
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/18-01/08 
URBROJ: 2133/11-06-18-1 
U Netretiću, 04. rujan 2018. 
 
 

 
Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15 i 123/17) te članka 44. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13 i 
02/18 i 03/18) Općinski načelnik Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić  

 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NETRETIĆ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. do 30.06.2018. GODINE 

 
 

PRORAČUN I FINANCIJE 

 
- Prihodi Proračuna Općine Netretić za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine 

iznosili su 3.123.498,95 kuna, što je nešto više u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine, a rashodi 1.611.360,15 kuna. 

- Stanje žiro računa i blagajne na dan 30.06.2018. godine iznosilo je 2.883.681,15 kuna. 
- Do 30.06.2018. godine podmirene su sve dospjele obveze prema dobavljačima.  
- Višak prihoda nad rashodima u izvještajnom razdoblju iznosio je 2.780.279,97 kuna. 

 
 

 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH 
POVRŠINA 
 
Cestovna infrastruktura 
 

 Proveden je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji 
nerazvrstane prometnice u Općini Netretić, u naselju Kučevice. 
Navedeni radovi financiraju se iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020, 
Mjera 07, Podmjera 7.2., Operacija 7.2.2.  
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) kao kriterij za odabir 
ponude utvrđena je ekonomski najpovoljnija ponuda. 
Nakon provedenog postupka javne nabave, odlukom o odabiru koju je donio Općinski 
načelnik Općine Netretić dana 29.06.2018. godine kao ekonomski najpovoljnija 
ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Mežnar građevinske usluge, vl. Denis 
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Barešić, Belaj 27 na iznos 788.269,00 kuna bez PDV-a odnosno 985.336,25 kuna s 
PDV-om.  
Ugovor o izvođenju navedenih radova s odabranim ponuditeljem do kraja izvještajnog 
razdoblja nije sklopljen. 
 

 29.06.2018. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za modernizaciju 8 
nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić i to u: 

o MO Donje Stative-Vikend naselje NC DS-06  
o MO Novigrad-Čavlovići (dio) NC NG-04 
o MO Novigrad-Straža-Maletići NC NG-08    
o MO Jarče Polje-Škarjaki-Beč NC JP-09  
o MO Prilišće - prema Basaru NC PR-05 
o MO Vinski Vrh - Maradini NC VV-10   
o MO Kunići - Jakovci (dio) NC KU-08  i  
o MO Dubravci - Kolari NC DU-08.          

Procijenjena vrijednost radova iznosila je 498.000,00 kuna bez PDV-a.  
Navedeni postupak do kraja izvještajnog razdoblja nije završen. 
 

 Naručen je i izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC PR – 
06, na dijelu k.č.br. 3230 u katastarskoj općini Gornje Prilišće. 
Geodetski elaborat temeljem sklopljenog ugovora izradio je Ovlašteni inženjer 
geodezije Damir Movre, Put d. Trstenjaka 1, Karlovac, a vrijednost navedene usluge 
iznosila je 7.500,00 kuna s PDV-om.  
Zahtjev za pregled i ovjeru elaborata predan je radi provedbe Državnoj geodetskoj 
upravi, Područni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Duga Resa te 
je isto provedeno i u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu. 
 

 Naručena je izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerazvrstane ceste na 
kčbr. 1336, 1338 u K.O. Ladešići, kčbr. 1394 u K.O. Jarče Polje te kčbr. 1426 u K.O. 
Kozalj Vrh i okolne radi upisa sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“ broj 
84/11, 18/23, 22/13, 148/13 i 92/14). 
Ugovor o izradi navedenog elaborata sklopljen je s tvrtkom Geo-kom d.o.o. iz Duga 
Rese, Josipa Bana Jelačića 87, a vrijednost ugovorene usluge iznosila je 17.325,00 
kuna s PDV-om.  
Navedeni postupak do kraja izvještajnog razdoblja nije završen. 

 

 Za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju utrošeno je 
174.046,79 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. 

 

 Nabavljen je 1 prometni znak.  
Navedeni prometni znak postavljen je na nerazvrstanoj cesti u Mjesnom odboru 
Kučevice, a naručen je od Obrta Obnova Brnardić iz Banjskog Sela 18a. 
Ukupna vrijednost istog iznosila je 1.312,50 kuna s PDV-om. 
 

 

Vodoopskrba 
 

 Radi rješavanja problema vodoopskrbe na pojedinim područjima Općine Netretić s 
predstavnicima tvrtke Komunalno Duga Resa d.o.o. održano je nekoliko sastanaka. 
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Na navedenim sastancima zaključeno je da je radi stabilizacije sustava na kritičnim 
područjima, a što se posebno odnosi na mjesne odbore Vukova Gorica, Vinski Vrh i 
Dubravci, na spomenutim lokacijama potrebno postaviti pumpne stanice za povećanje 
tlaka, pa je postavljanje jedne od njih i to u Mjesnom odboru Vukova Gorica započelo 
u ovom izvještajnom razdoblju.  
Također, razmatrana je i mogućnosti spajanja našeg, „završkog“ vodovodnog sustava 
na vodocrpilište Novigrad kako bi se moglo reagirati u kriznim situacijama te 
mogućnost daljnje dogradnje vodovoda Kunići.  
 

