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Broj 1.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE DUBRAVICA
GODINA XIII.
SADRŽAJ

1. Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja
komunalnim otpadom iz kućanstva na području Općine
Dubravica
2. Zaključak o zaključivanju Ugovora o sufinanciranju
premije osiguranja za usjeve i nasade na području
Općine Dubravica u 2010. godini
3. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za nabavu kipa
Blažene Djevice Marije za Kapelicu na groblju
4. Odluka o zaključivanju Ugovora o poslovnoj suradnji
sa Obrtom za konzultantske usluge „Sintagma“
5. Zaključak o imenovanju Odbora za groblje
6. Program mjera obvezne preventivne deratizacije na
području Općine Dubravica za razdoblje od 2010.2013.
7. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Memsuri i
Josipu Lukičić zbog požara stambene kuće
8. Zaključak o sufinanciranju troškova maskenbala u
Bobovcu Rozganskom
9. Zaključak o neuvažavanju zamolbeUdruge za razvoj i
unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba sa
invaliditetom RH
10. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava KUD-u
Pavao Štoos Dubravica
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća inventurne komisije
12. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća za
razdoblje 01.01. - 31.12.2009. godine
13. Odluka o rasporedu viška prihoda iz 2009. godine
14. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
15. Odluka o prihvaćanju to Izvješća o realizaciji programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2009. godinu
16. Odluka o donošenju I izmjena i dopuna proračuna
Općine Dubravica za 2010. godinu
17. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.
godinu
18. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima i socijalne skrbi
Općine Dubravica u 2010. godini
19. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u kulturi za razdoblje 01.01. - 31.12. 2010.
godine
20. Odluka o subvencioniranju sadnje loznih cijepova na
području Općine Dubravica u 2010. godini
21. Odluka o subvencioniranju sadnje voćnih sadnica na
području Općine Dubravica u 2010. godini
22. Odluka o subvencioniranju sjetve kukuruza na području
Općine Dubravica u 2010. godini
23. Zaključak o prihvaćanju ponude Viadukt d.d. - Pojatno
za nabavu betonskih cijevi

30. ožujak 2010.

24. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći socijalno
ugroženim osobama s područja Općine Dubravica
prilikom uskrsnih blagdana
25. Plan javne nabave u 2010. godini
26. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine dubravica u 2009. godini
27. Smjernice za razvoj i organizaciju sustava zaštite i
spašavanja općine dubravica u 2010. godini
28. Zaključak o nabavi prometnih znakova/tabli za područje
Općine Dubravica ponuditelja Tisak Da-da d.o.o.
29. Zaključak o prihvaćanju ponude Obrta „Sintagma“ za
usavršavanje postojeće web stranice i mjesečno
održavanje iste
30. Odluka o provođenju revizije svih objekata na području
Općine Dubravica
31. Zaključak o dodjeli sredstava OŠ Pušća za školu u
prirodi učenika 4. razreda PŠ Dubravica
32. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Puhačkom
orkestru „Rozga“
33. Zaključak o dodjeli financijskih Udruzi „Edukacijom
protiv raka dojke Zagrebačke županije“
34. Odluka o izmjeni radnog vremena Općine Dubravica
35. Odluka o plaćanju troškova potrošnje plina u crkvi. Sv.
Ane u Rozgi u 2010. godini
36. Realizacija proračuna od 01.01.2009. do 31.12.2009.
37. I. rebalans proračuna
38. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika
o svom radu za razdoblje od 1.7..-31.12.2009.
39. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za
koncesiju
40. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju objekata
javne rasvjete na području Općine Dubravica u 2010.
godini
41. Zaključak o nabavi šljunka za sanaciju nerazvrstanih
cesta na području Općine Dubravica
42. Zaključak o prihvaćanju ponude Salubris d.o.o. za
provođenje preventivne deratizacije na području
općine Dubravica u 2010. godini
43. Zaključak o izradi Plana sanacije nerazvrstanih cesta
na području Općine Dubravica u 2010. godini
44. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad proslavom
30-e obljetnice rada DVD-a Prosinec
45. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava OŠ Pušća
za održavanje LiDraNa u 2010. godini
Službeni glasnik izdaje Općina Dubravica. Sjedište Općine
je u Dubravici, Ul. Pavla Štoosa 3, telefon/fax: 3399-360
Uredništvo: Franjo Štos - glavni i odgovorni urednik;
Dragica Stiperski; Martina Štos
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Na temelju članka 17. st. 2. i 101. Zakona o
otpadu („Narodne novine“, br. 178/04, 111/06,
110/07 i 60/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07 i
125/08) i članka 23. Statuta Općine Dubravica („Službeni
glasnik Općine Dubravica“ br. 02/09) Općinsko vijeće
Općine Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28.
siječnja 2010. godine donosi

1

ODLUKU
o načinu obračuna troškova gospodarenja
komunalnim otpadom iz kućanstva na području
Općine Dubravica
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se način obračuna troškova
gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva.
Članak 2.
U Općini Dubravica poslove skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada obavlja Zaprešić d.o.o. za
obavljanje komunalnih djelatnosti, Zaprešić, Pavla Lončara
2 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).
Članak 3.
Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza
komunalnog otpada na području Općine Dubravica o svom
trošku osigurati:
1. po kućanstvu (individualno stanovanje) u samostojećim
objektima (obiteljske kuće) po jednu tipiziranu PE
posudu, označenu logotipom isporučitelja usluge,
zapremine 120 ili 240 l,
2. za kolektivno stanovanje u stambenim zgradama,
potreban broj tipiziranih kontejnera zapremine 1100 l.
označenih logotipom isporučitelja usluge.
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zgradama utvrđuje se prema jednom spremniku - posudi za
otpad volumena 80 l.
Članak 7.
Cijena usluge skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada ostalih korisnika utvrđuje se temeljem
volumena posude koju korisnik koristi i korektivnog
koeficijenta određenog djelatnošću korisnika usluge kako
slijedi:
Grupa

I.

