
REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/19-01/16
URBROJ: 2133/11-06-19-2
U Netretiću, 31. srpnja 2019. 

Na temelju  članka 33.  stavak  1.,  članka 44.  stavak  2.  i  članka 48.  stavak  2.
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 16. redovnoj sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019. godine donijelo je

O   D   L   U   K   U

o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 
na području Općine Netretić

Članak 1.

(1)  U  Odluci  o  načinu  obavljanja  komunalnih  djelatnosti  na  području  Općine  Netretić
(„Glasnik Općine Netretić“ broj 12/18)  članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, obzirom da se ista smatra od
iznimnog  značenja  za  Općinu  Netretić  i  njezino  stanovništvo,  kao  komunalna  djelatnost
određuju se veterinarsko-higijeničarski poslovi.

(2) Pod veterinarsko-higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i
mačaka  bez  nadzora,  te  uklanjanje  uginulih  pasa  i  mačaka  i  drugih  životinja  sa  javnih
površina.

Članak 2.

(1) U članku 5. stavak 3. riječi „stavka 1.“ zamjenjuju se riječima „stavka 2.“

Članak 3.

(1) Članak 9. mijenja se i glasi:
(1)  Pravne  ili  fizičke  osobe,  na  temelju  pisanog  ugovora  o  povjeravanju  obavljanja
komunalnih  djelatnosti,  mogu  na  području  Općine  Netretić  obavljati  sljedeće  komunalne
djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
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3. usluge ukopa 

4. veterinarsko-higijeničarski poslovi.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. može se zaključiti
za komunalnu djelatnost:
1. održavanje nerazvrstanih cesta na razdoblje od 1 (jedne) godine

2. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene na razdoblje od 1 (jedne)
godine

3. usluge ukopa na razdoblje od 2 (dvije) godine

4. veterinarsko-higijeničarski poslovi na razdoblje od 2 (dvije) godine.

Članak 4.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Netretić“.

DOSTAVITI:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga 

uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 
Zagreb,

2. Ured državne uprave u KŽ, n/p 
predstojnice, Križanićeva 11, Karlovac,

3. Općinski načelnik, ovdje,
4. Pročelnica JUO, ovdje,
5. Referent za komunalno gospodarstvo – 

komunalni i poljoprivredni redar, 
6. Dokumentacija, ovdje,
7. Za objavu, ovdje,
8. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić


