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OPĆINSKO VIJEĆE 
 

  6 
Na temelju članka 35. 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, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik 
Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. 
redovnoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2021.  godine donijelo je 

 

 
O   D   L   U   K   U 

 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Netretić 

 
 

Članak 1. 
 

U Statutu Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18, 03/18 i 
02/20) članak 15. mijenja se i glasi:   

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

 
Članak 2. 

 
Članak 16., mijenja se i glasi: 
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o 

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i ovim Statutom. 

 Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
zakona kojim se uređuje provedba referenduma. 

 Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se 
odredbe članaka 79.  do 82. 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 i 19/13. – 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20). 

Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može 
predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog 
broja birača u Općini Netretić i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Netretić.  

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 
Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te 
ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, na području Općine, 
Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini 
Netretić, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li 
referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti 
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Općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 
30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da 
prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 
upravnim sudom Republike Hrvatske. 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području 
Općine Netretić i upisani su u popis birača. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

 
 

Članak 3. 
 

Članak 17. briše se 
 

Članak 4.  
 

Članak 18.briše se. 
 

Članak 5. 
 
Članak 20. briše se. 
 

Članak 6. 
 
Članak 21. briše se. 

 
Članak 7. 

 
Članak 22. mijenja se i glasi: 
“Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim 

pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i 
interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom. 
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora 

koji čini zasebnu cjelinu.” 
 

Članak 8. 
 
Članak 23. mijenja se i glasi: 
“Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi 

raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu. 
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi 

građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove 
naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog 
odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom 
glasova  prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a 
savjetodavno za Općinsko vijeće i općinskog načelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom 
Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.” 
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Članak 9. 

 
Članak 24. mijenja se i glasi: 
“Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili 

rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.  

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati 
ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim 
putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju 
se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.” 

 
Članak 10. 

 
Članak 25. mijenja se i glasi: 
“Tijela Općine dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje 

predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan 
odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili 
izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno Jedinstvenog 
upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od 
dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.  

Tijela iz stavka 1. ovoga članka  dužna su u službenim prostorijama na vidnom 
mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga 
za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe. 

Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim 
putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine”. 

 
Članak 11. 

 
U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 

Općinskog vijeća.“ 
 

Članak 12. 
 

U članku 31. stavak 6. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 
 

 
Članak 13. 

 
U članku 35. stavak 1. podstavak 5. riječi „ i zamjeniku općinskog načelnika“ brišu 

se. 
 

Članak 14. 
 

U članku 42. stavci 2. i 3. brišu se. 
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Članak 15. 

 
Članak 46. mijenja se i glasi: 
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog 

kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 
imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, 
općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik Općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik 
Općinskog načelnika koji zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti 
ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je Općinski načelnik kojemu mandat nije prestao 
onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi 
se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje 
prava Općinskog načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata 
Općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje 
danom nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih 
je Općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 
6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Općinski načelnik ili Pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po 
nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku 
od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za 
novog općinskog načelnika.“. 

 
Članak 16. 

 
Članak 47. mijenja se i glasi: 
Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati 

profesionalno. 
Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 

dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji način će obnašati 
dužnost. 

Ukoliko Općinski načelnik ne postupi na način propisan stavkom 2. ovoga članka 
smatra se da dužnost obavlja volonterski. 

Danom stupanja na dužnost Općinskog načelnika smatra se dan početka mandata 
određen posebnim zakonom. 

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, 
dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Netretić. 

Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina 
obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca 
nakon dostave te obavijesti. 

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način 
obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 
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Članak 17. 

 
Članak 48. mijenja se i glasi: 
Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim 

posebnim zakonom. 
Ako prije isteka mandata prestane mandat Općinskom načelniku raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika.  
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika, obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 

Članak 18. 
 

Članak 49. mijenja se i glasi:  
Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma. 
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 
– 20% ukupnog broja birača u Općini, 
– 2/3 članova predstavničkog tijela. 
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u 

Općini, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika u skladu s 
odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se 
odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog 
vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv Općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka 
roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika. 

Odluka o opozivu Općinskog načelnika, donesena je ako se na referendumu za 
opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 
ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini. 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga 
Statuta i zakona kojim se uređuje provedba referenduma. 

 
Članak 19. 

 
Članak 66. briše se. 

 
Članak 20. 

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

Netretić“ osim članka 3., 4, 13, 14. 15., 17. i 18. koji stupaju na snagu na dan stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane. 

 
 

KLASA: 012-03/21-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-21-6 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
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 Na temelju članka 33. 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, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik 
Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20), Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. 
redovnoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je 
 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o izmjenama i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić 
 
 

Članak 1. 
 

  U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 
08/09, 03/13, 08/13 i 02/20) članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 „Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela ili službenik kojeg on ovlasti.“ 

 
Članak 2. 

 
 U članku 20. briše se riječ  „i njegov zamjenik“ te se nastavlja rečenica u 

pripadajućem padežu. 
 

Članak 3. 
 

U članku 50. stavak 1. riječi „zamjeniku općinskog načelnika“ brišu se. 
U stavku 6. riječi „zamjenik općinskog načelnika“ brišu se. 

 
Članak 4. 

 
 U članku 51. stavak 1. riječi „zamjeniku općinskog načelnika“ brišu se. 

 
Članak 5. 

 
U članku 52. riječi „zamjenik općinskog načelnika“ brišu se. 
 

Članak 6. 
 

 U članku 55. stavak 5. riječi „zamjeniku općinskog načelnika“ brišu se. 
 Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 
 „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice općinskog vijeća iznimno se mogu 
održavati elektroničkim putem.“ 
 

Članak 7. 
 

U članku 66. stavak 2. podstavak 6., riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.  
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Članak 8. 

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

Netretić“ osim članka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. stavak 1. koji stupaju na snagu na dan stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane. 
 

 
KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-21-6 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
 

8 
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 

42/20, 127/20) te članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 
02/18, 03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 
22. veljače 2021. godine donijelo je 

 

P  R  O  G  R  A  M  
 

POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA RAZDOBLJE OD  
2021. GODINE  DO  2023. GODINE 

 
 

OPĆI UVJETI 
Članak 1. 

  
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Netretić 

za razdoblje od 2021. do 2023.   godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i 
postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 
Općine Netretić. 

 
Članak 2. 

 
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 
18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 
potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe Komisije 2019/316 od 21. veljače 
2019. o izmjeni Uredbe )EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru– u daljnjem 
tekstu: Uredba de minimis.  

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore 
dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz 
iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na 
tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, tj. potpora koje su izravno vezane uz 
izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili 
za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  
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c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  

 
Članak 3. 

  
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom 

poduzeću; 
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće 

prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili 
društvenog ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, 
u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, 
većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku  točkama 
(a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

 
Članak 4. 

 
Korisnici potpore  iz Proračuna Općine Netretić mogu biti poljoprivredna 

gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno 
prebivalište na području Općine Netretić i čija se proizvodnja odvija na području Općine 
Netretić te nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Netretić. 

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj 
proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge 
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 
  

Članak 5. 
 

