sudom u Karlovcu pokrenut je pojedinačni ispravni postupak za kčbr. 
250, zk.ul.br. 87 k.o. Mračin na kojoj je izgrađen Društveni dom Mračin.  
 

 Predan je zahtjev Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Karlovcu radi brisanja 
društvenog vlasništva na kčbr. 7/2 i 23 u k.o. Zagradci i uknjiženja prava vlasništva za 
korist Općine Netretić.  
Radi se katastarskim česticama na kojima se nalazi igralište Nogometnog kluba 
„Dobra“. 
 

 Radilo se na identifikaciji zemljišta vezano uz ostvarenje prava na naknadu s osnova 
prava puta od strane trgovačkog društva Hrvatski telekom d.d,, a sukladno Pravilniku o 
potvrdi i naknadi za pravo puta. 
 

 S danom 31.10.2017. godine raskinut je Ugovor o zastupanju zaključen 2008. godine 
između Općine Netretić i odvjetnika Marka Reškovac iz Karlovca, te je 02.11.2017. 
godine sklopljen Ugovor o pravnom savjetovanju s Odvjetnikom Davorom Bartolac iz 
Karlovca i to za razdoblje od 02.11.2017. godine do 31.12.2018. godine.  
Vrijednost ugovorene usluge iznosi ukupno 2.000,00 kuna mjesečno. 
 

 Donesena  je odluka o redovnom godišnjem popisu imovine sa stanjem na dan 
31.12.2017. godine.  
Navedenom odlukom imenovano je Povjerenstvo za popis imovine koje je s popisom 
započelo 18.12.2017. godine, a isti je bilo dužno završiti do 12.01.2018. godine. Rok 
za podnošenje izvještaja Općinskom načelniku o obavljenom popisu bio je 19.01.2018. 
godine. 

 
 

RAD I RADNI ODNOSI 
 

 09.10.2017. godine potpisana su dva Ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu. 
Temeljem navedenih ugovora u Općini Netretić zaposlena su tri radnika na određeno 
vrijeme od tri mjeseca, s kojima su sklopljeni ugovori o radu.  
22.12.2017. godine s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljeni su aneksi 
prethodno navedenih ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu, temeljem 
kojih je rad ovih tri radnika koji su prethodno zaposleni na vrijeme od tri mjeseca 
produžen za još dodatnih tri mjeseca, te su s navedenim radnicima 22.12.2017. 
godine potpisani aneksi ugovora o radu. 
Zaposleni radnici osposobljeni su za rad na siguran način. 
 

 Proveden je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Netretić. 
Po provedenom postupku Javnog natječaja koji je objavljen u „Narodnim novinama“ 
broj 99/17 od 06. listopada 2017. godine, Općinski načelnik Općine Netretić donio je 
rješenje kojim je za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić na 
neodređeno vrijeme, počevši od dana 01.12.2017. godine, uz probni rad u trajanju od 
tri mjeseca, imenovao Tihanu Stepić, mag.iur. 
 

 U izvještajnom razdoblju radilo se na usavršavanju službenika Jedinstvenog upravnog 
odjela i to iz područja javne nabave. 
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OSTALE AKTIVNOSTI 
 
 

 31.08.2017. godine sklopljen je Ugovor o održavanju i ažuriranju web stranice Općine 
Netretić na razdoblje od godine dana od dana potpisa Ugovora.  
Održavanje i ažuriranje službene stranice Općine Netretić povjereno je Obzorniku, 
agenciji za marketing i oglašavanje iz Karlovca za ukupan iznos od 700,00 kuna 
mjesečno. 

 

 Naručena je izrada Projekta Identifikacija imovine, procjena imovine i strategija 
upravljanja imovinom za razdoblje 2018. - 2021. sa računalnim softverom za 
upravljanje imovinom. 
Navedena usluga povjerena je tvrtki Solin tron j.d.o.o. iz Zagreba temeljem Ugovora 
sklopljenog dana 31.08.2017. godine, a vrijednost navedene usluge iznosila je ukupno 
19.500,00 kuna. 

 

 Naručena je izrada projekta Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola 
(FMC) te je isti i izrađen. 
Navedena usluga povjerena je tvrtki Solis tron j.d.o.o. iz Zagreba temeljem Ugovora 
sklopljenog dana 31.08.2017. godine i to za ukupan iznos 15.000,00 kuna.  
 

 Sklopljen je Ugovor o održavanju knjigovodstvenih programa Općine Netretić za 
razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.  
Ugovor je sklopljen 29.12.2017. godine s tvrtkom BMB Netkom d.o.o. iz Karlovca, a 
vrijednost navedene usluge iznosi 2.078,75 mjesečno s PDV-om. 
 

 Nabavljeno je i postavljeno 6 oglasnih ploča.  
Izrada istih povjerena je temeljem narudžbenice Stolarskoj radionici Dukovčić iz 
Kučevica. 
 

 27.09.2017. godine Općinu Netretić posjetila su četiri zastupnika u Hrvatskom 
državnom saboru.  
Na sastanku koji je održan s predstavnicima Općine Netretić – Općinskim načelnikom, 
zamjenikom Općinskog načelnika i Predsjednikom Općinskog vijeća Općine Netretić 
razmatrane su slijedeće teme: 

o državna imovina 
o izgradnja ceste D-6 „čvor“ Novigrad-Lišnica te 
o posljedice rada Hidrocentrale Lešće na korito rijeke Dobre. 