 

Javna rasvjeta i opskrba električnom energijom 

 

 Proveden je Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta u dijelu 
koji se odnosi na održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine 
Netretić  
Temeljem provedenog javnog natječaja Ugovor o obavljanju navedene komunalne 
djelatnosti za razdoblje od 4 godine odnosno od 2018. do 2022. godine sklopljen je 
dana 27.06.2018. godine s tvrtkom Ena d.o.o. iz Karlovca, Jurja Haulika 20A, kao 
jedinim i sposobnim ponuditeljem. 
 

 Dana 29.06.2018. godine pokrenut je postupak za objavu javnog natječaja za 
obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta u dijelu koji se odnosi na opskrbu 
električnom energijom javne rasvjete na području Općine Netretić temeljem pisanog 
ugovora na rok od 4 godine od dana potpisa ugovora. 
Navedeni postupak do kraja izvještajnog razdoblja nije završen. 
 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za modernizaciju javne rasvjete – III. faza 
koja obuhvaća dijelove naselja u mjesnim odborima Jarče Polje i Novigrad. 
Ugovor o modernizaciji sklopljen je dana 26.06.2018. godine s tvrtkom Ena d.o.o. iz 
Karlovca, Jurja Haulika 20A, a vrijednost ugovorenih radova iznosila je 243.150,00 s 
PDV-om. 
Stručni nadzor nad modernizacijom javne rasvjete povjeren je tvrtki Atest-inženjering 
d.o.o. iz Karlovca, Jurja Haulika 20A temeljem Ugovora sklopljenog dana 28.06.2018. 
godine na iznos 3.750,00 kuna s PDV-om. 
   

 Tvrtki Ena d.o.o. iz Karlovca, J. Haulika 20A izdana je narudžbenica za izgradnju javne 
rasvjete u Mjesnom odboru Skupica. Ugovorena vrijednost radova iznosi 24.250,00 
kuna s PDV-om.  
Nadzor na izvođenjem radova povjeren je tvrtki Atest inženjering d.o.o. iz Karlovca, 
Jurja Haulika 20A, temeljem narudžbenice i to za iznos 500,00 kuna s PDV-om. 
Do kraja izvještajnog razdoblja navedeni radovi nisu izvedeni. 
 

 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 rok od četiri godine, na temelju 
prethodno provedenog javnog natječaja. 
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 01.01.2018. do 30.06.2018. 
godine iznosili su 16.456,88 kuna. 
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Trošak za električnu energiju za javnu rasvjetu u izvještajnom razdoblju iznosio je 
115.751,26 kuna s PDV-om. 
 

Groblja i mrtvačnice 
 

 Proveden je postupak jednostavne nabave za rekonstrukciju groblja i parkirališta 
Novigrad na Dobri – I. faza. 
Ugovor o izvođenju radova sklopljen je dana 14.05.2018. godine s tvrtkom Arkada 
d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1A, kao najpovoljnijim ponuditeljem i to na iznos 
622.950,00 kuna s PDV-om.  
Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 90 dana od dana uvođenja u posao, tako da 
navedeni radovi do kraja izvještajnog razdoblja nisu završeni. 
Stručni nadzor nad izvođenjem radova povjeren je Ovlaštenom inženjeru 
građevinarstva Tihomiru Katić iz Karlovca, M. Krleže 4C temeljem Ugovora 
sklopljenog dana 14.05.2018. godine na iznos 12.450,00 kuna s PDV-om. 
 

 Izvedeni su radovi na sanaciji staze na groblju Vukova Gorica.  
Radove na sanaciji izvela je tvrtka Arkada d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1A i to 
temeljem Ugovora sklopljenog dana 18.04.2018. godine. 
Vrijednost izvedenih radova iznosila je 23.125,00 kuna s PDV-om. 
Nadzor nad sanacijom staze povjeren je temeljem narudžbenice tvrtki Construction 
project d.o.o., iz Duga Rese, Jozefinska cesta 13, a vrijednost navedene usluge 
iznosila je 937,50 kuna s PDV-om. 
 

 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 sklopljenog po provedenom javnom natječaju.  
Trošak za navedene radove u izvještajnom razdoblju iznosio je 28.320,00 kuna s 
PDV-om. 

 

Objekti  
 

 Naručena je i izrađena projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za 
izgradnju garaže na kčbr. 250 u K.O. Mračin. 
Navedena usluga povjerena je tvrtki Traverza j.d.o.o. iz Karlovca, Prilaz kozjači 13 i to 
temeljem Ugovora sklopljenog dana 18.04.2018. godine, a vrijednost iste iznosila je 
ukupno 19.500,00 kuna (izvršitelj nije u sustavu PDV-a). 
Također je naručen i izrađen i geodetski elaborat za navedenu česticu. Navedena 
usluga povjerena je temeljem narudžbenice tvrtki Geo-kom d.o.o. iz Duga Rese, Bana 
Josipa Jelačića 87 i to za iznos 4.775,00 kuna s PDV-om. 
 