Općina Netretić će za razdoblje od  2021. do 2023. godine  dodjeljivati potpore za 
slijedeće aktivnosti:  

1. Mjera 1:  Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada 
2. Mjera 2:  Sufinanciranje polica osiguranja životinja 
3. Mjera 3:  Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača 
4. Mjera 4:  Sufinanciranje dokumentacije za legalizaciju izgrađenih 

  poljoprivrednih objekata 
5. Mjera 5:  Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica 
6. Mjera 6:  Sufinanciranje nabave izvornih i zaštićenih pasmina koza i  

     ovaca 
7. Mjera 7:  Sufinanciranje kupnje sadnog materijala 

 

 
MJERA 1. Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada 

  
Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada odobrit  će se poljoprivrednom 

gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mogućih 
elementarnih nepogoda. Svaki osiguranik  sam odabire osiguravatelja, odnosno  
osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja. 
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Subvencija se odobrava u visini 20% iznosa uplaćene premije za tekuću godinu.  
Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom 

gospodarstvu može iznositi  do 5.000,00 godišnje. 
  

 
MJERA 2. Sufinaciranje polica osiguranja životinja 

 
Sufinanciranje premije osiguranja životinja odobrit će se poljoprivrednom 

gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika bolesti i 
uginuća životinja. Svaki osiguranik  sam odabire osiguravatelja, odnosno  osiguravajuće 
društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja. 

Subvencija se odobrava u visini 20% iznosa uplaćene premije za tekuću godinu.  
Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom 

gospodarstvu može iznositi  do 5.000,00 godišnje. 
 

  
MJERA 3. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača 

  
Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se onom poljoprivrednom 

gospodarstvu koje za svoje krave i krmače koristi uslugu umjetnog osjemenjivanja. 
Potpora se odobrava i isplaćuje poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu 50% 

troškova umjetnog osjemenjivanja prema priloženom računu (za prvo osjemenjivanje) a 
najviše do 9.000,00 kuna po korisniku/godišnje. 

 
 

MJERA 4. Sufinanciranje dokumentacije za legalizaciju izgrađenih 
poljoprivrednih objekata 

 
Subvencija za troškove projektne dokumentacije za legalizaciju ranije izgrađenih 

objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje odobrava se u iznosu do 50% dokumentiranih 
troškova legalizacije bez PDV-a, odnosno najviše 5.000,00 kuna/farmi. 

Subvencija će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivrednog 
gospodarstva uz dokaz  o aktivnom obavljanju djelatnosti (potvrda o posjedovanju stoke, 
račun za prodane poljoprivredne proizvode i sl.) na žiro–račun poljoprivrednog gospodarstva u 
visini 50% dokumentiranih troškova legalizacije bez PDV-a, odnosno najviše 5.000,00 
kuna/farmi. 
 

 
MJERA 5. Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica 

 
Općina Netretić će za poticanje proizvodnje meda i proizvoda na bazi meda za 

razdoblje od 2021. do 2023. godine sufinancirati nabavu opreme za držanje i uzgoj pčelinjih 
zajednica (košnice, okviri, hrana i sl.)  

Maksimalni iznos sredstava je 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
2.000,00 kuna po korisniku godišnje. 

Korisnik potpore mora imati minimalno 10 košnica. 
Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka 

i dokaz o broju pčelinjih zajednica u uzgoju. 
 

 
MJERA 6. Sufinanciranje nabave izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca 

 
Pravo na potporu za nabavu izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca ostvaruju 

poljoprivredna gospodarstva za nabavu minimalno 5 grla koza ili ovaca.  
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Iznos potpore iznosi 300,00 kuna po grlu. 
Najveći iznos potpore po korisniku je 3.000,00 kuna godišnje. 
Uz zahtjev za potporu dostavlja se  potvrda HPA da je nabavljeno grlo izvorna i 

zaštićena pasmina domaćih životinja. 
 

 
MJERA 7. Sufinanciranje nabave sadnog materijala 
 
Potporu u iznosu od 50% dokumentiranih troškova nabave certificiranih sadnica 

povrća, voća i trajnih nasada ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sadnju minimalno 0,5 
ha sadnica povrća, voća  ili trajnih nasada. 

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog 
zemljišta, kopija katastarskog plana i deklaracija za nabavljene sadnice. 

Potpora se isplaćuje nakon provedene sadnje i izvršenog očevida. 
Najveći iznos potpore je 5.000,00 kuna po korisniku godišnje. 

 
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 
 

Članak 6. 
 

Za provedbu mjera iz ovog programa raspisuje se javni poziv koji će biti objavljen 
na oglasnoj ploči  i web stranici Općine Netretić www.netretic.hr u kojem će se utvrditi rokovi 
i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora  s pripadajućom dokumentacijom.  

Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore donosi Općinski načelnik 
Općine Netretić. 

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije 
(zatvaranja)  i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Netretić. 

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Netretić po objavljenom javnom pozivu za sve troškove koji su nastali od 1. siječnja  u 
kalendarskoj  godini za koju je raspisan  javni poziv, do 31. prosinca iste godine, odnosno do 
utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. 

Korisnici potpora dužni su uz zahtjev priložiti: 
1. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
2. Presliku rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe, 
3. Izjavu o primljenim potporama de minimis, 
4. Presliku računa za provedeno ulaganje  
5. Druge dokumente propisane za određene mjere  potpore,  
6. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema državi. 
Obrasci zahtjeva za potpore mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Netretić ili sa službene web stranice Općine Netretić www.netretic.hr.   
 

Članak 7. 
 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji 
je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja 
od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje  bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 
izvora. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 
 

http://www.netretic.hr/
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Članak 8. 

 
Potpore se isplaćuju na račun korisnika na osnovu podnesenog zahtjeva i odluke 

Općinskog načelnika o dodjeli potpore. 
Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju 

su odobrena.  
Ukoliko se ustanovi da je korisnik potpore uz zahtjev za potporu priložio neistinitu 

dokumentaciju, dužan je dobivena sredstva odmah vratiti u Proračun Općine Netretić, te gubi 
pravo na potpore u poljoprivredi iz Proračuna Općine Netretić u slijedećih pet godina.  

 
Članak 9. 

 
Najviši iznos potpore koji jedno poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti u 

godini po svim mjerama iz ovog Programa iznosi 20.000,00 kuna. 
 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine 
Netretić“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 
 

KLASA: 320-01/21-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-21-4 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
 

9 
Na temelju članka 25. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj  20/18, 115/18 i 98/19) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine 
Netretić“  broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. redovnoj 
sjednici održanoj dana 22. veljače 2021.  godine donijelo je 

 

 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021. GODINI 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom određuje se namjena utroška sredstava od naknade za 
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini. 
 

Članak 2. 
 

Prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u Proračunu 
Općine Netretić za 2021. godinu planiran je u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka utrošit će se za privođenje funkciji i povećanje 
vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. 
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Članak 3. 

 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Glasniku Općine 

Netretić“. 
 
 

KLASA: 320-02/21-01/04 
URBROJ: 2133/11-06-21-2 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
 

10 
 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12 i 152/14) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. redovnoj sjednici održanoj 
dana 22. veljače 2021. 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. 3230/2  Put Gornje 
Prilišće u površini od 206 m2, koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj 942, k.o. 307572 
Gornje Prilišće. 

 
Članak 2. 

 
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu izvršit će brisanje javnog dobra 

u općoj upotrebi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.  
 

 
Članak 3. 

