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OPĆINSKO VIJEĆE 
70 

 
 

Na temelju članka 20. i 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 
broj 115/16 i 101/17) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 
02/18 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Netretić na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 29. 
studenog 2019. godine, donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o općinskim porezima Općine Netretić 

 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se:  
1. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visina stope poreza na potrošnju i 

nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, 
2. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visina poreza na kuće za odmor i 

nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza te 
3. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom 

površinom, visina, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno 
porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. 
 
 

II. POREZ NA POTROŠNJU 
 

Članak 2. 
 

Visina stope poreza na potrošnju utvrđuje se u visini od 3%. 
Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza je Jedinstveni upravni odjel 

Općine Netretić. 
 
 

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 
 
 

Članak 3. 
 
Visina poreza na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 10,00 kuna/m2 korisne 

površine kuće za odmor godišnje. 
Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza je Jedinstveni upravni odjel 

Općine Netretić. 
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IV. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 
 

Članak 4. 
 

Pod javnom površinom smatraju se trgovi, ulice, nogostupi, parkovi, igrališta, 
parkirališta i sva zemljišta koja nisu dana na trajno korištenje.  

Visina poreza na korištenje javnih površina za sve namjene utvrđuje se u iznosu od 
2,00 kune/m2 zauzete površine dnevno. 

Iznimno od stavka 2. ovog članka, visina poreza na korištenje javne površine za 
postavljanje automata za prodaju robe utvrđuje se u iznosu od 120,00 kuna/m2 godišnje. 

Porez na korištenje javne površine plaća se na temelju Rješenja, u roku od 15 dana od 
dana izdavanja. 

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza je Jedinstveni upravni odjel Općine 
Netretić. 

 
 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 5. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima 
Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 02/17 i 11/17). 

 
 

Članak 6. 
 
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Netretić“, a stupa na snagu 01. siječnja 

2020. godine. 
 

 
KLASA: 410-01/19-01/08 
URBROJ: 2133/11-06-19-2 
U Netretiću, 29. studenog 2019 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

___________ 
 

71 
 
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak  (″Narodne novine″ br. 115/16 i 

106/18) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18 i 03/18) 
Općinsko vijeće Općine Netretić na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 29. studenog 2019. 
godine, donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U  

 
o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici  

u kampu ili objektu za robinzonski smještaj 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu ili 
objektu za robinzonski smještaj („Glasnik Općine Netretić“ broj 01/19) članak 2. mijenja se i glasi:  
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Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i 

postelja putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 250,00 kuna godišnje po krevetu. 
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak u kampu i/ili kamp–odmorištu te u 

objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se u visini od 250,00 kuna godišnje po smještajnoj jedinici. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ″Glasniku Općine Netretić“, 
a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine. 

 
 

 
KLASA: 410-01/19-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-19-5 
U Netretiću, 29. studenog 2019. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

____________ 
 

72 
 

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14 i 110/19) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 
02/18 i 03/18) Općinsko vijeće Općine Netretić na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 29. 
studenog 2019. godine donijelo je 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi 
 
 

Članak 1. 
 

Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj upotrebi na kčbr. 1802 Put kućni u Maletić u 
površini od 62 čhv koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj POPIS 1,  k.o. 307734 Maletići. 

 
 

Članak 2. 
 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu izvršit će brisanje javnog dobra u 
općoj upotrebi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke te izvršiti prijenos i uknjižbu iste u korist 
Općine Netretić. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Netretić“ 
 
 

KLASA: 947-01/19-01/05 
URBROJ: 2133/11-06-19-3 
U Netretiću, 29. studenog 2019. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

 
_______________ 
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73 

 
Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja 
programa predškolskog odgoja („Narodne novine“ broj 133/97) te članka 28. Statuta Općine 
Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Netretić na 
18. redovnoj sjednici održanoj dana 29. studenog 2019. godine donijelo je 
 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem programa predškolskog odgoja  
na području Općine Netretić 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za ostvarivanjem Programa predškolskog odgoja 
za djecu od tri godine života do polaska u osnovnu školu na području Općine Netretić. 
 

 
Članak 2. 

 
Program iz članka 1. ove Odluke realizirat će se pri Osnovnoj školi Netretić, u 

Područnoj školi Novigrad na Dobri. 
 

 
Članak 3. 

 
Temeljem ove Odluke uputit će se zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za 

izdavanje suglasnosti na Program predškolskog odgoja usvojenog od strane Školskog odbora 
Osnovne škole Netretić. 