 Objekti Društveni dom Mračin, Društveni dom Prilišće te poslovni objekti Općine 
Netretić, Netretić 2 i Netretić 2A registrirani su u informacijski sustav za gospodarenje 
energijom - ISGE 
 

Stari grad Novigrad 

 

 Sklopljen je ugovor za izvođenje geodetskih radova na lokaciji Stari grad Novigrad na 
Dobri.  
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Ugovor za izvođenje navedenih radova sklopljen je dana 28.06.2018. godine s tvrtkom 
Geom d.o.o. iz Slunja, Ulica braće Radić 1 i to na iznos 20.000,00 kuna s PDV-om. 
 

 13.03.2018. godine u Općini Netretić održan je sastanak predstavnika Općine Netretić 
i Radne skupine za obnovu i namjenu Starog grada Novigrada na Dobri. 
Na navedenom sastavku raspravljalo se o izvedenim radovima na Starom gradu u 
2017. godini, planovima što se tiče obnove ovog kulturnog dobra u 2018. godini te 
obvezama Općine Netretić vezano za zajednički projekt „Susret kultura – dvorci 
Karlovačke županije“, a u koji je uključen i Stari grad Novigrad. 
 

 10.05.2018. godine održan je sastanak predstavnika Općine Netretić i 
Konzervatorskog odjela u Karlovcu vezano za daljnje radove na obnovi Starog grada 
Novigrada u 2018. godini. 

 
 

Gospodarenje otpadom i održavanje javnih površina  

 

 Sklopljen je Ugovor o pružanju usluge izrade natječajne dokumentacije i prijave na 
Poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu 
spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. 
Ugovor je sklopljen s Uslužnim obrtom „Vedeco team“ iz Rijeke, Zvonimirova 20A,  a 
vrijednost ugovorene usluge iznosi 5.500,00 kuna s PDV-om. 
Temeljem navedenog ugovora izvršena je prijava na poziv Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost i to dana 28.05.2018. godine, a temeljem iste planira se 
nabaviti 925 spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada (925 plastičnih 
kanti – spremnika zapremnine 240l) te 380 vrtna kompostera zapremnine do 300l.  
Nabavkom navedenih spremnika Općina Netretić doprinijet će ostvarenju ciljeva Plana 
gospodarenja otpadom RH, Cilja 1.1. Smanjenje ukupne količine proizvedenog 
komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog 
otpada u 2015. godini i Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada. 
 

 13. i 14. travnja 2018. godine u naselju Netretić postavljeno je mobilno reciklažno 
dvorište. 
Svrha i namjena mobilnog reciklažnog dvorišta bila je prihvat i skladištenje manjih 
količina posebnih vrsta otpada prikupljenih od fizičkih osoba s područja Općine 
Netretić čime im je omogućeno besplatno zbrinjavanje 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. 
 

Poslovni i stambeni prostori 
 

 Proveden je javni natječaj za zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade "Zavičajni 
dom" u Srednjem Prilišću, Srednje Prilišće bb, ukupne površine 151,44 m2 namijenjen 
za trgovinu na malo mješovitom robom i ugostiteljstvo. 
Temeljem provedenog javnog natječaja ugovor o zakupu navedenog poslovnog 
prostora sklopljen je dana 03.04.2018. godine s tvrtkom Bonis d.o.o., Srednje Prilišće 
2/a, kao jedinim ponuditeljem i to na razdoblje od 10 godina, tj. od 01.04.2018. do 
01.04.2028. godine.  
Ugovorena visina mjesečne zakupnine za navedeni poslovni prostor iznosi 300,00 kuna 
mjesečno. 
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 Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Netretić od 13.12.2017. godine o smanjenju 
zakupnine Veterinarskoj ambulanti Netretić, s Veterinarskom stanicom Duga Resa 
d.o.o. sklopljen je Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora u objektu Veterinarska 
ambulanta Netretić. 
Ugovorena zakupnina za navedeni poslovni prostor iznosi 300,00 kuna mjesečno. 

 

 S dr. Zvjezdanom Nikolić produžen je Ugovor o najmu stambenog prostora u prizemlju 
stambeno-poslovne zgrade Općine Netretić, Netretić 3a i to za razdoblje od 
01.03.2018. do 28.02.2020. godine.  
Visina ugovorene mjesečne najamnine za navedeni stambeni prostor iznosi 5,00 
kn/m2 odnosno 264,60 kuna mjesečno. 
 

 Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Netretić o uvjetima opskrbe toplinskom 
energijom od 13.12.2017. godine sklopljeni su novi ugovori o isporuci toplinske 
energije za poslovne prostore u vlasništvu Općine Netretić i to s: 

o Domom zdravlja Duga Resa, 
o Ambulantom opće medicine dr. Zvjezdane Nikolić te 
o Financijskom agencijom. 

Cijena isporuke toplinske energije za navedene poslovne prostore iznosi 11,31 kn/m2 
mjesečno. 
 

 S Hrvatskom poštom d.d. Zagreb sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora u 
poslovnom objektu Općine Netretić, Netretić 2.  
Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
(„Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) ugovor o zakupu sklopljen je bez provođenja 
javnog natječaja i to na određeno vrijeme do 31.12.2024. godine, a ugovorena 
zakupnina za navedeni poslovni prostor iznosi 600,00 kuna mjesečno. 