Koeficijent
korekcije
Ustanove i organizacije: socijalne
1,10
zaštite, odgojne i prosvjetne
(vrtići, domovi, škole), u oblasti
kulture (muzeji, pučko otvoreno
učilište i dr.), vjerske,
humanitarne, športske ustanove
i objekti. Zdravstvene ustanove
(ambulante, domovi zdravlja,
ljekarne), objekti i ustanove
Općine, Županije i Republike
Hrvatske
Opis

II. Proizvodni i uslužni obrti i
trgovačka društva
III. Trgovine prehrambenih proizvoda,
prodavaonice mješovite robe,
ugostiteljski objekti, kafići, hoteli,
pansioni, pizzerie, restorani i
benzinske postaje

1,20
1,40

Članak 8.
Cijena usluge skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada plaća se isporučitelju usluge, a
obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je
vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika.

Članak 4.
Korisnici usluge koji koriste posude odnosno
kontejnere dužni su iste čuvati pažnjom dobrog gospodara,
iste održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, te brinuti
se o čistoći istih.
U slučaju krađe, oštećenja ili uništenja korisnik je
dužan isporučitelju usluge nadoknaditi troškove nabave
nove posude.
Članak 5.
Cijenu usluge skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada iz kućanstva određuje isporučitelj
usluge sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o otpadu
te drugim pozitivnim propisima.

Članak 9.
Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu na osnovi
ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge,
prema roku plaćanja iskazanom na računu.

Članak 6.
Cijena usluge skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada za korisnike usluge koji stanuju u
obiteljskim kućama određuje se prema jednom spremniku posudi za otpad volumena 120 l.
Cijena usluge skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada za kolektivno stanovanje u stambenim

Klasa: 021-05/10-01/1
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se od 1.1.2010. godine te će se objaviti u
«Službenom glasniku Općine Dubravica“.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Oduke prestaju važiti odredbe
članka 3. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (
„Službeni glasnik“ br. 5/92.)

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o zaključivanju Ugovora o sufinanciranju
premije osiguranja za usjeve i nasade na
području Općine Dubravica u 2010. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se zaključivanje Ugovora o
sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade na
području Općine Dubravica u 2010. godini sa Croatia
osiguranje d.d. Filijala Zagreb.
Članak 2.
Općina Dubravica će sufinancirati premiju osiguranja
iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 25 % bruto premije
osiguranja svim zainteresiranim poljoprivrednicima na
području Općine Dubravica koji imaju usjeve i nasade na
području Općine Dubravica.
Članak 3.
Sredstva za sufinanciranje premije osiguranja iz čl. 1.
ove Odluke u iznosu iz čl. 2. ove Odluke odobravaju se sa
proračunske skupine konta 3523 - Sufinanciranje za
osiguranje poljoprivrednih usjeva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju Povjerenstva
za nabavu kipa Blažene Djevice Marije za
Kapelicu na groblju
Članak 1.
Ovim Zaključkom imenuje se Povjerenstvo za nabavu
kipa Blažene Djevice Marije za Kapelicu na groblju u

Broj 1.

sastavu:
1. Velečasni Slavko Dubovečak
2. Franjo Golub
3. Josipa Šmaguc
4. Ivica Stiperski
5. Franjo Vukina
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ovog Zaključka zaduženo je
za provedbu postupka nabave kipa i izvještavanje
Općinskog načelnika i Općinskog vijeća o istome.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/3
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o zaključivanju Ugovora o poslovnoj suradnji
sa Obrtom za konzultantske usluge „Sintagma“
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se zaključivanje Ugovora o
poslovnoj suradnji sa Obrtom za konzultantske usluge
„Sintagma“, Bana Josipa Jelačića 14, Okučani.
Članak 2.
Predmet Ugovora je izrada razvojnih programa za
potrebe Općine Dubravica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/4
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju Odbora za groblje
Članak 1.
Ovim Zaključkom imenuje se Odbor za groblje u
sastavu:
1. Marin Štritof
2. Franjo Golub
3. Josip Biff
4. Slavko Stiperski
5. Drago Prelec
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/5
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

6

Na temelju članka 4. i 10. st. 6 Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne
novine“ br. 79/07), članka 2. i 42. Pravilnika o
načinu provedbe obvezne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ br. 35/07) i
članka 23. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik
Općine Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. siječnja
2010. godine donosi

PROGRAM MJERA OBVEZNE
PREVENTIVNE DERATIZACIJE
NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA
ZA RAZDOBLJE OD 2010-2013.
1. Zakonske osnove
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( N.N. br:
79/07. – dalje : Zakon) utvrdio je i propisao opće i posebne
mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Jedna od
posebnih mjera za sprečavanje zaraznih bolesti je obvezna
preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija koja se
provodi radi:
- sprečavanja pojave zaraznih bolesti,
- suzbijanja širenja zaraznih bolesti u objektima koji
podliježu sanitarnom nadzoru,
- suzbijanja širenja zaraznih bolesti u skladištima hrane,

Broj 1.