 
 

Članak 4. 
 

Općina Netretić osigurat će sredstva za sufinanciranje Programa iz članka 1. ove 
Odluke. 

 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Netretić“ 
 

 
KLASA: 022-04/19-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-19-14 
U Netretiću, 29. studenog 2019 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

 
_______________ 
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74 
 

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine 
Netretić“ broj 03/13, 02/18 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Netretić na 18. redovnoj sjednici 
održanoj dana 29. studenog 2019. godine, donijelo je 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 

 
Članak 1. 

 
Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za područje 

Općine Netretić. 
Plan iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke. 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Netretić“. 
 
 

 
KLASA: 920-11/19-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-19-2 
U Netretiću, 29. studenog 2019. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

 
 _____________  
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OPĆINSKI NAČELNIK 
 

75 
 

Temeljem članka  42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18), a u svezi s člankom 34. Zakona o 
fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine broj“ 139/10 i 19/14) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne 
novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Netretić dana 24. listopada 2019. godine donosi 
        

 
PROCEDURU STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 

U VLASNIŠTVU OPĆINE NETRETIĆ 
 
 

Članak 1.  
 

Ovom Procedurom propisuje se način i postupak stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Netretić (u daljnjem tekstu: 
Općina).  
 

Članak 2. 
 

Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.  
 

Članak 3. 
 
Stjecanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine  određuje se kako slijedi:  
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A) PRODAJA NEKRETNINA 
 
 
1. Prodaja nekretnina javnim natječajem 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. 
Zaprimanje zahtjeva zainteresirane osobe/stranke  ili pokretanje 
postupka po službenoj dužnosti  

Pročelnik 
 

U roku od 8 dana ocjenjuje se osnovanost 
zahtjeva  

2. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana ocjene 
osnovanosti zahtjeva 

3. 
 
Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 
nekretnine 

 
Općinski načelnik  

ili  
Općinsko vijeće, 

ovisno od utvrđenoj 
vrijednosti nekretnine 

 

 
U roku od 30 dana od dana pribavljanja 
podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine   
 

4. 

Javni natječaj za provedbu postupka prodaje nekretnine i objava 
javnog natječaja sukladno 
članku 12. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Općine Netretić („Glasnik Općine 
Netretić“ broj 07/17) i članku 10. Zakona o pravu na pristup 
informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) 

Općinski načelnik i 
Povjerenstvo za 

provedbu postupka 
prodaje nekretnine 

U roku od 8 dana od dana stupanja na 
snagu Odluke o provedbi javnog natječaja 
za prodaju nekretnine 

5. 
 
Zaprimanje ponuda u  Jedinstvenom upravnom odjelu  
 

Referent za opće i 
administrativne 

poslove 

Rok je određen javnim natječajem 
(najmanje 15, a najviše 30 dana od dana 
objave javnog natječaja) 

6. Otvaranje pristiglih ponuda, pregled i ocjena istih 
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

15 dana od dana isteka roka za 
podnošenje ponuda 

7. 
Podnošenje izvještaja/zapisnika općinskom načelniku ili 
Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o odabiru 

Povjerenstvo za 
raspolaganje 
nekretninama 

U roku 8 dana od dana otvaranja pristiglih 
ponuda 
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Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

8 
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina najpovoljnijem 
ponuditelju  

Općinski načelnik 
ili 

Općinsko vijeće, 
ovisno o vrijednosti 

nekretnine 

U roku od 30 dana od dana podnošenja 
izvještaja /zapisnika općinskom 
načelniku/općinskom vijeću  

9. Sklapanje kupoprodajnog ugovora sa odabranim ponuditeljem Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

10. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 

 
 
2. Prodaja nekretnina izravnom pogodbom 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. 
Zaprimanje zahtjeva zainteresirane osobe/ stranke  ili pokretanje 
postupka po službenoj dužnosti  

Pročelnik 
 

U roku od 8 dana ocjenjuje se osnovanost 
zahtjeva  
 

2. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana ocjene 
osnovanosti zahtjeva 

3. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina izravnom pogodbom 

Općinski načelnik 
ili 

Općinsko vijeće, 
ovisno o vrijednosti 

nekretnine 

U roku od 30 dana od dana pribavljanja 
podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine 

4. Sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o prodaji nekretnine izravnom 
pogodbom 

5. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 
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B) KUPNJA NEKRETNINA 
 
 
1. Kupnja nekretnina javnim natječajem 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. 
Utvrđivanje potrebe o kupnji nekretnine u interesu Općine 
Netretić 

Općinski načelnik  

2. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o kupnji nekretnine u interesu 
Općine Netretić 

3. 
 
Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za kupnju 
nekretnine 

 
Općinski načelnik  

ili  
Općinsko vijeće, 

ovisno od utvrđenoj 
vrijednosti nekretnine 

 

 
U roku od 30 dana od dana pribavljanja 
podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine   
 

4. 

Javni natječaj za provedbu postupka kupnje nekretnine i objava 
javnog natječaja sukladno članku 12. Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine 
Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 07/17) i članku 10. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) 

Općinski načelnik i  
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

U roku od 8 dana od dana stupanja na 
snagu Odluke o provedbi javnog natječaja 
za kupnju nekretnine 

5. 
 
Zaprimanje ponuda u  Jedinstvenom upravnom odjelu  
 

Referent za opće i 
administrativne 

poslove 

Rok je određen javnim natječajem 
(najmanje 15, a najviše 30 dana od dana 
objave javnog natječaja) 

6. Otvaranje pristiglih ponuda, pregled i ocjena istih 
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

 
15 dana od dana isteka roka za 
podnošenje ponuda 
 

7. 
Podnošenje izvještaja/zapisnika općinskom načelniku ili 
Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o odabiru 

Povjerenstvo za 
raspolaganje 

U roku 8 dana od dana otvaranja pristiglih 
ponuda 
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Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

nekretninama 

8 
Donošenje Odluke o kupnji nekretnina od najpovoljnijeg 
ponuditelja  

Općinski načelnik 
ili 

Općinsko vijeće, 
ovisno o vrijednosti 

nekretnine 

 
U roku od 30 dana od dana podnošenja 
izvještaja /zapisnika općinskom 
načelniku/općinskom vijeću  
 

9. Sklapanje kupoprodajnog ugovora sa odabranim ponuditeljem Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o kupnji nekretnina od 
najpovoljnijeg ponuditelja 

10. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 

 
 
 
2. Kupnja nekretnina izravnom pogodbom 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. 
Utvrđivanje potrebe o kupnji nekretnine u interesu Općine 
Netretić 

Općinski načelnik  

2. Upućivanje zahtjeva za iskaz interesa za kupnju nekretnine Općinski načelnik 
U roku 8 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o kupnji nekretnine u interesu 
Općine Netretić 

3. Zaprimanje iskaza interesa za kupnju nekretnine Općinski načelnik 
U roku 8 dana od dana upućivanja 
zahtjeva za iskaz interesa 

4. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o kupnji nekretnine u interesu 
Općine Netretić 

5. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina izravnom pogodbom 

Općinski načelnik 
ili 

Općinsko vijeće, 
ovisno o vrijednosti 

U roku od 30 dana od dana pribavljanja 
podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine 
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Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

nekretnine 

6. Sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o kupnji nekretnine izravnom 
pogodbom 

7. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 

 
 
 
C) ZAMJENA NEKRETNINA 
 
 
1. Zamjena nekretnina javnim natječajem 

 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. Utvrđivanje interesa/potrebe o zamjeni nekretnine  Općinski načelnik  

2. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o zamjeni nekretnine u interesu 
Općine Netretić 

3. 
Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za zamjenu 
nekretnine 

 
Općinski načelnik  

ili  
Općinsko vijeće, 

ovisno od utvrđenoj 
vrijednosti nekretnine 

 

 
U roku od 30 dana od dana pribavljanja 
podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine   
 

4. 

Javni natječaj za provedbu postupka zamjene nekretnine i objava 
javnog natječaja sukladno članku 12. Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine 
Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 07/17) i članku 10. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) 

Općinski načelnik i  
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

U roku od 8 dana od dana stupanja na 
snagu Odluke o provedbi javnog natječaja 
za zamjenu nekretnine 
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Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

5. 
 