 
 
 

PROSTORNO PLANIRANJE 
 
 

 S Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom Krešimir Mlikan, Veliki Modruš Potok 13, 
Netretić sklopljen je Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja „Veliki 
Modruš Potok“ (T).  
Navedenim Ugovorom Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Krešimir Mlikan 
obvezalo se u cijelosti financirati izradu navedenog UPU-a. 
 

 Donio sam Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja ''Veliki Modruš Potok'' (T) te 
je navedeni postupak i proveden u izvještajnom razdoblju. 
 

 Utvrdio sam prijedlog naprijed navedenog Urbanističkog plana za javnu raspravu, a 
ista je bila otvorena u razdoblju od 14.06.2018. do 14.07.2018. godine . 
Javno izlaganje  navedenog Plana održano je dana 29.06.2018. godine. 
 

 S tvrtkama Sajoma d.o.o., Petrakovo Brdo 23/a i ADF d.o.o. , M. Vrhovca 7, Karlovac 
sklopljen je Ugovor o izradi Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Turističke 
zone Novigrad na Dobri“ i izradi UPU „Turističke zone Novigrad na Dobri“. 
Ukupni trošak za navedeno iznosi 81.250,00 kuna s PDV-om a u potpunosti će ga 
podmiriti tvrtka Sajoma d.o.o. 
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 Donio sam Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja ˮTurističke zone Novigrad na 
Dobriˮ . 
 

 
 

PROGRAMI I PROJEKTI  
 

Odobreni programi i projekti  
 

 Temeljem prijave Općine Netretić na Javni natječaj Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 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 tipa operacije 7.2.2. Ulaganja u 
građenje nerazvrstanih cesta sklopljen je Ugovor o financiranju projekta 
Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u Općini Netretić.  
Odobreni iznos potpore iznosi 1.100.000,00 kuna. 
 

 Temeljem prijave Općine Netretić na Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju za Mjeru 7,  Podmjera 7.1. – provedba operacije  7.1.1. 
„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" navedena 
Agencija donijela je 16.04.2018. godine Odluku o prihvatljivosti prijavljenog projekta 
Općine Netretić pod nazivom  „Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Netretić“. 
Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 321.750,00 kuna.  
 

 Na temelju prijave Općine Netretić na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu 
pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova 
prijavljeni projekt od strane Općine Netretić „Izrada projektno-tehničke dokumentacije 
za pročišćivača otpadnih voda i kanalizacije u dužini od 1 km na području Općine 
Netretić“ odabran je za sufinanciranje, te je za isto s navedenim Ministarstvom dana 
23.05.2018. godine sklopljen Ugovor o financiranju. 
Navedenim ugovorom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kao ugovaratelj 
obvezalo se sufinancirati navedeni projekt do najvišeg ukupnog iznosa od 200.000,00 
kuna. 
 

 Na temelju prijave Općine Netretić na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije za iskaz interesa prema Programu održivog razvoja lokalne 
zajednice, Općini Netretić odobrena su sredstva do najvišeg ukupnog iznosa 
100.000,00 kuna za projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ te je za isto s 
navedenim Ministarstvom 16.05.2018. godine sklopljen ugovor o sufinanciranju. 
 

 Temeljem prijave Općine Netretić na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u 
kulturi RH za 2018. godinu Općini Netretić odobrena su sredstva u iznosu 100.000,00 
kuna za nastavak radova na obnovi ziđa Starog grada Novigrad te je s Ministarstvom 
kulture  sklopljen ugovor o korištenju navedenih sredstava. 
 

 Temeljem prijave Općine Netretić na Poziv Karlovačke županije za predlaganje 
programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu Općini Netretić 
odobrena su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za projekt Nastavak radova na obnovi 
Starog grada Novigrada te je za isto s Karlovačkom županijom sklopljen ugovor o 
sufinanciranju navedenog projekta. 
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 Sklopljen je ugovor o konzultantskim uslugama upravljanja (provede) projekta 
„Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u Općini Netretić“ kroz mjeru 07, podmjera 
7.2., operacija 7.2.2. iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.  
Ugovor o navedenim uslugama sklopljen je s tvrtkom Aurora consulting d.o.o. iz 
Zadra, Put Murata 18/C dana 09.04.2018. godine, a vrijednost ugovorene usluge 
iznosi 43.750,00 kuna s PDV-om. 
 
 
Prijavljeni programi i projekti 
 

 Na temelju Poziva Ministarstva kulture za dodjelu bespovratnih sredstava „Kultura u 
centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ koji je raspisan u sklopu 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine Općina 
Netretić prijavila je projekt pod nazivom „Kultura u centru – potpora razvoju javno-
civilnog partnerstva u kulturi na području Općine Netretić“. 
Projektni partneri na navedenom projektu su KUD „Netretić“, KUD „Paurija“ te KUD 
„Sveti Fabijan“ Zagradci, a ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 2.472.646,25 
kuna. 
 