- suzbijanja širenja zaraznih bolesti u prometnim
sredstvima.
2. Svrha programa
Svrha ovog programa je trajno i uspješno suzbijanje
glodavaca u urbanim sredinama, a provodi se:
- sustavnim bilježenjem svih objekata u svrhu utvrđivanja
početnog stupnja infestacije i uvjeta koji je podržavaju,
- intenzivna deratizacija registriranih infestacija,
ispravljanje nedostataka u sanitaciji i okolišu, te provjera
postignutih rezultata,
- stalno praćenje postignutih rezultata.
3. Preventivna deratizacija
Obvezna preventivna deratizacija, kao opća mjera,
podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske
mjere koje se provode u cilju sprečavanja zadržavanja,
razmnožavanja, smanjenja broja štetnih glodavaca i
održavanja njihovog broja ispod praga štetnosti, radi
osiguravanja kvalitetnih higijenskih i sanitarnih uvjeta u
objektima i površinama koje podliježu sanitarnom nadzoru.
4. Mjere deratizacije
Mjere deratizacije uključuju praćenje uvjeta za razvoj
glodavaca, bilježenje pojava uočavanja glodavaca,
izlaganje meka zatrovanih antikoagulantnim rodenticidima,
trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno poduzimanje
svih ostalih mjera koje dovode do smanjenja broja
glodavaca.
Mjere deratizacije provode se, u pravilu, dva puta
godišnje, u dvije sustavne akcije.
Proljetna akcija deratizacije provodi se u periodu
ožujak- svibanj, a jesenska akcija deratizacije provodi se u
periodu rujan- studeni.
Između dviju akcija deratizacije Izvršitelji deratizacije
su dužni obavljati suzbijanje štakora prema pozivima
građana, nalogu Sanitarne inspekcije i naloguVijeća.
5. Opseg mjera
Prema ovom programu, provedbu deratizacije dužni su
osigurati: trgovačka društva i druge pravne osobe u:
- objektima za vodoopskrbu pitkom vodom;
- objektima za proizvodnju i promet namirnicama i
predmetima opće upotrebe, te sirovina za njihovu
proizvodnju, odnosno u prijevoznim sredstvima
namijenjenim za njihov prijevoz;
- objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda i
drugih otpadnih stvari;
- objektima zdravstvene zaštite;
- odgojno- obrazovnim ustanovama;
- objektima i sredstvima javnog prijevoza;
- na javnoprometnim površinama, trgovima, parkovima i
na obalama vodotokova.
6. Nositelj programa
Nositelj programa je Općinsko Vijeće Općine
Dubravica.
7. Izvršitelji programa obvezne deratizacije
Izvršitelji programa su pravne osobe koje ispunjavaju
uvjete određene Pravilnikom o uvjetima glede stručne
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spreme radnika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih
uvjeta koje propisuje ministar i koje za to imaju važeća
rješenja.
Pravne osobe koje kao izvođači sudjeluju u izvođenju
programa deratizacije dužne su najmanje tjedan dana prije
svake akcije deratizacije dostaviti Zavodu za javno
zdravstvo Zagrebačke županije točan popis djelatnika koji
će obavljati poslove deratizacije, lokacije provođenja
deratizacije te druge podatke (obrasci, upitnici, obavijesti).
Izvršitelj programa je pravna osoba kojoj Nositelj
programa povjeri obavljanje deratizacije na pojedinom
području ili na cijelom području Općine Dubravica.
8. Stručni nadzor nad provedbom programa
Stručni nadzor nad provođenjem deratizacije iz ovog
programa je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V (dalje: Zavod).
Sva komunikacija sa Zavodom obavljat će se
pismenim putem na adresu uprave: 10290 Zaprešić, Pavla
Lončara 1, P.P. 34.
Zavod je obvezan prilikom obavljanja stručnog
nadzora utvrditi: način i mjesta izlaganja meke, vrstu
upotrijebljene meke, stupanj infestacije i žarišta, utvrditi
uvjete u okolišu koji pogoduju razvoju i održavanju
infestacije te na temelju provedenog stručnog nadzora
Općinskom poglavarstvu predložiti djelotvorne mjere u
sklopu programa i provedbenog plana sustavne deratizacije
u slijedećoj godini.
9. Obveze Nositelja programa
Nositelj programa je obvezan dva puta godišnje, u
periodu navedenom u točki 4.st.2 ovog programa, provesti
deratizaciju putem ovlaštene pravne osobe s kojom je
sklopljen ugovor ili je na drugi način povjeren posao
deratizacije.
Nositelj programa je obvezan odrediti područja i
lokacije na kojima se postavljaju meke, odobriti isključivo
uporabu meka koje su registrirane i dopuštene za primjenu u
Republici Hrvatskoj rješenjem nadležnog ministarstva, te
ugovoriti deratizaciju u obimu i količini dovoljnoj za
učinkovitu deratizaciju, uvažavajući standarde i pravila
struke.
Nositelj programa se obvezuje, bez sklapanja
posebnog ugovora, osigurati iznos od 10% iznosa
ugovorenog za deratizaciju, te ga uplatiti Zavodu na ime
troškova stručnog nadzora.
Ukoliko za to postoji potreba, Nositelj programa će
izraditi Provedbeni plan obvezne deratizacije u kojem će
navesti sve specifičnosti svog područja (vodotoci, rajoni,
posebni objekti – vodospreme i sl). te ga dostaviti Zavodu
na uvid.
10. Obveze Izvršitelja
Izvršitelji obvezene preventivne deratizacije dužni su
preuzeti posao izvršiti u rokovima, količinama i na način
ugovoren sa nositeljem programa, uvažavajući zakonske
odredbe i pravila struke.
Izvršitelji će prije početka deratizacije:
- obavijestiti zavod o datumima i područjima deratizacije,
te o količinama i vrstama meka koje će koristiti;
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- obavijestiti stanovništvo područja na kojem vrše
deratizaciju o trovanju štakora , sa rokovima trovanja,
načinom trovanja te uputama za stanovništvo o načinu
postupanja sa mamcima radi zaštite zdravlja ljudi i drugih
životinja;
- na područjima na kojima vrši deratizaciju, na vidnim
mjestima istaknuti obavijest o telefonu na koji se
dojavljuje stanje meka ili pojava štakora;
- dostaviti Zavodu podatke o posljednjoj deratizaciji koju
su vršili na pojedinom području.
Izvršitelji će tijekom deratizacije:
- koristiti meke u vrsti i količinama:
a.)rasuta meka sa djelotvornom tvari antikoagulantom II.
Generacije , u obvezatnoj preventivnoj deratizaciji treba
biti pripremljen na biljnom nosaču, u pvc foliji ili rasuta u
količini od 50g. po meki,
b.)parafinizirana meka sa djelatnom tvari antikoagulantom
II. Generacije za deratizaciju vlažnih mjesta, u količini od
50 g. po meki.
- prilikom deratizacije izlagat će dovoljan broj meka za
uspješnu deratizaciju, uvažavajući pravila struke i
dosadašnju praksu;
- ukloniti meke preostale iz prijašnjih postupaka
deratizacije, te ih zbrinuti sukladno propisima i uputama
proizvođača;
- omogućiti stanovništvu područja na kojem se deratizacija
vrši da na svoj trošak zatraže postavljanje meka u svojim
prostorijama ;
- voditi očevidnik o obavljenom poslu i zatečenom stanju
infestacije , te ispravnim popunjavanjem upitnika i
potvrda o obavljenoj deratizaciji pridonijeti stvaranju
baze podataka o infestaciji na pojedinom području;
- utvrditi uvjete u okolišu koji pogoduju razvoju i
održavanju infestacije;
Izvršitelji će nakon obavljene deratizacije:
- dostaviti podatke o vrsti i količini utrošenih meka;
- dostaviti Zavodu podatke prikupljene na terenu o uočenoj
infestaciji i drugim važnim podacima za planiranje
daljnjih aktivnosti;
- po potrebi, ili po pozivu stanovništva ili predstavnika
nositelja programa, u roku od pet dana od dana
postavljanja meka, izvršiti dopunu pojedenih meka;
- dostaviti Nositelju programa i zavodu i druge podatke o
deratizaciji koje ovi zatraže.
11. Obveze Zavoda
Zavod će prije deratizacije:
- organizirati jednodnevni tečaj za sve neposredne
zaposlenike izvršitelja koji će provoditi deratizaciju prije
početka svake akcije deratizacije, ukoliko ocijeni da je to
potrebno;
- odobriti korištenje određenih vrsta meka , po prethodnoj
obavijesti Izvršitelja;
- dostaviti izvršitelju tekst obrasca upitnika i potvrda o
obavljenoj deratizaciji, obavijesti o trovanju štakora te
druge dokumente za koje smatra da je potrebno dostaviti.
Zavod će tijekom deratizacije:
- izvršiti stručni nadzor te utvrditi: način i mjesta izlaganja
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meka, stupanj infestacije i bilježiti žarišta, utvrditi uvjete
u okolišu koji pogoduju razvoju i održavanju infestacije,
te na temelju provedenog stručnog nadzora predložiti
Nositelju programa mjere za daljnje postupanje;