Zaprimanje ponuda u  Jedinstvenom upravnom odjelu  
 

Referent za opće i 
administrativne 

poslove 

Rok je određen javnim natječajem 
(najmanje 15, a najviše 30 dana od dana 
objave javnog natječaja) 

6. Otvaranje pristiglih ponuda, pregled i ocjena istih 
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

 
15 dana od dana isteka roka za 
podnošenje ponuda 
 

7. 
Podnošenje izvještaja/zapisnika općinskom načelniku ili 
Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o odabiru 

Povjerenstvo za 
raspolaganje 
nekretninama 

U roku 8 dana od dana otvaranja pristiglih 
ponuda 

8 
Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina od najpovoljnijeg 
ponuditelja  

Općinski načelnik 
ili 

Općinsko vijeće, 
ovisno o vrijednosti 

nekretnine 

 
U roku od 30 dana od dana podnošenja 
izvještaja /zapisnika općinskom 
načelniku/općinskom vijeću  
 

9. 
Sklapanje ugovora o zamjeni nekretnine s odabranim 
ponuditeljem 

Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o zamjeni nekretnina od 
najpovoljnijeg ponuditelja 

10. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 

 
 
2. Zamjena nekretnina izravnom pogodbom 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. 
Utvrđivanje potrebe o zamjeni nekretnine u interesu Općine 
Netretić 

Općinski načelnik  

2. Upućivanje zahtjeva za iskaz interesa za zamjenu nekretnine Općinski načelnik 
U roku 8 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o zamjeni nekretnine u interesu 
Općine Netretić 

3. Zaprimanje iskaza interesa za zamjenu nekretnine Općinski načelnik U roku 8 dana od dana upućivanja 
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Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

zahtjeva za iskaz interesa 

4. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o zamjeni nekretnine u interesu 
Općine Netretić 

5. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina izravnom pogodbom 

Općinski načelnik 
ili 

Općinsko vijeće, 
ovisno o vrijednosti 

nekretnine 

U roku od 30 dana od dana pribavljanja 
podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine 

6. Sklapanje ugovora o zamjeni nekretnine Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o zamjeni nekretnine izravnom 
pogodbom 

7. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 

 
 
 
D) ZAKUP NEKRETNINA 
 
 
1. Zakup zemljišta javnim natječajem 

 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. Utvrđivanje interesa/potrebe o zakupu zemljišta  Općinski načelnik  

2. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti zemljišta provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o zakupu zemljišta  

3. 
Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za davanje u 
zakup zemljišta 

 
Općinski načelnik  

 

 
U roku od 30 dana od dana pribavljanja 
podataka o tržišnoj vrijednosti zemljišta   
 

4. Javni natječaj za provedbu postupka zakupa zemljišta i objava Općinski načelnik i  U roku od 8 dana od dana stupanja na 
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Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

javnog natječaja sukladno članku 12. Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine 
Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 07/17) i članku 10. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) 

Povjerenstvo za 
raspolaganje 
nekretninama 

snagu Odluke o provedbi javnog natječaja 
za zakup zemljišta 

5. 
 
Zaprimanje ponuda u  Jedinstvenom upravnom odjelu  
 

Referent za opće i 
administrativne 

poslove 

Rok je određen javnim natječajem 
(najmanje 15, a najviše 30 dana od dana 
objave javnog natječaja) 

6. Otvaranje pristiglih ponuda, pregled i ocjena istih 
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

 
15 dana od dana isteka roka za 
podnošenje ponuda 
 

7. 
Podnošenje izvještaja/zapisnika općinskom načelniku ili 
Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o odabiru 

Povjerenstvo za 
raspolaganje 
nekretninama 

U roku 8 dana od dana otvaranja pristiglih 
ponuda 

8 
Donošenje Odluke o davanju u zakup zemljišta najpovoljnijem 
ponuditelju 

Općinski načelnik 
 

 
U roku od 30 dana od dana podnošenja 
izvještaja /zapisnika općinskom 
načelniku/općinskom vijeću  
 

9. Sklapanje ugovora o zakupu zemljišta s odabranim ponuditeljem Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o davanju u zakup zemljišta 
najpovoljnijem ponuditelju 

10. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 
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2. Zakup poslovnih prostora javnim natječajem 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. Utvrđivanje interesa/potrebe o zakupu poslovnog prostora  Općinski načelnik  

2. 
Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za davanje u 
zakup  

 
Općinski načelnik  

 

 
U roku od 30 dana od dana utvrđivanja 
interesa/potrebe o zakupu poslovnog 
prostora 
 

3. 

Javni natječaj za provedbu postupka zakupa poslovnog prostora 
i objava javnog natječaja sukladno Odluci o davanju u zakup i 
kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine 
Netretić(„Glasnik Općine Netretić“ broj 11/12, 06/17, 11/17, 03/18 
i 08/18) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(NN br. 25/13 i 85/15) 

Općinski načelnik i  
Povjerenstvo za 

provedbu natječaja 

U roku od 8 dana od dana stupanja na 
snagu Odluke o provedbi javnog natječaja 
za davanje u zakup poslovnog prostora 
 

4. 
 