 Temeljem objavljenog Javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 
za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini podnesen je zahtjev za 
sufinanciranje projekta sanacije klizišta i kolnika u Skupici.  
Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 1.030.487,50 kuna, od čega traženo 
učešće Ministarstva iznosi 824.390,00 kuna  ili  80%, a Općine Netretić 206.097,50 
kuna odnosno 20%. 
 

 Također, temeljem objavljenog Javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga 
uređenja za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave za poticanje razvoja 
komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini 
prijavljen je projekt Modernizacija javne rasvjete - III. faza.   
Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 260.000,00 kuna, od čega  traženo 
učešće Ministarstva iznosi 156.000,00 kuna ili 60%, a 104.000,00 kuna odnosno 40% 
planirano je učešće Općine Netretić. 
 

 Temeljem objavljenog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za iskaz 
interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja 
lokalne zajednice prijavljen je projekt modernizacije 8 nerazvrstanih cesta na području 
Općine Netretić. 
Planirana vrijednost projekta iznosi 637.992,50 kuna, od kojeg traženi iznos 
sufinanciranja Ministarstva iznosi 376.415,57 kuna ili 59%, a udio Općine Netretić 
261.576,93 kune ili 41%. 
 

 Općina Netretić prijavila se na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike pod 
nazivom „Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom 
gospodarenju otpadom“ 
 

 Općina Netretić partner je Udruzi za očuvanje kulturne i prirodne baštine „Zora – 
Prilišće 1925“ na projektu kojeg je prijavila na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod nazivom „Širenje 
mreže socijalni usluga u zajednici – faza 1“.  
Radi se o pružanju usluge prijevoza osobama starijima od 65 godina. 
 

 Podnesena je prijava temeljem Projekta WIFI4EU kojom se omogućava besplatan 
pristup internetu na javnim mjestima 
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GOSPODARSTVO 
 
Radna zona „Maletići“ 

 

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

Poljoprivreda 
 

 Temeljem Programa potpore poljoprivredi na području Općine Netretić za 2018. 
godinu na web stranici Općine Netretić objavljen je Javni poziv za podnošenje 
zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2018. godinu, 
i to za sedam mjera: 

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

objekata 
o Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica 
o Sufinanciranje nabave izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca, te 
o Sufinanciranje nabave sadnog materijala. 

Temeljem objavljenog javnog poziva do kraja izvještajnog razdoblja nije zaprimljen niti 
jedan zahtjev za dodjelu navedenih potpora. 
 

 

Lovstvo i zaštita životinja 
 

 Zbrinjavani su psi lutalice te lešine srna.  
Zbrinjavanje je temeljem izdanih narudžbenica povjereno tvrtki CRPK d.o.o. iz 
Karlovca Mostanje 49, a za isto je iz Općinskog proračuna Općine Netretić u 
izvještajnom razdoblju utrošeno 2.116,25 kuna. 

 
 
ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ, VJERSKE ZAJEDNICE 
 
Školstvo 
 

 Temeljem podnesenih zahtjeva u izvještajnom razdoblju, Osnovnoj školi Netretić 
odobrena su i doznačena sredstva u ukupnom iznosu 11.271,88 kuna i to: 

o 1.621,88 kuna za podmirenje troškova mliječnog obroka za učenike Osnovne 
škole Netretić 

o 400,00 kuna za podmirenje troška terenske nastave i prijevoza učenika iz 
Netretića i Jarčeg Polja do Karlovca i natrag dana 29. studenog 2017. godine 

o 2.650,00 kuna za podmirenje troška terenske nastave i prijevoza učenika iz 
Netretića i Jarčeg Polja do Zagreba i natrag dana 15. prosinca 2017. godine. 

o 1.400,00 kuna za podmirenje troška terenske nastave i prijevoza učenika 
osmih razreda iz Netretića i Jarčeg Polja do Zagreba i natrag dana 26. 
siječnja 2018. godine. 

o 3.600,00 kuna za podmirenje troška terenske nastave i prijevoza učenika 
viših razreda Osnovne škole Netretić iz Netretića i Jarčeg Polja do Zagreba i 
natrag dana 20. ožujka 2018. godine. 
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o 1.600,00 kuna za podmirenje troška terenske nastave i prijevoza učenika 

nižih razreda Osnovne škole Netretić iz Netretića  do Zagreba i natrag dana 
28. ožujka 2018. godine 

 

 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 01.01.2018. do 30.06.2018. godine iznosili ukupno 
107.067,56 kuna.  