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

Netretić.“ 
 
 
KLASA: 947-01/20-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-21-10 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
 

11 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12 i 152/14) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
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03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. redovnoj sjednici održanoj 
dana 22. veljače 2021. 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. 3178/1  Put u površini od 
89 čhv, koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj 930,  k.o. 307572 Gornje Prilišće. 

 
 

Članak 2. 
 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu izvršit će brisanje javnog dobra 
u općoj upotrebi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 

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

 
 
KLASA: 944-01/19-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-21-18 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
 
 

12 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 

03/13, 02/18, 03/18 i 02/20), Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. redovnoj sjednici 
održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je 
 

O   D   L   U   K   U  
 

o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linija Karlovac - Netretić i  
Karlovac - Netretić - Piščetke 

 
Članak 1.  

 
Ovom Odlukom odobravaju se sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza radi 

održavanja linija Karlovac - Netretić i Karlovac - Netretić – Piščetke i to za mjesec ožujak, 
travanj, svibanj i lipanj 2021. godine: 

 s polaskom u 15.30 sati iz Karlovca za Netretić te  povratkom iz Netretića za 
Karlovac u 16.00 sati, od ponedjeljka do četvrtka, 

 s polaskom u 15.30 sati iz Karlovca za Piščetke te povratkom iz Piščetki za 
Karlovac u 15.55 sati, petkom, 
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 s polaskom u 6.50 sati iz Karlovca za Piščetke te povratkom iz Piščetki za 
Karlovac u 7.25 sati, petkom. 

 
Članak 2. 

 
Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza iz članka 1. ove Odluke doznačivat 

će se prijevozniku u ukupnom mjesečnom iznosu od 1.625,00 kuna, na temelju ispostavljenih 
faktura, a izdaci će teretiti Proračun Općine Netretić – Glava 00101: Općinsko vijeće i 
Jedinstveni upravni odjel, Program 1010: Osnovno, srednješkolsko, više i visoko obrazovanje, 
Aktivnost A101002: Više, srednješkolsko obrazovanje, Pozicija R0043: Ostale naknade 
građanima i kućanstvima iz proračuna. 

 
Članak 3. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova 

prijevoza iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 

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

 
 
KLASA: 340-05/21-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-21-4 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
 

13 
Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i 

članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) 
Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. 
godine donijelo je 

 

O   D   L  U   K  U 
 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Netretić 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Netretić (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 U Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka imenuju se: 

1. IVAN FRKETIĆ, za člana, 
2. BISERKA DŽAJA, za člana, 
3. BRANKA VRCIĆ, za člana. 

 
Članak 2. 

 
 Rad Povjerenstva definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama („Narodne 
novine“ broj 69/17). 
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Članak 3. 
 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni 
upravni odjel Općine Netretić. 

 
Članak 4. 

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

Netretić“. 
 
 

KLASA: 363-02/21-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-21-6 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_____________ 
 

14 
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine 
Netretić“ broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. redovnoj 
sjednici održanoj  dana 22. veljače 2021. godine, donijelo je 

 
O  D   L   U   K   U  

 
o izmjeni Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Netretić 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 01/17 i 11/17) u članku 4. točka 
1. IGT d.o.o., Jarče Polje 23D, Duga Resa, briše se. 

Dosadašnja točka 2. postaje točka 1. 
 

 
Članak 2. 

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

Netretić“. 
 
 

KLASA: 810-03/21-01/02 
URBROJ: 2133/11-06-21-2 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

___________ 

 
 

15 
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1 Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik 
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Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić na 26. 
redovnoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine, donijelo je 
 

 
GODIŠNJI PLAN 

 
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2021. godinu 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
 
I 
 

Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Netretić za razdoblje od 2020. - 2023. godine („Glasnik Općine Netretić“ broj 09/19), utvrđuje 
se godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu. 

 
II 
 

Tijekom 2021. godine potrebno je izvršiti slijedeće aktivnosti: 
 

I. PLANSKI DOKUMENTI 
 

1. Redovito ažurirati Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Netretić 

2. Redovito ažurirati Plan djelovanja civilne zaštite Općine Netretić 

3. Uskladiti Plan zaštite od požara Općine Netretić tijekom 2021. godine 

4. Usvojiti Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Netretić za 2021. godinu 

5. Donijeti Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić 
za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

6. Donijeti Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2022. godinu 

 
II. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NETRETIĆ 

 
1. Nakon provedenih lokalnih izbora osnovati novi Stožer civilne zaštite Općine 

Netretić 

2. Provesti osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Općine Netretić 

3. Kontinuirano usklađivati i popunjavati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne 
zaštite Općine Netretić 

4. Provesti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 
Općine Netretić  

5. Potpisati ugovor o međusobnoj suradnji s Veterinarskom stanicom Duga Resa 
d.o.o., kao pravnom osobom od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Netretić, kojim će se, u slučaju potrebe za njezinim angažiranjem, definirati 
prava i obveze unutar sustava civilne zaštite. 
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6. Redovno ažurirati evidenciju operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 
Netretić 

7. Redovito doznačivati sredstva Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić, Hrvatskoj 
gorskoj službi spašavanja - Stanica Karlovac i Gradskom društvu Crvenog križa 
Duga Resa, osigurana u Proračunu Općine Netretić za 2021. godinu 

8. Nastaviti financirati Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Karlovca sukladno ugovoru 
sklopljenim dana 02. siječnja 2015. godine i aneksa navedenom Ugovoru od 20. 
veljače 2017. godine 

9. Donijeti Odluku o financiranju vatrogastva na području Općine Netretić za 2022. 
godinu 

10. Donijeti Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja - Stanice Karlovac za 2022. godinu 

 
III. VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE 

 
1. Donijeti Plan vježbi civilne zaštite Općine Netretić za 2022. godinu, u koju treba 

uključiti sve operativne snage sustava civilne zaštite 

2. Donijeti Odluku o održavanju vježbe civilne zaštite Općine Netretić sukladno Planu 
vježbi civilne zaštite Općine Netretić za 2021. godinu i istu održati 

3. Održati protupožarne vježbe u cilju održavanja i provjere preventivnih mjera zaštite 
od požara. 

 
IV. EDUKACIJA GRAĐANA 

 
1. Informirati građane, s ciljem edukacije, o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa 

i velikih nesreća. 

III 
 

FINANCIJSKI UČINCI GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

Red. 
Br. 

OPIS 
Plan za 
2021. 
(kuna) 

Plan za 
2022. 
(kuna) 

Plan za 
2023. 
(kuna) 

I. Financiranje vatrogastva na 
području Općine Netretić 440.000,00 440.000,00 440.000,00 

1. Tekuće donacije Vatrogasnoj 
zajednici Općine Netretić 165.000,00   

2. Tekuće donacije Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Grada Karlovca 15.000,00   

3. Kapitalne donacije Vatrogasnoj 
zajednici Općine Netretić 260.000,00   

- za nabavu vatrogasne opreme 85.000,00   

- za uređenje garaže DVD-a Dubravci 90.000,00   

- za uređenje garaže i prostorija DVD- 85.000,00   
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Red. 
Br. 