Broj 1.

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Zavod će nakon deratizacije:
- izvršiti formiranje baze podataka za područje ili područja
Nositelja programa, te odrediti trenutačni i godišnji
stupanj infestacije za područja ili objekte na kojima se
deratizacija provodi;
- izvršiti obradu i analizu prikupljenih podataka od strane
Izvršitelja te je usporediti sa podacima osobe Zavoda koja
vrši stručni nadzor;
- pohraniti podatke o provedenoj deratizaciji i čuvati ih 3
godine

Klasa: 021-05/10-01/7
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.

12. Evaluacija programa
Nakon obavljene deratizacije u kalendarskoj godini
Zavod će, ukoliko se za to ukaže potreba, izvršiti evaluaciju
programa te predložiti provođenje dodatnih mjera
deratizacije za područje ili dio područja Nositelja programa.

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

Klasa: 021-05/10-01/6
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

8

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju troškova maskenbala u Bobovcu
Rozganskom
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje troškova održavanja
tradicionalnog maskenbala u Bobovcu Rozganskom.
Članak 2.
Održavanje maskenbala iz čl. 1. ovog Zaključka
sufinancirat će se u iznosu od 6.000,00 kn.

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

Članak 3.
Sredstva za sufinanciranje troškova iz čl. 2. ovog
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta 3811
- Maskenbal.

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske pomoći
Memsuri i Josipu Lukičić zbog požara stambene
kuće

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se dodjela financijske
pomoći Memsuri i Josipu Lukičić zbog elementarne
nepogode - požara stambene kuće u Kraju Gornjem,
Jablanska 17.

Klasa: 021-05/10-01/8
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.

Članak 2.
Financijska pomoć iz članka 1. ovog Zaključka
odobrava se u iznosu od 5.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva za dodjelu financijske pomoći iz čl. 2. ovog
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta
3721- Elementarne nepogode.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/10
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.

ZAKLJUČAK
o neuvažavanju zamolbe
Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i
kvalitete življenja osoba sa invaliditetom RH
Članak 1.
Ne uvažava se zamolba Udruge za razvoj i unapređenje
pomagala i kvalitete življenja osoba sa invaliditetom RH,
Vlatka Mačeka 4, p.p. 123, 34000 Požega za kupnju aparata
za govorne vježbe.
Članak 2.
Zamolbi iz članka 1. ovog Zaključka nije moguće
udovoljiti obzirom da Općina Dubravica u Proračunu za
2010. godinu nema predviđenih sredstava za navedenu
namjenu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/9
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 28. siječnja 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća inventurne komisije
Članak 1.
Prihvaća se izvješće inventurne komisije o izvršenom
popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja
na dan 31.12.2009. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/11
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. siječnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijskih sredstava
KUD-u Pavao Štoos Dubravica
Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se dodjela financijskih
sredstava KUD-u Pavao Štoos Dubravica u iznosu od
5.000,00 kuna za ostvarenje godišnjeg plana i programa.
Članak 2.
Financijska sredstva iz čl. 1. ovog Zaključka
odobravaju se sa proračunske skupine konta 3811-KUD
Pavao Štoos Dubravica.

Broj 1.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje
01.01. - 31.12.2009. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće za razdoblje 01.01. –
31.12.2009. godine.
Članak 2.
Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju 01.01.–
31.12.2009. godine iznose 4.458.335,82 kn tj. ostvareno je
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67,5% ukupno planiranih prihoda, a ostvareni rashodi za
isto razdoblje iznose 5.526.436,64 kn tj. ostvareno je 83,7%
ukupno planiranih rashoda.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/12
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Broj 1.
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Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, br.: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 23. i 39.
Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na
svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2009.
godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu kako slijedi:

13

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o rasporedu viška prihoda iz 2009. godine
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored viška prihoda iz
2009. godine u ukupnom iznosu od 644.753,00 kn.
Članak 2.
Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke prenosi se i
raspoređuje u Plan Proračuna Općine Dubravica za 2010.
godinu.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Dubravica za 2009. godinu
I.
Program održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Dubravica tijekom 2009. godine tijekom
2009. godine donesen je na 41. sjednici Općinskog vijeća
Općine Dubravica održanoj 18. prosinca 2008. godine.
Izmjena i dopuna Programa tijekom 2009. godine nije
bilo.
II.
Program godišnjeg održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Dubravica u 2009. godini
ostvaren je kako slijedi:
Br.