 

Kultura i sport 

 

 Objavljen je i proveden Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za 
programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2018. godini.  
Temeljem Javnog natječaja objavljenog na web stranici Općine Netretić pristiglo je 
ukupno 10 prijava, od kojih 2 nisu zadovoljile formalne uvjete Javnog natječaja. 
Temeljem navedenog javnog natječaja raspoređeno je ukupno: 

o 74.000,00 kuna udrugama u području kulture i to: 
 KUD-u „Paurija“ Dubravčani 31 - 32.000,00 kuna, 
 KUD-u „Sv. Fabijan“ Zagradci, Zagradci 24 - 13.000,00 kuna 
 Udruzi za očuvanje prirodne i kulturne baštine „Zora“ – Prilišće 1925, 

Srednje Prilišće 2 - 9.000,00 kuna 
 KUD-u Netretić, Netretić - 9.000,00 kuna 
 KUD-u Stative, Gornje Stative 1A - 8.000,00 kuna 
 KUD-u „Sveta Marija“ Novigrad na Dobri, Novigrad na Dobri 17 -

3.000,00 kuna. 
o 55.000 kuna udrugama u području športa i to NK „Dobra“, Novigrad na Dobri, 

Zagradci 94 te 
o 3.000,00 kuna udrugama u području Ostalo i to Udruzi invalida rada i ostalih 

osoba s invaliditetom Grada Duga Resa, Mrežnička obala 8, Duga Resa. 
Do kraja izvještajnog razdoblja ugovori o dodjeli financijskih sredstva sklopljeni su s 
NK „Dobra“, KUD-om „Paurija“, KUD-om „Netretić“, KUD-om „Sveta Marija“ Novigrad 
na Dobri, KUD-om „Sveti Fabijan“ Zagradci , KUD-om „Stative“ te Udrugom „Zora“. 
 

 Općina Netretić bila je sponzor manifestacije „Kud Dobrica bistra teče“ održane dana 
19.05.2018. godine na Starom gradu Novigrad na Dobri u organizaciji KUD-a „Stative“ 
iz Gornjih Stativa. 

 

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 120.070,00 kuna.  
 
 
Vjerske zajednice 
 

 Na temelju zamolbi Župi sv. Marije Magdalene iz Srednjeg Prilišća odobrena je 
financijska potpora u iznosu 10.000,00 kuna za geodetske usluge za upis župnog 
dvora u Prilišću u katastar, popravak križa na zvoniku s postoljem i zategama te 
popravak sata na zvoniku. 
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Međusobna prava i obveze Općine Netretić, kao davatelja financijskih sredstava i 
Župe sv. Marije Magdalene regulirana su Ugovorom o financijskoj potpori vjerskoj 
zajednici. 
 
 

 
SOCIJALNA SKRB 
 

 Na temelju Socijalnog programa Općine Netretić za 2018. godinu u izvještajnom 
razdoblju podneseno je ukupno 18 zahtjeva za podmirenje troškova stanovanja iz 
Proračuna Općine Netretić, od kojih je 17 riješeno pozitivno a 1 negativno. 
Ukupni troškovi stanovanja za sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji su 
ostvarili to pravo u izvještajnom razdoblju iznosili su 18.488,31 kunu. 
 

 Pored naprijed navedenih zahtjeva za podmirenje troškova stanovanja, temeljem 
Socijalnog programa Općine Netretić u izvještajnom razdoblju podneseno je i 3 
zahtjeva za jednokratnu pomoć, od kojih su 2 riješena pozitivno, a 1 negativno. 
U razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine na ime jednokratne pomoći iz 
Proračuna Općine Netretić isplaćeno je ukupno 600,00 kuna. 
 

 U izvještajnom razdoblju temeljem Socijalnog programa Općine Netretić podneseno je 
i 3 zahtjeva za školovanje, od kojih su sva 3 riješena pozitivno te je trošak za isto 
iznosio 4.500,00 kuna. 

 

 Temeljem zakonske odredbe Gradskom društvu Crvenog križa Duga Resa u 
izvještajnom razdoblju doznačena su sredstva u ukupnom iznosu 7.850,34 kune. 
 

 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 01.01. do 30.06.2018. godine podneseno je ukupno 10 zahtjeva za 
isplatu navedene pomoći, a ukupan trošak za isto iznosio je 20.000,00 kuna. 

 
 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 
Vatrogastvo 
 

 Redovito su doznačivana sredstva za redovan rad Vatrogasne zajednice Općine 
Netretić. 
U razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine iz Proračuna Općine Netretić na 
žiro-račun Vatrogasne zajednice Općine Netretić za navedenu namjenu doznačeno je 
ukupno 71.000,00 kuna. 
 

 Pored navedenih sredstava Vatrogasnoj zajednici doznačena su još sredstva u iznosu 
10.000,00 kuna za nabavku vatrogasne opreme te 4.000,00 kuna za nabavku zaštitne 
vatrogasne opreme za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Netretić. 
 

 Na temelju zahtjeva Vatrogasne zajednice Općine Netretić odobrena je isplata 
sredstva iz Proračuna Općine Netretić u iznosu 45.000,00 kuna za nabavku 
vatrogasnog kombi vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagradci i 
Vatrogasne zajednice Općine Netretić. 
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 Na temelju zahtjeva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Dubravci odobrena su 
sredstva u iznosu 22.000,00 kuna za nabavku malog navalnog vatrogasnog vozila za 
potrebe navedenog Društva. 

 

 Na temelju zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prilišće odobrena je isplata 
sredstva iz Proračuna Općine Netretić u iznosu 1.000,00 kuna za podmirenje troška 
zastupanja odvjetnika u predmetu koji se vodi kod Općinskog suda u Karlovcu. 

 
Sva naprijed navedena sredstva doznačena su na žiro-račun Vatrogasne zajednice 
Općine Netretić. 