OPIS 
Plan za 
2021. 
(kuna) 

Plan za 
2022. 
(kuna) 

Plan za 
2023. 
(kuna) 

a Netretić 

II. Financiranje aktivnosti Gradskog 
društva Crvenog križa Duga Resa 39.000,00 39.000,00 39.000,00 

III. Financiranje rada Hrvatske gorske 
službe spašavanja - Stanica 
Karlovac 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

- Intervencije Stanice na neurbanim 
područjima i svim nepristupačnim 
mjestima 2.000,00   

- Obuka i usavršavanje članova 
HGSS-a - Stanica Karlovac 2.000,00   

- Nabavka nove opreme za 
spašavanje i održavanje iste 
(periodični pregledi, servisi) 5.000,00   

 Materijalni režijski troškovi 1.000,00   

IV. Vježba civilne zaštite 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 SVEUKUPNO: 494.000,00 494.000,00 494.000,00 

 
IV 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine 
Netretić“. 

 
KLASA: 810-03/21-01/06 
URBROJ: 2133/11-06-21-2 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_____________ 
 

16 
Na temelju članaka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić” 03/13, 02/18, 

03/18 i 02/20) Općinsko vijeće Općine Netretić je na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2021. godine donijelo 

 

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE VINSKI VRH 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone 

Vinski Vrh (dalje Odluka). 
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PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA 

Članak 2. 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 

turističke zone Vinski Vrh (dalje UPU) su odredbe čl. 86. st. 3., čl. 79. i 80. te 

odgovarajuća primjena čl. 81. do 112. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (dalje Zakon) te čl. 61. Prostornog plana uređenja Općine 

Netretić (Glasnik Općine Netretić 09/2019., pročišćeni tekst Glasnik Općine Netretić 

01/20) (dalje PPUO). 

 

RAZLOZI DONOŠENJA URBANISTIČKOG PLANA 

Članak 3. 

(1) Razlozi za donošenje UPU su: 

1. Osiguranje uvjeta za izgradnju turističkog naselja i kampa sa pratećim športskim i 

rekreacijskim sadržajima unutar planirane zone obuhvata UPU-a, a koji bi zajedno 

sa postojećim hotelom, izgrađenim sa druge strane ceste ŽC 3142, koja prolazi uz 

područje obuhvata, činili zajedničku funkcionalnu cjelinu. 

OBUHVAT URBANISTIČKOG PLANA 

Članak 4. 

(1) Obuhvat UPU određen je grafičkim dijelom PPUO, karta 4.7. Vinski Vrh, Brajakovo 

Brdo, Zagradci u mjerilu 1:5000, a obuhvaća dio kč. 56 i 57/1, KO Vinski Vrh. 

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU URBANISTIČKOG PLANA 

Članak 5. 

(1) Prostor Općine Netretić proteklih godina bilježi rast potražnje za turističkim sadržajima.. 

(2) Sukladno odredbama PPUO cjelokupan prostor Općine je detaljno sagledan i planirano 

je izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene na razmatranom 

prostoru, sukladno očekivanim potrebama korisnika prostora.  

(3) Zbog iskazanih potreba korisnika kroz detaljni program sadržaja, kapaciteta i namjena 

koje korisnici namjeravaju izgraditi na prostoru planirane zone ugostiteljsko turističke 

namjene Vinski Vrh, sukladno iskazanom interesu pristupa se izradi UPU. 
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CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA 

Članak 6. 

(1) Cilj izrade UPU je proširenje turističkih sadržaja uz postojeći hotel Amarilis, kroz 

planiranje novih turističkih kapaciteta u planiranoj ugostiteljsko turističkoj zoni kao 

dopunu postojećih hotelskih kapaciteta, a sukladno iskazanom interesu korisnika 

prostora. 

(2) Programska polazišta izrade UPU temelje se na usklađenju sa detaljnim programom 

sadržaja, kapaciteta i namjena, koji planira izgradnju manjeg mješovitog turističkog 

naselja sa bungalovima, glamping kućicama i kampa sa zajedničkim pratećim  

sadržajima (recepcija, restoran, kupalište i drugi sportsko zabavni sadržaji). 

(3) Programske odrednice PPUO-a osiguranje su uvjeta za daljnji održivi razvoj Općine 

Netretić kroz osiguranje prostorno planskih uvjeta za uređenje neizgrađenog 

građevinskog zemljišta, a sa ciljem izrade UPU-a i u konačnici njegovog stavljanja u 

gospodarsku (turističku) funkciju. 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 

PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE 

UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA 

Članak 7. 

(1) Za izradu UPU bit će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog 

uređenja te podaci i dokumentacija koju dostavljaju javnopravna tijela iz svog 

djelokruga. Javnopravna tijela, ako je moguće, podatke i drugu dokumentaciju 

dostavljaju u digitalnom obliku te geokodirane (georeferencirane). 

(2) Odgovarajuće sektorske strategije, planove, studije i druge dokumente propisane 

posebnim zakonima dostavit će javnopravna tijela određena u članku 10. ove Odluke, 

svatko iz područja svog djelokruga.  

(3) Ukoliko se tijekom izrade UPU-a ukaže potreba za posebnim stručnim podlogama od 

značaja za moguća specifična prostorno – planska rješenja, odnosno dodatnom 

dokumentacijom, one će biti izrađene, odnosno dokumentacija pribavljena od strane 

nositelja izrade te će se dostaviti stručnom izrađivaču UPU-a. 

 

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Članak 8. 

(1) Sukladno zakonskoj regulativi, nositelj izrade provesti će postupak strateške procjene, 

odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a. 
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NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA  

Članak 9. 

(1) Stručni izrađivač neće izrađivati stručno rješenje UPU-a već će izraditi Nacrt prijedloga 

UPU-a, temeljem kojeg će Općinski načelnik utvrditi prijedlog UPU-a za javnu raspravu. 

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 

ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 

PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI URBANISTIČKOG PLANA 

Članak 10. 

(1) Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji u skladu s 

člankom 90. Zakona trebaju dati zahtjeve za izradu UPU-a iz područja svog djelokruga 

te sudjelovati u izradi UPU-a: 

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za 

upravljanje i raspolaganje nekretninama, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 

41/20, 10000 Zagreb; 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Karlovcu, Ambroza Vraniczanya 6/I, 47000 Karlovac; 

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu 

okoliša i graditeljstvo, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb; 

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka 

Mačeka 8, 47000 Karlovac; 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb; 

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Jurja Haulika 

1, 47000 Karlovac; 

- Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na 

području Karlovačke županije,  J.Križanića 30, 47000 Karlovac; 

- Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb; 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel srednja i donja Sava, VGI za mali sliv 

Kupa, Obala F. Račkog 10, 47000 Karlovac, 
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- Hrvatska ceste, Društvo za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, 

Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10000Zagreb; 

- Hrvatske ceste, Sektor za održavanje i promet, Tehnička ispostava Karlovac, 

Banija 37, 47000 Karlovac; 

- Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Banija bb, 47 000 Karlovac; 

- Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb; 

- Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb 

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb; 

- HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb; 

- HEP – ODS d.o.o., Elektra Karlovac, dr. Vlatka Mačeka 44, 47 000 Karlovac; 

- MONTCOGIM PLINARA d.o.o., DT Karlovac, dr. Vladka Mačeka 26A, 47 000 

Karlovac; 

- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb; 

- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, 

47 000 Karlovac; 

- Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa; 

- Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu 

okoliša, Križanićeva 11, 47000 Karlovac; 

- Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, 

obnovu i energetiku, Haulikova 14, 47 000 Karlovac; 

- mjesni odbor nadležan za područje izrade UPU-a. 

