
REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-03/19-01/26
URBROJ: 2133/11-06-19-2
U Netretiću, 23. prosinca 2019

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
68/18 i 110/18) te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj  03/13,
02/18 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Netretić na 19. redovnoj sjednici  održanoj dana 23.
prosinca 2019. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU  

Članak 1.
 
Sredstva za Program gradnje  komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020.

godinu  osiguravaju se u Proračunu Općine Netretić za 2020. godinu u iznosu od 4.210.000,00
kuna.

Članak 2.

K1013 04 Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih prometnica na području 
Općine Netretić 

Cilj  Programa  je  razvoj  konkurentnog  i  održivog  gospodarstva,  unapređenje
kvalitete života, osigurati bolju povezanost  naselja Općine i Općine sa susjednim općinama i
gradovima, te osiguranje prometovanja stanovnika i roba.

Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene

- šumski doprinos 20.000,00 kuna
- komunalni doprinos 30.000,00 kuna
- prihod od koncesija 5.000,00 kuna
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru 25.000,00 kuna
- sredstva  eksploatacije  mineralnih  sirovina

20.000,00 kuna 
Pomoći
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U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna za modernizaciju nerazvrstanih prometnica
na području Općine Netretić, izradu izvedbenog troškovnika po mjesnim odborima kako slijedi: 

- MO Prilišće - cesta Budački NC PR-23,
- MO Prilišće - dijelovi ceste u naselju Ladešići  NC PR-16,
- MO Prilišće - cesta u zaselku Šubašići NC PR-11,
- MO Prilišće - cesta do Šimunović Nikole NC PR-06,
- MO Brajak Brdo - dio ceste od Mahranić Branka do crkve sv. Križ Završje NC BB-

04,
- MO Dubravci - dio ceste u zaselku Ivšići NC DU-04,
- MO Jarče Polje - cesta prema asfaltnoj bazi (do Bajac Jurja) NC JP-16,
- MO Netretić - cesta do Krajača NC NE-08 i
- MO Kučevice dio ceste u zaselku Donje Kučevice (kod Lorković Ive) NC KČ-02.

Članak 3.

K1013 33 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za cestu u MO Skupica 
NC SK-03.

Cilj  Programa  je  razvoj  konkurentnog  i  održivog  gospodarstva,  unapređenje
kvalitete života, osigurati bolju povezanost  naselja Općine i Općine sa susjednim općinama i
gradovima, te osiguranje prometovanja stanovnika i roba.

Izvor financiranja:  
Prihodi za posebne namjene

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru 50.000,00 kuna.

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za cestu
u MO Skupica NC SK-03.

Članak 4.

K1013 45 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za cestu u MO Mračin  
od križanja do zaselka Sladići, Trupkovići i Banjavčići NC MR-01.

Cilj  Programa  je  razvoj  konkurentnog  i  održivog  gospodarstva,  unapređenje
kvalitete života, osigurati bolju povezanost  naselja Općine i Općine sa susjednim općinama i
gradovima, te osiguranje prometovanja stanovnika i roba.

Izvor financiranja:  
Opći prihodi i primici 

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za cestu
u MO Mračin  od križanja do zaselka Sladići, Trupkovići i Banjavčići NC MR-01.

Članak 5.

K1013 37 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije nogostupa u 
Dubravcima
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Cilj  Programa  je  razvoj  konkurentnog  i  održivog  gospodarstva,  unapređenje
kvalitete života, te sigurniji promet pješaka.

Izvor financiranja:  
Opći prihodi i primici

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana  su  sredstva  u  iznosu  od  50.000,00  kuna  za  izradu  projektne  dokumentacije
nogostupa u Dubravcima.

Članak 6.

K1013 05 Kapitalni projekt: Nabava prometnih znakova.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.

Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici

U Proračunu  Općine  Netretić  za  2020  godinu  na  poziciji  Postrojenja  i  oprema
planirana  su  sredstva  u  iznosu  od  30.000,00  kuna  za  nabavu  prometnih  znakova  prema
potrebama na terenu.

Članak 7.

K1013 46 Kapitalni projekt: Sanacija i uređenje groblja Novigrad II. faza.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.

Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi za posebne namjene

- godišnja grobna naknada 124.900,00 kuna
Višak iz prethodne godine

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana su sredstva u iznosu od 640.000,00 kuna za izradu troškovnika sanacije i uređenja,
sanaciju i uređenje groblja Novigrad II. faza te nadzor nad sanacijom i uređenjem. 

Članak 8.

K1013 13 Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete.

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.

Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna za V. fazu nabave led lampi.

Članak 9.
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K1013 17 Kapitalni projekt: Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta.

Cilj Programa je gospodarenje okolišem.

Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta.

Članak 10.

K1013 35 Kapitalni projekt: Izrada autobusnih stajališta u MO Netretić i MO Donje 
Stative. 

Cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.

Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna za izradu dva autobusna stajališta u MO
Netretić i jednog u MO Donje Stative.

Članak 11.

K1013 30 Kapitalni projekt: Športsko – rekreacijski centar „Dobra“- Izrada projektno 
tehničke dokumentacije i izgradnja I. faza

Cilj Programa je podizanje razine kvalitete života.

Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Prihodi o prodaje nefinancijske imovine i
nadoknade štete

U  Proračunu  Općine  Netretić  za  2020.  godinu  na  poziciji  Građevinski  objekti
planirana  su  sredstva  u  iznosu  od  2.200.000,00  kuna  za  izradu  projektno  tehničke
dokumentacije za Športsko – rekreacijski centar „Dobra“, izradu troškovnika, izgradnju I. faza i
nadzor nad izgradnjom.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine
Netretić“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2020. godine.

DOSTAVITI:
1. Općinski načelnik, ovdje,
2. Pročelnica JUO, ovdje,
3. Referent za proračun i financije, ovdje,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić
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4. Dokumentacija, ovdje,
5. Za objavu, ovdje,
6. PISMOHRANA.-