 

 Redovito su podmirivani računi Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 
vatrogasne intervencije na području Općine Netretić.  
Ugovoreni mjesečni paušalni iznos za navedene intervencije iznosi 1.000,00 kuna bez 
PDV-a, a u  izvještajnom razdoblju iz Proračuna Općine Netretić za navedeno je 
izdvojeno ukupno 5.000,00 kuna s PDV-om. 
 

 Potvrđeno je imenovanje zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dubravci i 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prilišće 
 

 Naručena je izrada revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i 
Revizije plana zaštite od požara. 
Ugovor o izradi navedenih dokumenata sklopljen je dana 01.03.2018. godine s tvrtkom 
Zaštita projekt d.o.o. iz Karlovca, V. Nazora 8, a ugovorena vrijednost za navedenu 
uslugu iznosi 21.375,00 kuna s PDV-om. 
 

 19.04.2018. godine u Općini Netretić obavljen je inspekcijski nadzor nad provedbom 
odredbi Zakona o vatrogastvu. 
 

 
Zaštita i spašavanje 
 

 

 Naručena je i izrađena revizija procjene rizika i osposobljavanje osoba za provođenje 
evaukacije. 
Navedena usluga povjerena je temeljem narudžbenice tvrtki Zaštita projekt d.o.o. iz 
Karlovca, V. Nazora 8 i to za iznos 2.031,25 kuna s PDV-om. 
 

 27.02.2018. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine Netretić. 
Sjednica je sazvana prema zapovjedi Stožera civilne zaštite Karlovačke županije i to 
zbog ekstremnih vremenskih uvjeta na području Karlovačke županije. 
 

 06.04.2018. godine predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured za zaštitu i spašavanje Karlovac proveli su obuku članova Stožera civilne zaštite 
Općine Netretić. 
 

 19.04.2018. godine u Općini Netretić obavljen je inspekcijski nadzor nad provedbom 
Zakona o sustavu civilne zaštite. 
 

 22.06.2018. godine održana je terenska vježba civilne zaštite na području Mjesnog 
odbora Mračin pod nazivom „Mračin 2018“.  
Tema vježbe bila je gašenje požara te zbrinjavanje unesrećenih, a cilj iste testiranje 
suradnje i koordinacije operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Netretić.  
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Troškovi održavanja navedene vježbe iznosili su 5.000,00 kuna, a sredstva za 
podmirenje istih doznačena su na žiro-račun DVD-a Mračin. 
 

 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 prvoj polovici 2018. godine.  

 

 Ažurirana je evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.  
 
 

 
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI 
 

 Pokrenut je ispravni postupak radi uknjižbe prava vlasništva u korist Općine Netretić 
nekretnina označenih kao kčbr. 451 i 457 K.O. Gornje Prilišće, na kojima se nalazi 
groblje u Prilišću. 

 

 Proveden je ispravni postupak te izvršena uknjižba prava vlasništva u korist Općine 
Netretić nekretnine označene kao kčbr. 1772/4 K.O. Gornje Prilišće na kojoj se nalazi 
zgrada javne namjene – Društveni dom. 
 

 Proveden je ispravni postupak te izvršena uknjižba prava vlasništva u korist Općine 
Netretić nekretnine označene kao kčbr. 250 K.O. Mračin na kojoj se nalazi zgrada 
javne namjene – Društveni dom. 
 

 Provedeno je brisanje društvenog vlasništva na nekretninama označenim kao kčbr. 23 
i kčbr. 7/2 K.O. Zagradci te uknjižba prava vlasništva u korist Općine Netretić. Na 
navedenim česticama nalazi se igralište Nogometnog kluba ''Dobra''. 
 

 Pokrenut je postupak brisanja uknjižbe društvenog vlasništva na kčbr. 223 K.O. Brajak 
Brdo radi uknjižbe prava suvlasništva u korist Općine Netretić. 
 

 Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine Općine Netretić 
o popisu imovine Općine Netretić sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine. 
 
 

 
RAD I RADNI ODNOSI 
 

 01.06.2018. godine s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisana su dva ugovora 
o radu na određeno vrijeme te jedan ugovor o radu za opće dobro temeljem kojih su u 
Općini Netretić na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlena tri radnika na 
određeno vrijeme od tri mjeseca. 
Zaposleni radnici osposobljeni su za rad na siguran način.  
Osposobljavanje je temeljem izdane narudžbenice provela tvrtka Zaštita projekt d.o.o. 
iz Karlovca, V. Nazora 8, a trošak za isto, koji je podmiren iz Općinskog proračuna 
Općine Netretić, iznosio je 562,50 kuna s PDV-om. 
 

 S tvrtkom Zaštita projekt d.o.o. iz Karlovca V. Nazora 8 sklopljen je ugovor za uslugu 
zaštite na radu za razdoblje od 01.02.2018. do 31.12.2018. godine. 
Ugovoreni mjesečni iznos za navedenu uslugu iznosi 312,50 kuna s PDV-om. 
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 S Ministarstvom uprave potpisan je Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne 
podatke građana za potrebe Primatelja upisane u evidencije: matica rođenih, matica 
vjenčanih i matica umrlih. 
 