(2) Javnopravna tijela iz prethodnog stavka: 

- moraju dostaviti zahtjeve iz prethodnog stavka u roku 15 dana od zaprimanja ove 

Odluke s poziva za dostavu predmetnih zahtjeva; a ako ih ne dostave u tom 

roku, smatrat će se da ih nemaju; 

- moraju u zahtjevima iz prethodnog stavka navesti odredbe propisa, sektorskih 

strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima 

na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu UPU-a; a ako to ne učine, nositelj 

izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti; 

- ne mogu u zahtjevima iz prethodnog stavka postavljati uvjete, kojima bi se 

mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu UPU-a određeni ovom 

Odlukom; 
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- nemaju pravo na naknadu za dostavljene zahtjeve iz prethodnog stavka; a ako je 

moguće podatke i drugu dokumentaciju treba dostaviti u digitalnom obliku te 

geokodirane (georeferencirane). 

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH 

POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG 

PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, 

OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA 

Članak 11. 

(1) Nakon pribavljanja Zahtjeva za izradu UPU-a iz članka 10. ove Odluke, izrada UPU-a 

odvijat će se u sljedećim fazama i rokovima: 

1. faza -- 30 dana 

- izrada nacrta prijedloga UPU-a iz Članka 9. ove Odluke; 

- utvrđivanje prijedloga UPU-a za javnu raspravu na temelju nacrta 

prijedloga UPU-a, od strane Općinskog načelnika Općine Netretić; 

2. faza -- 7 dana 

- izrada prijedloga UPU-a (5 dana od utvrđivanja prijedloga UPU-a za javnu 

raspravu); 

- objava javne rasprave o prijedlogu UPU-a u dnevnom tisku te na mrežnim 

stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Općine 

Netretić prije početka javne rasprave; 

- dostava posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a 

javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke, a koja su dala ili trebala 

dati zahtjeve za izradu UPU-a; 

3. faza -- 30 dana - javna rasprava tj. javni uvid u prijedlog UPU-a s javnim izlaganjem; 

4. faza -- 15 dana od završetka javnog uvida - priprema izvješća o javnoj raspravi i 

objava istog na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Netretić i u informacijskom 

sustavu; 

5. faza -- 7 dana 

- izrada nacrta konačnog prijedloga UPU-a; 

- utvrđivanje konačnog prijedloga UPU-a od strane Općinskog načelnika 

Općine Netretić te upućivanje na donošenje; 
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6. faza -- dostava pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave (i eventualnih 

ponovnih javnih rasprava) s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno 

djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi 

7. faza -- izrada konačnog prijedloga UPU-a (7 dana) 

8. faza -- 15 dana 

- donošenje UPU-a od strane Općinskog vijeća Općine Netretić; 

- objava Odluke o donošenju UPU-a u Glasniku Općine Netretić; 

- tehničko dovršenje UPU-a (7 dana od objave u Glasniku Općine Netretić); 

- dostava UPU-a Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Javnoj 

ustanovi Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (15 dana od 

dana objave u Glasniku Općine Netretić). 

(2) Rokovi iz prethodnog Stavka ne uključuju vrijeme potrebno za: 

- utvrđivanje Prijedloga UPU-a za javnu raspravu na temelju nacrta prijedloga 

UPU-a od strane Općinskog načelnika Općine Netretić; 

- objavu javne rasprave o Prijedlogu UPU-a u dnevnom tisku te na mrežnim 

stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Općine Netretić prije 

početka javne rasprave; 

- dostavu posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a 

javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke koja su dala ili trebala dati 

zahtjeve za izradu UPU-a; 

- mogući cjelokupan postupak ponovne javne rasprave o izmijenjenom Prijedlogu 

UPU-a; 

- utvrđivanje konačnog Prijedloga UPU-a od strane Općinskog načelnika Općine 

Netretić; 

- dostavu pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave (i ponovnih javnih 

rasprava) s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog 

prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi; 

- postupak donošenja UPU-a od strane Općinskog vijeća Općine Netretić; 

- vrijeme do objave Odluke o donošenju UPU-a u Glasniku Općine Netretić. 

(3) Postupak ponovne javne rasprave se provodi po potrebi, ali najviše tri puta, nakon čega 

se donosi nova Odluka o izradi UPU-a i provodi novi postupak izrade. 
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IZVORI FINANCIRANJA IZRADE URBANISTIČKOG PLANA 

Članak 12. 

(1) Sredstva za izradu UPU-a bit će osigurana iz proračuna Općine Netretić, a mogu se 

osigurati i iz drugih izvora sukladno Zakonu. 

 

ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA URBANISTIČKOG 

PLANA 

Članak 13. 

(1) Do donošenja UPU-a nije dopušteno izdavanje akata za zahvate u prostoru u skladu sa 

Zakonom. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

(1) Temeljem čl. 81. st. 2. Zakona, nositelj izrade UPU-a je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Netretić. 

(2) Nositelj izrade UPU-a treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti: 

- javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke uz poziv da u roku 15 dana dostave 

zahtjeve za izradu UPU-a; 

- Zavodu za prostorni razvoj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

(3) Temeljem članka 88. Zakona nositelj izrade UPU-a treba o izradi istog obavijestiti: 

- javnost na mrežnoj stranici Općine Netretić i kroz informacijski sustav putem 

Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva; 

- susjedne gradove i općine pisanim putem. 

Članak 15. 

(1) Odluka o izradi UPU-a objavit će se u Glasniku Općine Netretić. 

Članak 16. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Netretić. 

 

KLASA: 350-02/21-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-21-7 
U Netretiću, 22. veljače 2021. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić, v.r. 

_______________ 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
 

17 
 Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15, 118/18 i 31/20) i članka 42. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 
03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinski načelnik Općine Netretić dana 29. siječnja 2021. godine 
donio je  
 

O   D   L   U   K   U 
 

o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Netretić 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 
Općine Netretić. 
 

Članak 2. 
 

 Povjerenici i zamjenici povjerenika iz članka 1. ove Odluke imenuju se po mjesnim 
odborima Općine Netretić, kako slijedi: 
 

Red. 
Br. 

NAZIV 
MJESNOG ODBORA/NASELJA 

POVJERENIK 
CIVILNE ZAŠTITE 

ZAMJENIK 
POVJERENIKA 

CIVILNE ZAŠTITE 

1. 
MJESNI ODBOR BRAJAKOVO BRDO  
Naselje: Brajakovo Brdo 

Josip Spudić Tomo Smenderovac 

2. 
MJESNI ODBOR DONJE STATIVE  
Naselje: Donje Stative 

Mijo Ljubenko Viktor Ivičak 

3. 
MJESNI ODBOR DUBRAVCI 
Naselja: Dubravci , Dubravčani i Frketić 
Selo 

Mario Bogović Marijo Ivšić 

4. 
MJESNI ODBOR JARČE POLJE 
Naselja: Jarče Polje, Straža i Tončići 

Igor Škarjak Tomislav Jurinić 

5. 
MJESNI ODBOR KUČEVICE 
Naselje:  Kučevice 

Ivan Stanša Josip Dukovčić 

6. 