Program

Ostvareno

45.000,00

36.646,50

23.000,00

8.047,19

50.000,00

45.402,80

100.000,00

85.424,04

80.000,00

40.481,80

I.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/13
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

JAVNA RASVJETA
Održavanje postavljenih
uređaja javne rasvjete
II. ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA
I NERAZVRSTANIH
CESTA
Održavanje javnih zelenih
površina
Održavanje
otvorenih
odvodnih kanala
Navoz kamenog materijala
na nerazvrstane ceste
III. ZIMSKO ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH
CESTA
Zaštita cesta od poledice
posipavanjem posipalima na
usponima, u krivinama i na
mostovima te uklanjanje
snijega i leda (po potrebi)

Planirano
Programom
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III.
Za ostvarenje Programa održavanja komunalne
infrastrukture utrošeno je ukupno 216.002,33 kn od
planiranih 298.000,00 kn.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Planirano
Programom

Ostvareno

Izgradnja nove športske
dvorane
IZGRADNJA JAVNIH
POVRŠINA

1.700.000,00

1.517.771,58

Uređenje okoliša
poslovne zgrade
Postavljanje oglasnih
ploča (table sa nazivima
ulica i naselja)

23.000,00

8.047,19

22.000,00

0,00

400.000,00

346.249,73

500.000,00

500.000,00

200.000,00

156.694,25

V.

Izrada projektne
dokumentacije za
kanalizaciju
IZGRADNJA
VODOVODNE
MREŽE

300.000,00

55.809,55

VI.

Izgradnja i proširenje
vodovodne mreže
IZGRADNJA JAVNE
RASVJETE

45.000,00

36.646,50

316.500,00

311.322,84

89.000,00

88.209,90

Br.
I.

II.

Klasa: 021-05/10-01/14
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu i članka 23. i 39.
Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik
Općine Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće
Općine Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25.
veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju to Izvješća o realizaciji programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
kako slijedi:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Dubravica za
2009. godinu
I.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Dubravica tijekom 2009.
godine donesen je na 41. sjednici Općinskog vijeća Općine
Dubravica održanoj 18. prosinca 2008. godine.
Prilikom izrade navedenog Izvješća uzele su se u obzir III
izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu koje je Općinsko
vijeće donijelo na svojoj 7. sjednici održanoj dana 22.
prosinca 2009. godine.
II.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Dubravica u 2009. godini
ostvaren je kako slijedi:

Broj 1.

III.

IV.

Program
IZGRADNJA NOVE
ŠKOLSKE ZGRADE I
ŠPORTSKE
DVORANE

IZGRADNJA JAVNO PROMETNIH
POVRŠINA I
NERAZVRSTANIH
CESTA
Stavljanje asfaltnog
sloja na nerazvrstane
ceste
Izgradnja nogostupa
ODVODNJA I
PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA

Održavanje
javne
rasvjete
Projekt uštede električne
energije
VII. ULAGANJA U
GROBLJA
Otkup zemljišta i izrada
idejnog rješenja i
projektne dokumentacije
za uređenje groblja

III.
Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utrošeno je ukupno 3.020.751,54
kn od planiranih 3.595.500,00 kn.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/15
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 7. Zakona o proračunu
(Narodne novine br. 87/08) i članka 23. Statuta
Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače
2010. godine donosi
ODLUKU
o donošenju I izmjena i dopuna proračuna Općine
Dubravica za 2010. godinu
Članak 1.
Donose se I izmjene i dopune proračuna Općine
Dubravica za 2010. godinu koje prema bilanci prihoda i
rashoda sadrže:
- ukupne prihode
5.512.700,00 kn
- raspoređene prihode
5.482.700,00 kn
- neraspoređene prihode
30.000,00 kn
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/16
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ br: 87/08) i članka 23.
Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik
Općine Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće
Općine Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj 25. veljače
2010. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja članak 2. Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
(„Službeni glasnik Općine Dubravica 4/09“) te glasi:
1. IZGRADNJAŠPORTSKE DVORANE - završna faza
a) Izgradnja nove športske dvorane
190.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine i sredstava
Zagrebačke županije
b) Priključenje na plinsku mrežu nove škole i športske
dvorane
70.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
260.000,00 kn

Broj 1.

2. IZGRADNJAJAVNIH POVRŠINA
a) Uređenje okoliša poslovne zgrade
20.000,00 kn
- financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa i
Proračuna Općine
b) Postavljanje oglasnih ploča
22.000,00 kn
c) Održavanje botaničkog rezervata - Cret
Dubravica
15.000,00 kn
- financirati će se Proračuna Općine
UKUPNO
57.000,00 kn
3. IZGRADNJA JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA I
NERAZVRSTANIH CESTA
a) Stavljane asfaltnog sloja na
nerazvrstane ceste
400.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine i sredstava
Zagrebačke županije
b) Izgradnja nogostupa
400.000,00 kn
- financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa,
Proračuna Općine i sredstava Hrvatskih voda
c) Nabava betonskih cijevi
30.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
830.000,00 kn
4. KANALIZACIJA
a) Izrada projektne dokumentacije
za kanalizaciju
200.000,00 kn
- financirati će se iz dijela cijene komunalne usluge,
Proračuna Općine i sredstava Hrvatskih voda
UKUPNO
200.000,00 kn
5. VODOVODNAMREŽA
a) Rekonstrukcija vodovodne mreže
200.000,00 kn
- financirati će se iz sredstava namijenjenih razvoju
vodovodne mreže
UKUPNO
200.000,00 kn
6. JAVNARASVJETA
a) Proširenje javne rasvjete
45.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
b) Održavanje javne rasvjete
45.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
c) II. faza Projekta uštede el. energije u javnoj rasvjeti
300.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
390.000,00 kn
7. ULAGANJAU GROBLJA
a) Izrada Parcelacionog elaborata za
proširenje groblja
- financirati će se iz Proračuna Općine
b)I. faza uređenja kompleksa groblja
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO

10.000,00 kn
100.000,00 kn
110.000,00 kn

8. ULAGANJA U OBJEKT STARE ZGRADE PŠ
DUBRAVICA
a) Projekt uređenja parka kod stare škole 10.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
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b) Izrada projektne dokumentacije
za prenamjenu objekta stare zgrade
PŠ Dubravica
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO

10.000,00 kn
20.000,00 kn

9. ULAGANJAU PRIRODNAIZVORIŠTA
a) Izrada Elaborata za zaštitu
i uređenje prirodnih izvorišta
20.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
b) Uređenje i sanacija prirodnih izvorišta 50.000,00 kn
- inancirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
70.000,00 kn
REKAPITULACIJA
1. IZGRADNJAŠPORTSKE DVORANE
- završna faza
260.000,00 kn
2. IZGRADNJAJAVNIH POVRŠINA
57.000,00 kn
3. IZGRADNJAJAVNO-PROMETNIH
POVRŠINAI NERAZVRSTANIH
830.000,00 kn
CESTA
4. KANALIZACIJA
200.000,00 kn
5. VODOVODNAMREŽA
200.000,00 kn
6. JAVNARASVJETA
390.000,00 kn
7. ULAGANJAU GROBLJA
110.000,00 kn
8. ULAGANJAU OBJEKT STARE
ZGRADE PŠ DUBRAVICA
20.000,00 kn
9. ULAGANJAU PRIRODNAIZVORIŠTA 70.000,00 kn
UKUPNO:
2.137.000,00 kn

Broj 1.

Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja članak 2. Programa
ostvarivanja javnih potreba u društvenim djelatnostima i
socijalne skrbi Općine Dubravica u 2010. godini („Službeni
glasnik Općine Dubravica 4/09“) te glasi:
„ Iz sredstava namijenjenih za rad udruga sufinancirat će se:
- Udruga žena Bobovljanke
5.000,00
- Udruga umirovljenika
5.000,00
- Udruga vinogradara i podrumara
5.000,00
- Lovačko Društvo Vidra, SŠK Dubravica
20.000,00
- KUD-ovi – Limene glazbe
30.000,00
- KUD Pavao Štoos Dubravica
20.000,00 “
Članak 2.
Ovom se Odlukom mijenja članak 8. Programa
ostvarivanja javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Dubravica u 2010. godini („Službeni glasnik Općine
Dubravica 4/09“) te glasi:
„ Iz sredstava namijenjenih financiranju vatrogasnih službi
te zaštite i spašavanja financirat će se:
- Zaštita i spašavanje
33.000,00
- DVD-i s područja Općine Dubravica
20.000,00
- VZO Dubravica
150.000,00 “
Članak 3.
Sve ostale odredbe Programa ostvarivanja javnih
potreba u društvenim djelatnostima i socijalne skrbi Općine
Dubravica u 2010. godini (Službeni glasnik Općine
Dubravica 4/09) ostaju nepromijenjene.

Članak 2.
Sve ostale odredbe Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
(Službeni glasnik Općine Dubravica 3/09) ostaju
nepromijenjene.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/18
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Klasa: 021-05/10-01/17
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08) i članka 23.
Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“
Općine Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće
Općine Dubravica na svojoj 9. sjednici
održanoj 25. veljače 2010. godine donosi

18

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima i socijalne
skrbi Općine Dubravica u 2010. godini

19

Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi
(“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) i članka
23. Statuta Općine Dubravica (Službeni
glasnik Općine Dubravica br. 1/06) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj 25. veljače 2010.
godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje
01.01. - 31.12. 2010. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 3. Programa javnih
potreba u kulturi za razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine
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Broj 1.

(Službeni glasnik Općine Dubravica 4/09) te glasi:

Red. br.
Naziv
1.
Sufinanciranje programa i
projekata Udruga na
području Općine
Dubravica
Udruga žena Bobovljanke
Udruga umirovljenika
Udruga vinogradara i
podrumara
Lovačko Društvo Vidra, SŠK
Dubravica
KUD-ovi – Limene glazbe
KUD Pavao Štoos Dubravica
2.
Pomaganje i promicanje
kulturnog i umjetničkog
stvaranja
Sufinanciranje rada Matice
hrvatske – ogranak Zaprešić
Idejno rješenje za suvenir
Općine Dubravica
3.
Njegovanje tradicijskih
običaja
Maskenbal
4.
5.

Iznos (kn)
85.000,00

20

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

5.000,00
5.000,00

ODLUKU
o subvencioniranju sadnje loznih cijepova
na području Općine Dubravica u 2010. godini

5.000,00

Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava subvencioniranje sadnje
loznih cijepova na području Općine Dubravica.
Subvencija iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva
dodjelu nepovratnih sredstava iz Proračuna Općine
Dubravica.
Članak 2.
Sadnja loznih cijepova iz čl. 1. ove Odluke
subvencionirati će se u iznosu od 3,00 kn po sadnici uz uvjet
da se sadi najmanje 100 kom sadnica
Pravo za korištenje sredstava iz stavka 1. ovog članka
mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva te
fizičke/pravne osobe s područja Općine Dubravica koje
imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju
za koje traže subvencije na području Općine, koji podižu
trajne nasade te koji su podmirili sve obveze prema Općini.

20.000,00
30.000,00
20.000,00
12.000,00

2.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
50.000,00
50.000,00

Manifestacije u kulturi
Općinske manifestacije
Ulaganje u objekte kulture
i sakralne spomenike
kulture
135.000,00
Sanacija Župnog dvora u
Rozgi
100.000,00
Kip Blažene Djevice Marije
za Kapelicu na groblju
25.000,00
Obnova Raspela u ul. Sv.
Vida
10.000,00
UKUPNO: 288.000,00 kn