 

 20. listopada 2017. godine Općinu Netretić posjetio je župan Karlovačke županije 
Damir Jelić sa svojim suradnicima te je tom prilikom održan sastanak na kojem su uz 
predstavnike županije bili nazočni Općinski načelnik i djelatnice Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Netretić. 
Na navedenom sastanku predstavnicima Karlovačke županije prezentirani su 
materijalni resursi te projekti Općine Netretić.  
U tom trenutku Općina Netretić imala je 7 apliciranih projekata i to: 

o Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mjera 7.2.2.,, vrijednost projekta 
1.124.000,00 kuna 

o Rekonstrukcija groblja Novigrad Mjera 7.4, vrijednost projekta 1.675.000,00 
kuna 

o Umjetnost i kultura 54+, vrijednost projekta 588.974,04 kune 
o Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Netretić, vrijednost projekta 

271.500,00 kuna, 
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o Modernizacija 5 nerazvrstanih cesta, vrijednost projekta 549.456,25 kuna 
o Modernizacija javne rasvjete, vrijednost projekta 245.000,00 kuna 
o Obnova Starog grada Novigrada na Dobri, vrijednost projekta 372.075,00 

kuna. 
te 10 projekata u pripremi: 

o Izgradnja vodovoda do Poslovne zone „Maletići“ (I1) 
o Rekonstrukcija doma Mračin 
o Rekonstrukcija doma Prilišće 
o Rekonstrukcija zgrade Općine Netretić, Netretić 2 
o Izgradnja višenamjenskog objekta Jarče Polje 
o Rekonstrukcija groblja Prilišće 
o Rekonstrukcija groblja Završje 
o Projektiranje i izgradnja pročistača otpadnih voda Vinski Vrh. 

Također su županu i suradnicima izneseni i problemi u radu i funkcioniranju Općine i 
to: 

o sporost u raspisivanju natječaja i obradi predmeta na strukturnim fondovima 
EU 

o povrat građevinskog zemljišta u vlasništvu RH Općini Netretić 
o sporost u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 
o loše stanje županijskih cesta (neadekvatno održavanje, rekonstrukcija i 

uklanjanje raslinja) 
o izgradnja državne ceste D-6-Čvor Novigrad-Lišnica te 
o devastacija obala rijeke Dobre uslijed rada hidrocentrale Lešće. 

 

 Na temelju zakona i podzakonskih propisa, u izvještajnom razdoblju, tj. od 01.07.2017. 
do 31.12.2017. godine, utvrdio sam te uputio na raspravu i usvajanje Općinskom 
vijeću Općine Netretić prijedloge slijedećih akata: 

o Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za razdoblje 
01.01.-30.06.2017. godine, 

o Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu 
Općine Netretić, 

o Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika 
srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. 

o Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Netretić, 

o Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika Općine Netretić, 

o Odluke o odobravanju sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji 
o Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2017. 

godinu 
o Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2017. 

godinu 
o Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2017. godinu 
o Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Netretić za 2017. godinu 
o Odluke o IV. izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Netretić za 2017. 

godinu 
o Odluke o izmjeni Socijalnog programa Općine Netretić za 2017. godinu 
o Odluke o izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu 
o Odluke o izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2017. godinu  
o Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2018. godinu, 
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o Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Netretić za 2018. godinu  
o Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2018. 

godinu 
o Socijalnog programa Općine Netretić za 2018. godinu 
o Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, 
o Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2018. godinu 
o Programa utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 

2018. godinu  
o Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2018. godinu 
o Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanice Karlovac za 2018. godinu 
o Odluke o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine Netretić 
o Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima 
o Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Netretić 
o Odluke o uvjetima opskrbe toplinskom energijom  
o Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga 

prostora u vlasništvu Općine Netretić, 
o Odluke o smanjenju zakupnine Veterinarskoj ambulanti Netretić 
o Odluke o javnim priznanjima Općine Netretić, 
o Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u ustanove 

predškolskog odgoja 
o Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Veliki Modruš Potok“ (T) 
o Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

– zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić 
o Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Netretić 
o Odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja Općine Netretić 
o Odluke o izmjeni Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Općine Netretić 
o Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Netretić 
o Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Netretić za 2018. godinu 
o Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2017. 

godinu  
o Odluke o III. izmjenama Proračuna Općine Netretić za 2017. godinu i 
o Odluke o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Netretić za 2017. godinu 
 
te slijedeća Izvješća: 

o Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje od 
01.01.2017. do 30.06.2017. godine 

o Izvješće Općinskog načelnika Općine Netretić o preraspodjeli sredstava u 
Proračunu Općine Netretić za 2017. godinu i projekcijama Proračuna za 
2018. i 2019. godinu 

o Izvješće Općinskog načelnika Općine Netretić o preraspodjeli sredstava u 
Proračunu Općine Netretić za 2017. godinu i projekcijama Proračuna za 
2018. i 2019. godinu,  

o Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana 
unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2017. godinu, 

 

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

 
 

 
 

 
 