Zaprimanje ponuda u  Jedinstvenom upravnom odjelu  
 

Referent za opće i 
administrativne 

poslove 

Rok je određen javnim natječajem 
(najmanje 8, a najviše 15 dana od dana 
objave javnog natječaja) 

5. 
Otvaranje pristiglih ponuda, pregled i ocjena istih te dostavljanje 
prijedloga Općinskom načelniku radi donošenja Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude za zakup 

Povjerenstvo za 
provedbu javnog 

natječaj 

 
15 dana od dana isteka roka za 
podnošenje ponuda 
 

6. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup 
Općinski načelnik 

 

U roku od 30 dana od dana dostave 
prijedloga Povjerenstva za provedbu 
javnog natječaja 

7. 
Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s odabranim 
ponuditeljem 

Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 
zakup 

8. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 
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E) ZASNIVANJE PRAVA NA NEKRETNINAMA  
 
 
1. Stvarna služnost 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. Utvrđivanje interesa/potrebe o zasnivanju prava stvarne služnosti Općinski načelnik  

2. 
Donošenje Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti i visini 
naknade za osnivanje tog prava 

Općinski načelnik ili 
Općinsko vijeće, 

ovisno o vrijednosti 
nekretnine 

U roku od 30 dana od dana utvrđivanja 
interesa/potrebe o zasnivanju prava 
stvarne služnosti 

3. Sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti Općinski načelnik 

U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o osnivanju prava stvarne 
služnosti i visini naknade za osnivanje tog 
prava 

4. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 

 
 
 
2. Pravo građenja 
 

Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

1. 
Utvrđivanje interesa/potrebe o osnivanju prava građenja na 
zemljištu 

Općinski načelnik  

2. 
Pribavljanje podataka o tržišnoj vrijednosti zemljišta provodi se 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). 

Pročelnik 
U roku od 10 dana od dana utvrđivanja 
potrebe o zakupu zemljišta  

3. 
Donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za osnivanje 
prava građenja 

 
Općinski načelnik  

 

 
U roku od 30 dana od dana utvrđivanja 
interesa/potrebe o osnivanju prava 
građenja 
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Red.br. OPIS AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE 

ODGOVORNOST ROK 

4. 

Javni natječaj za provedbu postupka osnivanja prava građenja i 
objava javnog natječaja sukladno Odluci o uvjetima, načinu i 
postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine 
Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 07/17) i članku 10. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) 

Općinski načelnik i 
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

U roku od 8 dana od dana stupanja na 
snagu Odluke o provedbi javnog natječaja 
za osnivanje prava građenja 

5. 
 
Zaprimanje ponuda u  Jedinstvenom upravnom odjelu  
 

Referent za opće i 
administrativne 

poslove 

Rok je određen javnim natječajem 
(najmanje 15, a najviše 30 dana od dana 
objave javnog natječaja) 

6. Otvaranje pristiglih ponuda, pregled i ocjena istih 
Povjerenstvo za 

raspolaganje 
nekretninama 

 
15 dana od dana isteka roka za 
podnošenje ponuda 
 

7. 
Podnošenje izvještaja/zapisnika općinskom načelniku ili 
Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o odabiru 

Povjerenstvo za 
raspolaganje 
nekretninama 

U roku 8 dana od dana otvaranja pristiglih 
ponuda 

8. 
Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja najpovoljnijem 
ponuditelju 

Općinski načelnik 
Ili Općinsko vijeće, 
ovisno o vrijednosti 

nekretnine 

 
U roku od 30 dana od dana podnošenja 
izvještaja /zapisnika općinskom 
načelniku/općinskom vijeću  
 

9. 
Sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja s odabranim 
ponuditeljem 

Općinski načelnik 
U roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke o osnivanju prava građenja 
najpovoljnijem ponuditelju 

10. 
Dostavljanje potpisanog i ovjerenog Ugovora referentu za 
proračun i financije. 

Pročelnik 
U roku od  8 dana od dana zaključivanja 
Ugovora 
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Članak 4. 
 

 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Glasniku  Općine Netretić“. 
 
 
 
KLASA: 406-02/19-01/01 
URBROJ: 2133/11-02-19-1 
U Netretiću, 24. listopada 2019. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK: 
 Marijan Peretić, v.r. 