Članak 2.
Sve ostale odredbe Programa javnih potreba u kulturi
za razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine (Službeni glasnik
Općine Dubravica 4/09) ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/19
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Članak 3.
Zahtjev za korištenje sredstava za subvencioniranje
sadnje loznih cijepova podnosi se Jedinstvenom Upravnom
odjelu Općine Dubravica.
Uz zahtjev korisnici prilažu: presliku osobne
iskaznice, presliku posjedovnog lista, dokaz o vlasništvu ili
korištenju zemljišta, presliku kartice žiro računa za isplatu
subvencije te presliku računa i deklaracije o kupljenom
sadnom materijalu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.
Klasa: 021-05/10-01/20
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o subvencioniranju sadnje voćnih sadnica
na području Općine Dubravica u 2010. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju korisnici te način isplate i
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visina subvencija za nabavu voćnih sadnica u Općini
Dubravica.
Subvencija iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva
dodjelu nepovratnih sredstava iz Proračuna Općine
Dubravica.
Članak 2.
Pravo za korištenje sredstava iz članka 1. ove Odluke
mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva te
fizičke/pravne osobe s područja Općine Dubravica koje
imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju
za koje traže subvencije na području Općine, koji podižu
trajne nasade i koji su podmirili sve obveze prema Općini.
Članak 3.
Korisnik subvencije za podizanje novih dugogodišnjih
nasada ostvaruje pravo na subvenciju samo za sadni
materijal iz domaće rasadničarske proizvodnje, a poticajna
sredstva primarno su namijenjena za subvencioniranje
sljedećih voćnih sadnica: - jabuka, kruška, šljiva, breskva,
marelica, trešnja, višnja, orah i lješnjak.
Članak 4.
Podizanje novih dugogodišnjih nasada voćnih sadnica
iz čl. 3. ove Odluke subvencionirati će se u iznosu od 30%
nabavne cijene sadnice pod uvjetom da je veličina parcele
na kojoj će se vršiti sadnja minimalno 200 četvornih hvati.
Članak 5.
Zahtjev za korištenje sredstava za subvencioniranje
nabave voćnih sadnica podnosi se Jedinstvenom Upravnom
odjelu Općine Dubravica.
Uz zahtjev korisnici prilažu: presliku osobne
iskaznice, presliku posjedovnog lista, dokaz o vlasništvu ili
korištenju zemljišta, presliku kartice žiro računa za isplatu
subvencije te presliku računa i deklaracije o kupljenom
sadnom materijalu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/21
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o subvencioniranju sjetve kukuruza
na području Općine Dubravica
u 2010. godini

Broj 1.

Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava subvencioniranje sjetve
kukuruza na području Općine Dubravica u 2010. godini.
Subvencija iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva
dodjelu nepovratnih sredstava iz Proračuna Općine
Dubravica.
Članak 2.
Sjetva sjemenskog kukuruza iz čl. 1. ove Odluke
subvencionirati će se u iznosu od 300,00 kn po domaćinstvu
koje obavlja sjetvu.
Članak 3.
Pravo za korištenje sredstava iz članka 1. ove Odluke
mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva te
fizičke/pravne osobe s područja Općine Dubravica koje
imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju
za koje traže subvencije na području Općine te koji su
podmirili sve obveze prema Općini.
Članak 4.
Uz zahtjev korisnici prilažu: presliku osobne iskaznice
i presliku posjedovnog lista.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/22
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude Viadukt d.d. - Pojatno
za nabavu betonskih cijevi
Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se nabava 101 kom
betonskih cijevi profila 60x100 cm od ponuditelja Viadukt
d.d., Kranjčevićeva 2, Zagreb - TBP Pojatno za proširenje
županijske ceste lokalnog karaktera L 31010 u naseljima
Vučilćevo i Prosinec.
Članak 2.
Cijena 1 kom betonske cijevi ponuditelja iz članka 1.
ovog Zaključka iznosi 121,03 kn s PDV-om.
Članak 3.
Sredstva za podmirenje troškova nabave betonskih
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cijevi iz čl.1. ovog Zaključka odobravaju se sa proračunske
skupine konta 322 - Nabava betonskih cijevi.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/23
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stunković Slavica, Vučilčevo,II Sutlanska cesta 22
Šantolić Stjepan, Kraj Gornji, Matije Gupca 24
Šmaguc Barica, Rozga, Rozganska cesta 52
Štritof Mladen, Sutlanske doline 42, Vučilćevo
VidmarAna, Bobovec, Kumrovečka cesta 240
Vranaričić Stjepan, Ul. Matije Gupca, Kraj Gornji

Članak 3.
Iznos jednokratne novčane pomoći iz čl. 1. ove Odluke
je 500,00 kn svakoj osobi iz čl. 2. ove Odluke.
Članak 4.
Sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći iz čl.
1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta
3811- Pomoć obiteljima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/24
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći socijalno
ugroženim osobama s područja Općine
Dubravica prilikom uskrsnih blagdana
Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava isplata jednokratne
novčane pomoći socijalno ugroženim osobama s područja
Općine Dubravica prilikom uskrsnih blagdana.
Članak 2.
Jednokratna novčana pomoć iz čl. 1. ove Odluke
isplatiti će se sljedećim osobama:
1. Belas Stjepan , Prosinec
2. CiglarAnka, Rozganska cesta, Rozga
3. Čuk Ivan, Ul. Sv. Vida, Bobovec Rozganski
4. GolubAnka, Pologi, Otovačka 7
5. Gregorina Snježana, Prosinec
6. HorvatAna, Horvatov brijeg 31
7. Horvat Drago, Bobovec, Kumrovečka cesta 236
8. Horvat Marija, Kumrovečka 203, Rozganski Bobovec
9. Ivanuš Stjepan, Prosinec, Sutlanske doline
10. KnežićAnka, Kraj Gornji, Selska 7
11. Kovač Ivan, Željeznička cesta, Prosinec
12. Križančić Marija, Prosinec, Sutlanske doline 115
13. Kunšten Dragutin, Lukavečka 9, Lukavec Sutlanski
14. Masnjak Dragutin, Željeznička c.12, Prosinec
15. Milić Verica, Lukavečka 22
16. Nemčić Josipa, Sutlanske doline 111, Prosinec
17. Nemčić Stjepan, Lukavečka 23, Lukavec Sutlanski
18. Nežić Ljubica, Rozga, Rozganska 76
19. Petruša Josipa, Vučilćevo, II. Sutlanska 6
20. Prosinečki Franjo, Sutlanske doline 47, Prosinec
21. Sever Nada, Rozganska cesta, Rozga
22. Stunković Branka, II. Lugarska ulica, Lugarski breg

Broj 1.
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Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07 i
125/08) i članka 23. Statuta Općine Dubravica
(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ br.
2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na
svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine
donosi

