
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA DUBRAVICA 

                Općinsko vijeće  

 

KLASA: 021-05/21-01/1 

URBROJ: 238/06-02-21-27 

Dubravica, 16. ožujak 2021. godine 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine 

Dubravica br. 01/2020), Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 32. sjednici održanoj dana 

16. ožujka 2021. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava donacija i prihvatljivih troškova koji se 

mogu financirati iz sredstava donacija – UREĐENJE SANITARNOG ČVORA U 

ŽUPNOM DVORU I OBNOVA CRKVE SV. ANE U ROZGI  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Dubravica suglasno je da se putem posebnog računa 

za posebne namjene Općine Dubravica uplaćuju donacije namijenjene za obnovu crkve Sv. Ane 

u Rozgi, stradale u potresima u 2020. godini, nekretnina u vlasništvu Crkve Sv. Ane Rozga, 

upisane u ZK uložak: 103, na k.č.br. 545 k.o. Dubravica, i za uređenje sanitarnog čvora za 

vjernike u Župnom dvoru, nekretnina u vlasništvu Nadarbine župe Sv. Ane na Rozgi, upisane 

u ZK uložak: 40, na k.č.br. 542 k.o. Dubravica. 

 

Članak 2. 

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske iz čl. 1. ove Odluku 

uplaćuju se na poseban račun Općine Dubravica: 

IBAN HR4023900011500204061 

 

Model: HR 68 

Poziv na broj primatelja: 7765-OIB uplatitelja 

Opis plaćanja: donacija za obnovu zgrade crkve 

Članak 3. 

Sredstava prikupljenih donacija iz čl. 2. ove Odluke koriste se za sljedeću namjenu: 

• uređenje sanitarnog čvora u Župnom dvoru 

• obnova crkve Sv. Ane u Rozgi stradale uslijed potresa u 2020. godini 

 

Članak 4. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji raspodjele sredstava donacija i prihvatljivih troškova: 
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• financiranje provođenja postupka nabave posebno za radove uređenja sanitarnog čvora 

u Župnom dvoru i posebno za radove obnove crkve Sv. Ane u Rozgi, iste kao Naručitelj 

provodi i ugovara Općina Dubravica sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 

broj 120/16) i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 

Općine Dubravica broj 01/2017), 

• financiranje troškova izrade troškovnika i potrebne tehničke dokumentacije posebno za 

svaki postupak nabave, u svrhu provođenja postupaka nabave iz prethodne točke ovog 

članka 

• financiranje troškova stručnog nadzora nad radovima. 

 

Članak 5. 

Postupak nabave za radove u namjenu navedenu u čl. 3. ove Odluke provesti će se kada sredstva 

donacija budu dostatna za provođenje postupka nabave, a sve sukladno troškovnicima i drugoj 

tehničkoj dokumentaciji. 

Prvenstvo u financiranju provođenja postupka nabave ima postupak nabave za radove uređenja 

sanitarnog čvora u Župnom dvoru. 

Po završetku radova iz prethodnog stavka ovog članka i utrošenju sredstava u iste, iz preostalih 

sredstva donacije financirati će se radovi obnove crkve Sv. Ane u Rozgi zajedno sa naknadno 

osiguranim sredstvima pomoći iz državnog proračuna ili drugih izvora (EU, županijska, 

općinska sredstva) koja se prema namjeni mogu koristiti za obnovu crkve Sv. Ane u Rozgi 

stradale u potresima u 2020. godini. 

 

Članak 6. 

Po završetku radova odnosno Zapisnika o primopredaji radova, općinski načelnik će podnijeti 

na znanje, na prvoj sljedećoj sjednici, Općinskom vijeću Općine Dubravica izvješće o 

namjenski utrošenim sredstvima donacije sukladno ovoj Odluci, odvojeno za radove uređenja 

sanitarnog čvora u Župnom dvoru i za radove obnove crkve Sv. Ane u Rozgi. 

Izvješće mora sadržavati podatke o troškovima izrade troškovnika i ostale tehničke 

dokumentacije za konkretnu vrstu nabave, procijenjenu vrijednost radova, odluku o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja, dan sklapanja ugovora o izvođenju radova/narudžbenice, iznos 

sredstva donacija na posebnom računu na dan sklapanja ugovora/narudžbenice, 

privremenu/okončanu situaciju izvođača radova, podaci o isplati sredstva sa posebnog računa 

izvoditelju sukladno ovoj Odluci, podaci o troškovima stručnog nadzora. 

Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima donacije općinski načelnik će javno objaviti na 

oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Dubravica, uz obavijest o ukupno prikupljenim 

sredstvima donacije na posebnom računu. 

 

Članak 7. 

Temeljem ove Odluke Općina Dubravica će izvršiti plaćanje sa posebnog računa izvođaču 

radova po provedenim postupcima nabave u zakonskom roku od 30 dana od dana zaprimanja 

e-računa. 

 

Članak 8. 

Općina Dubravica će sudjelovati u donaciji sredstva za namjenu određenu čl. 3. ove Odluke o 

čemu će se donijeti posebna odluka Općinskog vijeća Općine Dubravica. 

 

Članak 9. 

Ovom Odlukom određuje se da izvođač radova ukoliko u trenutku izvođenja radova želi izvršiti 

donaciju u namjenu određenu u čl. 3. ove Odluke, moći će to učiniti jedino na način uplate 

donacije na poseban račun sukladno čl. 2. ove Odluke. 

 

 



 

 

 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Dubravica. 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA 

       Predsjednik Ivica Stiperski 
 

 

 

 

 
 