MJESNI ODBOR KUNIĆI 
Naselja: Jakovci Netretićki, Baići, Pavičići, 
Lonjgari, Kunići Ribnički, Planina Kunićka,  
Rosopajnik , Bogovci i Mrzljaki 

Zlatko Novogradac Ivan Frančić 

7. 
MJESNI ODBOR MRAČIN 
Naselje: Mračin 

Tomislav Frketić Zdravko Tomičić 

8. 
MJESNI ODBOR NETRETIĆ 
Naselja: Netretić, Veliki Modruš Potok , 
Mali Modruš Potok i Culibrki 

Krešimir Mlikan Juraj Sutlić 

9. 
MJESNI ODBOR NOVIGRAD 
Naselja: Novigrad na Dobri i Maletići 

Mladen Stanković Vjekoslav Jakovčić 

10. 
MJESNI ODBOR PRILIŠĆE 
Naselja: Donje Prilišće, Gornje Prilišće, 
Srednje Prilišće i Ladešići 

Stjepan Ivanušić Željko Bendeković 
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Red. 
Br. 

NAZIV 
MJESNOG ODBORA/NASELJA 

POVJERENIK 
CIVILNE ZAŠTITE 

ZAMJENIK 
POVJERENIKA 

CIVILNE ZAŠTITE 

11. 
MJESNI ODBOR SKUPICA 
Naselja: Skupica, Bukovje Netretićko i 
Zagradci od kbr.1 do kbr. 18 

Marijan Sukanec Mario Frketić 

12. 
MJESNI ODBOR VINSKI VRH 
Naselje: Vinski Vrh 

Marijan Maradin Marinko Maradin 

13. 
MJESNI ODBOR VUKOVA GORICA 
Naselja: Vukova Gorica i Račak 

Darko Lorković Jožica Pavlaković 

14. 
MJESNI ODBOR ZABORSKO SELO 
Naselja: Zaborsko Selo, Kolenovac, 
Lončar Brdo, Goli Vrh Netretićki i Piščetke 

Stjepan Cerovac Darko Vinski 

15. 
MJESNI ODBOR ZAGRADCI 
Naselja: Rešetarevo i Zagradci od kbr.19 
do kraja 

Antonio Pogačić Nikola Matuzić 

16. 
MJESNI ODBOR ZAVRŠJE 
Naselje: Završje Netretićko 

Damir Jarnević Dragica Dumešić 

 
Članak 3. 

 
 Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv 
načelnika Stožera civilne zaštite Općine Netretić. 
 

Članak 4. 
 

 Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

 sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju 
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite 

 daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 

 sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 
mjera civilne zaštite 

 organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 

 provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 
Članak 5. 

 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika i 
zamjenika povjerenika Civilne zaštite u Općini Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 08/13). 
 

Članak 6. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Općine 
Netretić“. 
 
KLASA: 810-03/21-01/03 
URBROJ: 2133/11-06-21-1 
U Netretiću, 29. siječnja 2021. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

 ____________ 
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 Na temelju članka 11. stavka 1. i  5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), te članka 

42. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20), Općinski načelnik Općine Netretić dana 05. veljače 
2021. godine donosi 
 

I. IZMJENE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU 
 

 

 
RB 

Naziv općeg akta, strateškog ili planskog dokumenta kad se 
njime utječe na interese građana i pravnih osoba 

Okvirno vrijeme provedbe internetskog 
savjetovanja (tromjesečje) 

Očekivano vrijeme donošenja 
(tromjesečje) 

1. 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Netretić 

II. tromjesečje II. tromjesečje 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Netretić I. tromjesečje I. tromjesečje 

3. 
Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Netretić 

I. tromjesečje I. tromjesečje 

 
 
KLASA: 011-01/20-01/04 
URBROJ: 2133/11-02-20-3 
U Netretiću, 05. veljače 2021. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić, v.r. 

  
_______________ 
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19 
Općina Netretić, Netretić 3a, 47271 Netretić, OIB: 80214224162, koju zastupa Općinski 
načelnik Marijan Peretić  - u daljnjem tekstu: nositelj, 
 
  
DOBRA ugostiteljski obrt, Vinski Vrh 68 c, Netretić, OIB: 02232996643 koji zastupa vlasnik 
obrta Biserka Lorković - u daljnjem tekstu: naručitelj, investitor, 
 
 
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, 
Haulikova 1, 47000 Karlovac, OIB: 90131310471, koju zastupa ravnatelj Mario Kečkeš - u 
daljnjem tekstu: izrađivač, 
 
zaključili su dana 17.02.2021. slijedeći  
 

U  G  O  V  O  R 
 

o izradi  
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone  

Vinski Vrh  
i Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vinski Vrh 

 
 

PREDMET UGOVORA 
  

Članak 1. 
 Ugovorne strane suglasno potvrđuju da je predmet ovog Ugovora izrada: 
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vinski Vrh  
i 
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vinski Vrh u skladu sa Prostornim 
planom uređenja Općine Netretić  (Glasnik Općine Netretić 09/2019., pročišćeni tekst Glasnik 
Općine Netretić 01/20) (dalje PPUO). 
Obuhvat UPU-a obuhvaća dio kč. 56 i 57/1, KO Vinski Vrh. 
   
  
 OBVEZE NOSITELJA 
 

Članak 2. 
 Nositelj se obvezuje da će radi izvršenja predmeta ugovora pobliže opisanog u članku 
1. ovog ugovora: 
- sudjelovati u izradi Odluke, 
- dostaviti izrađivaču sve postojeće dokumente koji mogu imati utjecaja na definiranje 

temeljem odredbe članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 I 98/19) (u daljnjem  tekstu: Zakon),  

- proslijediti Odluku Općinskom vijeću na donošenje, 
- objaviti Odluku u službenom glasilu, mrežnim stranicama općine, 
- dostaviti Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, 
- dostaviti Odluku javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koji moraju dati 

zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu UPU-a iz 
područja svog djelokruga,  te drugim sudionicima koji će sudjelovati u izradi navedenog 
plana, 

- izvršiti radnje definirane Odlukom o izradi navedenog plana, 
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- dostaviti nacrt prijedloga navedenog plana Općinskom načelniku kako bi on temeljem 

članka 95. Zakona, utvrdio prijedlog navedenog plana, 
- organizirati i provesti postupak javne rasprave sukladno odredbama Zakona, 
- izraditi, zajednički s voditeljem izrade navedenog plana, Izvješće o javnoj raspravi u 

rokovima određenim Zakonom, 
- u suradnji sa stručnim izrađivačem izraditi nacrt konačnog prijedloga navedenog plana 

u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u 
Izvješću o javnoj raspravi, 

- dostaviti Općinskom načelniku Izvješće o javnoj raspravi, i nacrt konačnog prijedlog 
navedenog plana kako bi ih on razmotrio i temeljem članka 105. Zakona, utvrdio 
konačni prijedlog navedenog plana, 

- temeljem odredbe članka 106. Zakona prije upućivanja konačnog prijedloga 
navedenog plana Općinskom vijeću na donošenje, dostaviti sudionicima javne 
rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno 
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi, 

- zajednički sa stručnim izrađivačem pripremiti konačni prijedlog Odluke o donošenju 
navedenog plana i proslijediti ga Općinskom vijeću na usvajanje, 

- po izvršenoj objavi Odluka u Glasniku Općine Netretić proslijediti navedeni plan s 
odlukama o donošenju najkasnije 15 dana od objave u Glasniku općine Netretić: 

- jedan (1) primjerak arhivi/pismohrani Općine Netretić, 
- jedan (1) primjerak Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu 

okoliša (Odsjek za prostorno uređenje i građenje, Ispostava Duga Resa);  
- jedan (1) primjerak Javnoj ustanovi ″Zavodu za prostorno uređenje 

Karlovačke županije″ Karlovac,  
- jedan (1) primjerak Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,  

- omogućiti izrađivaču uvid u postojeću plansku dokumentaciju i dati relevantne podatke 
kojima raspolaže važne za izradu navedenih planova, 

- pružiti potrebnu pomoć izrađivaču prilikom uvida u plansku dokumentaciju i u 
prikupljanju važećih dokumenata, lokacijskih i građevinskih dozvola, kod nadležnog 
upravnog  tijela. 