 
___________ 

 
76 

Temeljem članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18), a u svezi s člankom 34. Zakona o 
fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne 
novine“ broj 95/19), Općinski načelnik Općine Netretić dana 24. listopada 2019. godine donosi 

 
 

P  R  O  C  E  D  U  R  U 
 

ZAPRIMANJA I PLAĆANJA  RAČUNA 
 

 
Članak 1. 

 
Ova Procedura propisuje način i postupak zaprimanja, provjere i  plaćanja Računa i e-Računa. 

 
Članak 2. 

 
Način i postupak zaprimanja, provjere i  plaćanja Računa i e- Računa određuje se kako slijedi: 
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Red. 
broj 

DOGAĐAJ ODGOVORNA OSOBA AKTIVNOST ROK 

 
 

1. 

 
Zaprimanje Računa 

 Referent za financije i 
proračuna 

Neposredno ili putem pošte 
Istog dana 

 
 

Zaprimanje e-Računa 
Putem FINA- inog servisa e- Račun za državu e-

Račun se zaprima, te ispisuje na papir 

2. Kontrola Referent za financije i proračun 

1.Suštinska kontrola računa (odgovara li sadržaj 
stvarnoj realizaciji, jesu li isporučene usluge/roba ili 
izvedeni radovi u skladu sa ugovorenom kvalitetom i 

količinama 
Istog dana 

2.Formalna kontrola svih elemenata računa i 
matematička kontrola 

3. Odobrenje Općinski načelnik Ovjera računa od strane općinskog načelnika Po izvršenoj kontroli 

4. Razvrstavanje i sortiranje Referent za financije i proračun 
Razvrstavanje ulaznih računa i sortiranje računa po 

valuti plaćanja, te upis u knjigu ulaznih računa i 
druge evidencije 

Po  odobrenju načelnika 

5. Praćenje Referent za financije i proračun 
Praćenje valute plaćanja ulaznih računa i 

mogućnosti plaćanja u skladu s osiguranim 
sredstvima u Proračunu 

Po danu dospijeća 

6. Plaćanje 
Referent za financije i proračun 

i ovlašteni potpisnici 
Podnošenje naloga za plaćanje na plaćanje 

Najkasnije na dan 
dospijeća 

7. Obrada Referent za financije i proračun Pregled i knjiženje izvatka o dnevnom prometu 
Po primitku dnevnog 

prometa od dana plaćanja 

 
 

Članak 3. 
 

 Stupanjem na snagu ove Procedure prestaje važiti Procedura zaprimanja računa pravovremenog plaćanja („Glasnik Općine Netretić“ 
05/12). 
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Članak 4. 
 

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Glasniku  Općine Netretić“. 
 
 
KLASA: 401-03/19-01/05 
URBROJ: 2133/11-02-19-1 
U Netretiću, 24. listopada 2019. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK: 
 Marijan Peretić, v.r. 

____________ 
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77 

 
 

Na temelju članka 14. i 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 
planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik 
Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18), Općinski načelnik Općine Netretić dana 04. prosinca 
2019. godine donosi 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o godišnjem popisu imovine i obveza 

 
 

Članak 1. 
 

 Sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine treba obaviti sveobuhvatni popis imovine 
i obveza Općine Netretić i to: 

1. Razreda 0 – nefinancijske imovine 
2. Razreda 1 – financijske imovine 
3. Razreda 2 – obveza. 

 
Članak 2. 

 
 Za obavljanje popisa iz članka 1. ove Odluke osnivam Povjerenstvo u sastavu: 

1. Biserka Džaja, predsjednik 
2. Branka Vrcić, član 
3. Željko Hrsinjak, član. 

 
Članak 3. 

 
 Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke dužno je izvršiti popis sa stanjem na dan 31. 
prosinca 2019. godine. 
 Popis će se obavljati u razdoblju od 16. prosinca 2019. godine do 10. siječnja 2020. 
godine. 

 
Članak 4. 

 
 Na temelju popisnih lista i svojih zapažanja Povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj o 
obavljenom popisu sa obrazloženjima, mišljenjima, prijedlozima u svezi popisnih razlika i prijedloga 
za rashod imovine, te isti dostaviti Općinskom načelniku najkasnije do 24. siječnja 2020. godine. 
 

 
Članak 5. 

 
 Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Netretić“ 
 
 

KLASA: 406-08/19-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-19-1 
U Netretiću, 04. prosinca 2019. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
 Marijan Peretić, v.r. 

 

 



BROJ 08      STRANICA 318 
__________________ GLASNIK OPĆINE NETRETIĆ ________________ 

 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NETRETIĆ  
 

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

 
 


