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OPĆINSKO VIJEĆE 

89 
 
 Na temelju članka 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(″Narodne novine“ broj 68/18) te članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine 
Netretić“ broj 03/13, 02/18 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Netretić  na 11. redovnoj 
sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine donijelo je 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o visini boda za utvrđivanje komunalne naknade 
 

Članak 1. 
 

(1) Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda (B) za plaćanje komunalne 
naknade na području Općine Netretić. 

(2) Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka iznosi 0,40 kn/m2. 
 

Članak 2. 
 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini boda za 
utvrđivanje komunalne naknade (″Glasnik Općine Netretić“ broj 10/13). 
 

Članak 3. 
 

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Glasniku  
Općine Netretić“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2019. godine. 

 
 
 

KLASA: 363-03/18-01/15 
URBROJ: 2133/11-06-18-2 
U Netretiću, 28. studenog 2018.   

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

__________ 

90 
 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik 
Općine Netretić“ broj 03/13 02/18 i 03/18) Općinsko vijeće Općine Netretić na 11. 
redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine donosi 
 

O   D   L   U   K   U 
 

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

 
Članak 1. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine 
Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 04/10, 01/11 i 07/17) članak 2. mijenja se i glasi: 
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Koeficijenti za obračun plaće utvrđuju se sukladno složenosti obavljanja 

poslova pojedinog radnog mjesta kako slijedi: 
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 2,30 
2. Viši referent za planiranje i praćenje proračuna 1,50 
3. Viši referent za financije i proračun 1,50 
4. Referent za opće i administrativne poslove 1,45 
5. Referent za financije i proračun 1,38 
6. Referent za komunalno gospodarstvo – komunalni i 

poljoprivredni redar 1,38 
7. Radnik u Vlastitom pogonu 1,16 

 
Članak 2. 

  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine 
Netretić", a primjenjivat će se kod obračuna plaće za mjesec prosinac 2018. 
 

 
KLASA: 120-02/18-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-18-2 
U Netretiću, 28. studenog 2018.   

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

____________ 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

91 
Na temelju članka 4. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) 
i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18) 
Općinski načelnik Općine Netretić dana 22. studenog 2018. donosi 

 

O   D   L   U   K   U  
 

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela  
Općine Netretić  

 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić 
(″Glasnik Općine Netretić“ broj 01/15, 02/15, 07/17 i 08/18) u članku 5. redni broj 4. 
mijenjaju se osnovni podaci o radnom mjestu kako slijedi: 

 

Kategorija: III 
Podkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
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Naziv: REFERENT ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 
 
Stručno znanje: 

 srednja stručna sprema ekonomskog smjera 

 najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima u struci 

 poznavanje rada na računalu 

 položen državni stručni ispit 
 

Broj izvršitelja:  1 
 
 

OPIS POSLOVA 

 

Poslovi radnog mjesta % 

 obavlja administrativno-tehničke poslove u svezi s radom 
općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika, 
predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća i članova 
radnih tijela   

20 
 

 vodi urudžbeni zapisnik, prijem i otpremu pošte, arhiviranje 
spisa za Jedinstveni upravni odjel i sva tijela Općine 

15 
 

 vodi brigu o pečatima Općine, vodi evidenciju naloga za 
upotrebu službenih vozila, po uputi nabavlja sitni inventar i 
potrošni materijal 

5 

 priprema i organizira sjednice općinskog vijeća, radnih tijela, te 
objavljuje opće i druge akte, vodi zapisnik na sjednici 
općinskog vijeća i radnih tijela 

10 

 obavlja poslove na telefonskoj centrali 5 

 obavlja poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za 
tijela mjesne samouprave  

5 

 obavlja poslove iz područja kulture, športa, obrazovanja, 
turizma, zdravstva, brige o djeci i u vezi neposrednog 
sudjelovanja udruga i građana u odlučivanju u lokalnim 
poslovima 

5 

 obavlja poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu 5 

 obavlja poslove službenika za informiranje-rješava zahtjeve za 
ostvarivanje prava na pristup informacijama  

5 

 obavlja poslove javne nabave roba, radova i usluga 20 

 obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i 
pročelnika 

5 

 
Članak 2. 

 
U članku 5. redni broj 5. mijenjaju se osnovni podaci o radnom mjestu kako 

slijedi: 
 
Kategorija: III 
Podkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 11 
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Naziv: REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN 
 
Stručno znanje: 

 srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera 

 najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima u struci 

 poznavanje rada na računalu 

 položen državni stručni ispit 
 

Broj izvršitelja:  1 
 

Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u 

"Glasniku Općine Netretić". 
 
 

KLASA: 118-01/18-01/02 
URBROJ: 2133/11-02-18-1 
U Netretiću, 22. studenog 2018 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 

 
_______________________________________________________________________ 

 
Izdaje:   OPĆINA NETRETIĆ 
 Odgovorni urednik: Tihana Stepić, mag.iur. 
 Telefon:  804-425; 804-435. 
 Telefax:  804-313 

 