 
  
 OBVEZE NARUČITELJA, INVESTITORA 
 
 

Članak 3. 
 Naručitelj, investitor, obvezuje se u cjelosti financirati i platiti izrađivaču ugovorenu 
cijenu na način i u rokovima određenim ovim Ugovorom. 

Naručitelj, investitor se obavezuje dostaviti izrađivaču, za izradu UPU-a:  
- Topografsko-katastarsku podlogu mj. 1:2.000 u digitalnom obliku za navedeno 

područje, 
- Podatke o postojećoj i planiranoj infrastrukturi u prostorima zahvata, 
- Dokumentaciju prostora, odluke, programe zahvata, lokacijske i građevne dozvole, 

rješenja o zadržavanju zgrada u prostoru, programe koji se odnose na prostore 
zahvata (u skladu sa Prostornim planom Karlovačke županije), 

- Sve potrebne kontakte. 
 
  
 OBVEZE IZRAĐIVAČA 
 

Članak 4. 
 Izrađivač se obvezuje izraditi navedeni plan sukladno odredbama Zakona, Pravilniku o 
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu 
elaborata prostornih planova (“Narodne novine RH” broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04), 
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ostalim zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na izradu prostornih planova, 
normativima, standardima i pravilima struke, te uskladiti s dokumentima prostornog uređenja 
državne i područne (lokalne) razine, Odluci o izradi navedenog plana. 
 Izrađivač se obvezuje: 
- izraditi Odluku o izradi navedenog plana sukladno odredbama Zakona, 
- izraditi koncept rješenja ugostiteljsko turističke zone 
- izraditi navedeni plan i pripremiti potrebnu dokumentaciju sukladno odredbama iz ovog 

Ugovora, 
- surađivati s upravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima koja osiguravaju 

podatke i dokumente iz svog djelokruga neophodne za izradu navedenog plana 
- javno izlagati prijedloge navedenog plana u postupku javne rasprave i u postupku 

usvajanja Odluke o donošenju navedenog plana na Općinskom vijeću Općine Netretić, 
- izvršiti obradu primjedbi i prijedloga sa javne rasprave, 
- sudjelovati u izradi izvješća o provedenim raspravama,  
- izvršiti doradu navedenih planova ukoliko to bude potrebno po usvojenim primjedbama 

i prijedlozima sa javne rasprave,  
- davati stručna tumačenja u postupku donošenja navedenog plana. 
 

 
 FAZE IZRADE PLANA I ROKOVI IZVRŠENJA 

 
Članak 5. 

 Izrađivač se obvezuje ugovorene radove izvesti u slijedećim etapama (fazama): 
 Nakon pribavljanja Zahtjeva za izradu UPU-a iz članka 10. Odluke, izrada UPU-a 
odvijat će se u sljedećim fazama i rokovima: 
- 1. faza -- 30 dana 
- izrada nacrta prijedloga UPU-a 
- utvrđivanje prijedloga UPU-a za javnu raspravu na temelju nacrta prijedloga UPU-a, od 

strane Općinskog načelnika Općine Netretić; 
- 2. faza -- 7 dana 
- izrada prijedloga UPU-a (5 dana od utvrđivanja prijedloga UPU-a za javnu raspravu); 
- objava javne rasprave o prijedlogu UPU-a u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Općine Netretić prije početka javne 
rasprave; 

- dostava posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a javnopravnim 
tijelima iz članka 10.  Odluke, a koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu UPU-a; 

- 3. faza -- 30 dana - javna rasprava tj. javni uvid u prijedlog UPU-a s javnim izlaganjem; 
- 4. faza -- 15 dana od završetka javnog uvida - priprema izvješća o javnoj raspravi i 

objava istog na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Netretić i u informacijskom 
sustavu; 

- 5. faza -- 7 dana 
- izrada nacrta konačnog prijedloga UPU-a; 
- utvrđivanje konačnog prijedloga UPU-a od strane Općinskog načelnika Općine Netretić 

te upućivanje na donošenje; 
- 6. faza -- dostava pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave (i eventualnih 

ponovnih javnih rasprava) s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno 
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi 

- 7. faza -- izrada konačnog prijedloga UPU-a (7 dana) 
- 8. faza -- 15 dana 
- donošenje UPU-a od strane Općinskog vijeća Općine Netretić; 
- objava Odluke o donošenju UPU-a u Glasniku Općine Netretić; 
- tehničko dovršenje UPU-a (7 dana od objave u Glasniku Općine Netretić); 
- dostava UPU-a Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Javnoj ustanovi Zavod 

za prostorno uređenje Karlovačke županije (15 dana od dana objave u Glasniku 
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Općine Netretić). 
 Izrađivač se obvezuje izraditi navedeni plan i sudjelovati u ponovnoj javnoj raspravi (2 
x 15 dana), ako se za to steknu potrebni uvjeti. 
 

Članak 6. 
 Ugovorne strane utvrđuju da će ukupni rok za izradu navedenog plana iznositi najviše 
135 dana uz poštivanje etapa (faza) određenih člankom 5. ovog Ugovora. 
 U rok iz prethodnog stavka ne ulazi vrijeme potrebno za: dobivanje potrebnih podloga i 
podataka, javne rasprave, izrade Izvješća o javnoj raspravi, dobivanja mišljenja, te usvajanja 
navedenog plana. 
 Postupak javne rasprave i javnog uvida (III. Etapa) u prijedlog navedenog plana će se 
provoditi u skladu sa Zakonom, u roku od 30 dana računajući od dana oglašavanja javne 
rasprave. 
 Izrada Izvješća o javnoj raspravi, u skladu sa Zakonom, vrši se u roku od 30 dana 
računajući od dana završetka javne rasprave. 
 
  
 CIJENA  

Članak 7.  
 Ugovorne strane sporazumno određuju cijenu ugovorenih usluga iz članka 1. ovog 
Ugovora u iznosu od: 
 10.000,00 kn 
 _____________________________________ 

 
 UKUPNO:       10.000,00 kn 
 
 PDV nije obračunat na temelju članka 90. stavak 2 Zakona o PDV-u. 
 Cijenu iz stavka 1. ovog članka plaća naručitelj, investitor, na način i u rokovima 
određenim u članku 8. ovog Ugovora.  
 U navedenu cijenu nisu uključeni troškovi izrade dodatnih studija i analiza, kao ni 
troškovi pripreme i provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu i na okoliš, koji će se provoditi u skladu sa Zakonima iz predmetnih oblasti. 

U navedenu cijenu nisu uključeni troškovi izrade eventualne provedbe potrebne 
strateške procjene, niti provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i na okoliš, 
niti izrada eventualno potrebne strateške studije.  

Troškove izrade eventualne potrebne strateške procjene, provedbe glavne ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu i na okoliš, te izrada eventualno potrebne strateške studije u 
cijelosti snosi naručitelj, investitor. 
 

Članak 8. 
 Naručitelj, investitor obvezuje se izvršiti plaćanje usluge iz članka 1. ovog Ugovora u 
roku 30 dana po ispostavi računa na račun Izrađivača na račun broj IBAN: 
HR8324000081190269655 otvoren kod Karlovačke banke d.d.  

  
Članak 9. 

 Izrađivač se obvezuje izraditi izmijenjeni Prijedlog Plana i sudjelovati u ponovnoj javnoj 
raspravi, ako se za to steknu potrebni uvjeti predviđeni Zakonom. Za navedene aktivnosti 
Izrađivač će biti plaćen sukladno s osnovnom ugovornom dinamikom, u vrijednosti faze izrade 
navedenog plana (10% ugovorene cijene). 
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 Ugovorne strane utvrđuju da ukupni rok za izradu izmijenjenog Prijedloga navedenog 
plana za ponovnu javnu raspravu može iznositi najviše 10 dana uz poštivanje faza određenih 
člankom 5. ovog Ugovora. 
 Postupak javne rasprave i javnog uvida u prijedlog izmijenjenog prijedloga navedenog 
plana će se provoditi u roku od najviše 8 dana. 
 U periodu izrade nacrta prijedloga Plana pretpostavlja se održavanje dva koordinativna 
sastanaka s predstavnicima jedinice lokalne samouprave, nositeljima javnih ovlasti i drugima. 
 Veći broj sastanaka biti će posebno vrednovan, što će biti regulirano dopunom 
Ugovora. 
 
  
 UGOVORNA KAZNA 

 
Članak 10. 

 U slučaju prekoračenja roka iz članka 5. ovog Ugovora uslijed krivnje izrađivača, 
izrađivač se obvezuje platiti naručitelju, investitoru 1‰ od cijene odnosnog dijela elaborata za 
svaki dan neopravdanog kašnjenja, s time da ukupni iznos plaćanja naručitelju, investitoru ne 
može prijeći 5% od cijene odnosnog dijela elaborata. 
 
  
 ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE 

 
Članak 11. 

 Ukoliko se u postupku dobivanja suglasnosti, mišljenja nadležnih tijela iz članka 2. 
Ovog Ugovora uoče nedostaci koje je po traženju nadležnog tijela potrebno otkloniti ili se po 
izvršenom usvajanju izmjene Plana uoče nedostaci od strane nadležnih tijela (inspekcije i 
drugih ovlaštenih tijela državne uprave), izrađivač se obvezuje o svom trošku izvršiti tražena 
usklađivanja sukladno traženju nadležnih državnih tijela. 
 
  
 BROJ PRIMJERAKA PLANA        

 
Članak 12. 

 Izrađivač se obvezuje dovršen Plan dostaviti nositelju u pet (5) tiskanih identičnih 
primjeraka (tekstualna obrazloženja i grafički dio), te na CD mediju u digitalnom zapisu. 
 Izrađivač se obvezuje nositelju za potrebne konzultacije, javni uvid odnosno realizaciju 
pojedinih faza iz Ugovora dostaviti: 
- za utvrđivanje prijedloga navedenog plana - elaborat nacrta navedenog plana – 1 

tiskani i 1 digitalni primjerak, 
- za javnu raspravu - elaborat prijedloga navedenog plana – 1 tiskani i 10 digitalnih 

primjeraka, 
- za usvajanje na općinskom vijeću - 1 tiskani i 1 digitalni primjerak.  

Investitoru se izrađivač obvezuje dostaviti jednu neovjerenu kopiju usvojenog primjerka 
Plana. 
 
 
 IMENOVANJE ODGOVORNIH VODITELJA POSLOVA 

 
Članak 13. 

 Odgovorni stručni predstavnici koji će surađivati na ostvarenju ovog Ugovora su: 
- od strane nositelja, Marijan Peretić, 
- od strane naručitelja, investitora, Tihomir Lorković, 
- od strane izrađivača, Marinko Maradin, dipl.ing.arh. 
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 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 

Članak 14. 
 Sastavni dio ovog Ugovora čini registracija odnosno odgovarajuća rješenja kojima 
izrađivač dokazuje da je ovlaštena pravna osoba za izradu ovih izmjena Plana. 

 
Članak 15. 

Ako Nositelj (i/ili investitor u suglasnosti s nositeljem) poslije potpisa Ugovora, a prije 
isporuke ugovorene dokumentacije iz čl. 1. ovog Ugovora bitno poveća ili izmjeni svoj zahtjev 
bilo u kojem vidu, utvrditi će se odgovarajuće povećanje cijene izrade dokumentacije iz čl. 7. 
ovog Ugovora, kao i novi rok izrade iz čl. 5. ovog Ugovora i to pismenom dopunom. 
 

Članak 16. 
Ukoliko Nositelj (i/ili investitor u suglasnosti s nositeljem) postavi zahtjev da mu 

Izvršitelj izradi varijante za pojedine dijelove dokumentacije iz članka 1. ovog Ugovora, ili 
posebne studije u vezi s tom dokumentacijom, smatrati će se to posebnim radom koji nije 
predviđen ovim Ugovorom. 

Uvjeti pod kojim će se izvršiti takav rad utvrditi će se posebnim ugovorom. 
 

Članak 17. 
Pravo na elemente dokumentacije iz članka 1. ovog ugovora koji se mogu smatrati 

intelektualnim vlasništvom, pripada Izrađivaču. 
 

Članak 18. 
 Sve sporove koji bi proizašli s osnova ovog Ugovora ugovorne strane rješavat će 
mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora ugovaraju nadležnost suda 
tužene osobe. 

 
Članak 19. 

 Ovaj Ugovor zaključen je u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna 
strana zadržava po dva (2) primjerka. 
 

Članak 20. 
 U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog Ugovora predstavnici ugovornih strana 
istog potpisuju. 
 
 
Klasa: 350-02/21-01/01 
Ur.broj: 2133/11-02-21-4 
 
Nositelj:    
Općina Netretić 
Netretić 3a, 47271 Netretić  
 
 
 
Općinski načelnik 
Marijan Peretić, v.r.   
 

Broj ugovora:____________ 
 
 
Naručitelj, investitor: 
DOBRA ugostiteljski obrt,  
Biserka Lorković 
Vinski Vrh 68 c, 47271 
Netretić  
 
vlasnik obrta 
Biserka Lorković, v.r. 
 

Klasa: 350-01/21-01/02 
Ur.broj: 2133/86-01/01-21-4 
 
Izrađivač: 
Javna ustanova zavod za 
prostorno uređenje 
Karlovačke županije,  
Haulikova 1, 47000 Karlovac 
 
Ravnatelj 
Mario Kečkeš, v.r. 
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___________________________________________________________________________ 
  
 Izdaje:  OPĆINA NETRETIĆ 
 Odgovorni urednik: Tihana Stepić, mag.iur. 
 Telefon:  047/804-425; 804-435 
 Email: opcina.netretic@ka.htnet.hr  
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