
 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 920-11/20-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-20-2 
U Netretiću, 22. travnja 2020.  
 
 
 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. 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-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19), članka 95. 
stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) 
i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“  broj 03/12, 02/18, 03/18 i 
02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić, na 02. izvanrednoj sjednici dana 22. travnja 2020. 
godine donijelo je  

  

O   D   L   U   K   U  
 

o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom  
bolesti COVID-19 na području Općine Netretić 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom propisuju se mjere za ublažavanje negativnih posljedica 
izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Netretić. 

 
Članak 2. 

 
Za vrijeme trajanja mjera iz Odluke o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, 
(„Narodne novine“ broj 32/20) oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade fizičke i 
pravne osobe koje zbog navedene Odluke privremeno ne mogu obavljati djelatnost. 

 
Članak 3. 

 
Za vrijeme trajanja mjera iz Odluke o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, 
(„Narodne novine“ broj 32/20) neće se vršiti naplata javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju 
djelatnosti obuhvaćene navedenom Odlukom. 
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Članak 4. 

 
Privremeno, na rok od 3 mjeseca odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne 

naplate, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara. 
 
 

Članak 5. 
 

Za provođenje mjera iz ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Netretić. 
 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Glasniku Općine 
Netretić.“ 

 
 
 

DOSTAVITI: 
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga 

uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 
Zagreb, 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Radnička cesta 80, Zagreb, 

3. Čistoća Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 
Duga Resa, 

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

poljoprivredni i komunalni redar, ovdje, 
7. Referent za financije i proračun, ovdje, 
8. Dokumentacija, ovdje, 
9. Za objavu, ovdje, 

10. PISMOHRANA.- 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić 

 