 U izvještajnom razdoblju radilo se na usavršavanju službenika Jedinstvenog upravnog 
odjela i to iz područja zaštite osobnih podataka te općeg upravnog postupka. 
 

 
 
OSTALE AKTIVNOSTI 
 
 

 Dana 04. lipnja 2018. godine u Općini Netretić održan je kolegij župana Karlovačke 
županije uz nazočnost kolegija Općine Netretić.  
Za tu prigodu pripremljena je prezentacija kojom je nazočnim predstavnicima 
Karlovačke županije predstavljeno 18 projekata Općine Netretić koji su realizirani ili 
čija realizacija je u tijeku i to: 

o Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice (Mjera 7.2.2.) 
o Modernizacija 5 nerazvrstanih prometnica 
o II. faza modernizacije javne rasvjete 
o Rekonstrukcija groblja Novigrad na Dobri 
o Rekonstrukcija groblja Prilišće 
o Rekonstrukcija groblja Završje 
o Obnova Starog grada Novigrad 
o Rekonstrukcija Društvenog doma Mračin 
o Rekonstrukcija Društvenog doma Prilišće 
o Športsko rekreacijski centar „Dobra“ 
o Izgradnja vodovoda do Poslovne zone „Maletići“ 
o Izgradnja pročišćivača otpadnih voda Vinski Vrh 
o E račun 
o Izgradnja garaže Društvenog doma Mračin 
o Sanacija Veterinarske ambulante  
o Izgradnja priključnog voda Baići-Pavičići 
o II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Netretić i 
o Izgradnja staza na groblja Vukova Gorica 

 
te 8 apliciranih projekata i to: 

o Nabava spremnika za reciklabilni otpad i kućnih kompostera 
o Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 
o Rekonstrukcija općinske zgrade Netretić 2 
o Kultura u centru 
o III. faza modernizacije javne rasvjete 
o Modernizacija 8 nerazvrstanih prometnica 
o Sanacija klizišta Skupica te 
o WIFI4EU. 

 
 

 Na temelju zakona i podzakonskih propisa u izvještajnom razdoblju, tj. od 01.01.2018. 
do 30.06.2018. godine uputio sam na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću Općine 
Netretić: 

o Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Netretić za razdoblje 
01.07.2017. do 31.12.2017. godine 

o Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Netretić za 2017. godinu, 
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o Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Netretić za 2017. godinu, 
o Izvješće o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine 

Netretić za 2017. godinu, 
o Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2017. godinu, 
o Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2017. godinu, 
o Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, 
o Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić za 2017. 

godinu  
 
te prijedloge slijedećih akata:  
 

o Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Netretić, 
o Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, 
o Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić, 
o Odluke o prijenosu komunalne vodne građevine na području Općine Netretić 

– vodovoda Culibrki u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga 
Komunalno Duga Resa d.o.o., 

o Odluke o postupku nabave radova za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice 
u Općini Netretić, 

o Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2018. godinu, 

o Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Netretić po 
godišnjem obračunu za 2017. godinu, 

o Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2018. 
godinu, 

o Odluke o I. izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2018. godinu,  

o Zaključka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić za 2017. godinu, 

o Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2017. godinu, 
o Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Općine Netretić, 
o Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga 

prostora u vlasništvu Općine Netretić, 
o Programa potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2018. godinu, 
o Odluke o izmjenama Socijalnog programa Općine Netretić za 2018. godinu, 
o Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć 

za novorođeno dijete, 
o Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,  
o Odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti, 
o Odluke o donošenju Plana gospodarenja Općine Netretić za razdoblje od 

2017. do 2023. godine, 
o Odluke o određivanju lokacija na kojima se obavlja prodaja robe na malo 

izvan prodavaonica, 
o Odluke o potvrđivanju obuhvata Radne zone „Maletići“ (I1), 
o Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Novigrad na 

Dobri, 
o Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka 

javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni 
rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije, na područu 
provođenja Projekta II. (Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, 
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Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, 
Ribnik, Vojnić i Žakanje), 

o Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2018. 
godinu, 

o Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2018. 
godinu, 

o Odluke o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Netretić za 2018. godinu, 

o Odluke o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Netretić za 2018. godinu, 

o Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, 
o Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2018. 

godinu, 
o Odluke o III. izmjenama  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Netretić za 2018. godinu, 
o Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Netretić, 
o Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Netretić, 
o Odluke o Programu financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 

2018. godinu, 
o Odluke o I. izmjenama Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2018. 

godinu, 
o Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

javna rasvjeta u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata i uređaja javne 
rasvjete na području Općine Netretić, 

o Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta, 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite 
od požara na području Općine Netretić, 

o Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog 
staništa, te 

o Odluke o izmjenama Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić za 
razdoblje od 2017. do 2023. godine. 

 

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

 

 Redovito sam održavao kontakte s predsjednicima mjesnih odbora. 
 

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

 
 

 
 DOSTAVITI: 

1. Općinsko vijeće Općine Netretić, n/p 
predsjednika, 

2. Dokumentacija, ovdje, 
3. PISMOHRANA.- 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić 

 
 
 

 
 