PLAN JAVNE NABAVE U 2010. GODINI
Članak 1.
Planom javne nabave Općine Dubravica za 2010.
godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se javna nabava
roba, radova i usluga koju obavlja Općina Dubravica kao
naručitelj određen Zakonom o javnoj nabavi, a za koje su
planirana sredstva u Proračunu Općine Dubravica za 2010.
godinu.
Članak 2.
Općina Dubravica provodit će postupak nabave roba,
radova i usluga iz članka 1. ovog Plana, u pravilu javnim
nadmetanjem u otvorenom postupku nabave, a izuzetnim
slučajevima; nadmetanjem po pozivu u ograničenom
postupku nabave, odnosno izravnom pogodbom u
pregovaračkom postupku nabave.
Članak 3.
Tijekom 2010. godine Općina Dubravica će pristupiti
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nabavi sljedećih roba, usluga i radova:
Red. OPIS NABAVE
br.
(naziv roba, radova i
usluga)

Broj
Procijenjena
proračunskog vrijednost
konta
nabave
izražena u
kunama sa
PDV-om

1

Sanacija divljih
odlagališta

3232

150.000,00 kn

2

Održavanje
nerazvrstanih cesta
(šodranje, grabe,
kanali)

3232

150.000,00 kn

3

Zimsko održavanje
nerazvrstanih cesta

3232

80.000,00 kn

4

Projekt uštede
električne energije u
javnoj rasvjeti (II.
faza)

4214

300.000,00 kn

5

Asfaltiranje
nerazvrstanih cesta

4511

400.000,00 kn

6

Uređenje kompleksa
groblja

4214

100.000,00 kn

7

Izrada urbanističkog 4264
plana uređenja centra
Dubravice i
poduzetničke zone
Vučilćevo i Prosinec

160.000,00 kn

Članak 4.
Postupak javne nabave vodi Povjerenstvo za javnu
nabavu imenovano od Općinskog vijeća Općine Dubravica.
Članak 5.
Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku
Općine Dubravica“

Klasa: 021-05/10-01/25
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04,
79/07, 38/09) i članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače
2010. godine donosi
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ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA
U 2009. GODINI

Broj 1.

I. UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih
uzroka i posljedica katastrofe.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u
okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom,
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN
br. 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja,
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u
cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području,
utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge
poslove zaštite i spašavanja utvrđenih zakonom.
II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
U 2009. godini radi usklađenja sa Zakonom o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine 174/04 i 79/07) i Pravilnikom o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08) izmijenjene su
sljedeće Odluke:
- Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje za područje Općine Dubravica
- Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite na području
Općine Dubravica
- Odluka o imenovanju članova Stožera za zaštitu i
spašavanje za područje Općine Dubravica
III. PROCJENA UGROŽENOSTI
I PLANOVI
Procjena ugroženosti za područje općine Dubravica
izrađena je u 2005. godini.
Procjenom ugroženosti definirana su moguća
ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u
slučaju nastanka veće nesreće ili katastrofe na području
odgovornosti, kao posljedice prirodnih i civilizacijskih
ugrožavanja.
Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne
novine“, br.38/08) pristupilo se izradi nove Procjene
ugroženosti. Nakon izrade Procjene ugroženosti i dobivene
suglasnosti od strane Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, pristupiti će se izradi planova zaštite i
spašavanja.
IV. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
U Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine
Dubravica imenovani su:
1. Marin Štritof - Načelnik Stožera
2. Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Zagreb
3. Načelnik Policijske postaje Zaprešić
4. Zapovjednik VZO Dubravica Dragutin Vidmar
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Stjepan Nemčić
Stjepan Vajdić
Franjo Golub
Drago Horvat
Ignac Štrucl
Ivica Horvat

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja.
Načelnik Stožera je Marin Štritof - zamjenik općinskog
načelnika.
1. VATROGASTVO
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se
kao dio operativnih snaga vatrogasna zapovjedništva i
pristojbe.
Za vatrogastvo se može konstatirati da trenutno
predstavlja najoperativniju i najbrojniju snagu zaštite i
spašavanja na području općine Dubravica.
1.1. JAVNAVATROGASNAPOSTROJBAZAPREŠIĆ
Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića nalazi se u
ulici Maršala Tita 10 Zaprešić 10290. Osnovana je
30.12.1999. temeljem odredbe Zakona o vatrogastvu za
područje grada Zaprešića, a pokriva i područje općine
Dubravica uz područja okolnih Općina kao što su: Brdovec,
Marija Gorica, Pušča, Luka, Jakovlje i Bistra.
Područje navedenih Općina pokriva 252 kvadratna
kilometra i broji oko 53000 stanovnika, a definirano je u
prostoru između rijeka Save i Sutle, Krapinsko Zagorske
županije i Medvednice.
Postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost:
– sudjelovanjem u provedbi preventivnih mjera u zaštiti od
požara i eksplozija
– gašenje požara
– spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom
– pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama
– te obavljanje drugih poslova u svim nesrećama i
ekološkim katastrofama.
Postrojba djeluje u sastavu Vatrogasne zajednice grada
Zaprešića u suradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim
društvima VZ grada Zaprešića, VZ općina Brdovec, Marija
Gorica, Dubravica i Jakovlje te DVD-a Bistra, Luka i Marija
Magdalena.
Sastav postrojbe: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, 26
vatrogasaca, računovođa, domaćica.
Tehnika:
– navalno vozilo - 3000 litara vode,
– kemijsko vozilo - 5000 litara vode + 500 litara pjenila,
– auto cisterna - 4000 litara vode + 400 litara pjenila,
– vozilo za gašenje prahom - 2 x 1000 kilograma praha
– tehničko vozilo - 240 litara vode (s visoko tlačnom
pumpom) + pjenilo
– komandno vozilo
1.2. VAT R O G A S N A Z A J E D N I C A O P Ć I N E
DUBRAVICA
Vatrogasnu zajednicu općine Dubravica sačinjavaju 4
(četiri) redovne članice DVD-a teritorijalnih društava.
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Tehnika kojom raspolaže Zajednica preko članica je
skromna.
VZO Dubravica čine 26 članova što je prilično velika
brojka u slučaju da dođe do nepredviđenih situacija.
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Na području općine Dubravica djeluju 4 (četiri)
dobrovoljna vatrogasna društva i to:
Redni broj
1.
2.
3.
4.

Naziv dobrovoljnog
vatrogasnog društva
DVD Dubravica - središnje
društvo
DVD Bobovec
DVD Prosinec
DVD Vučilćevo

Broj
operativnih
članova
20
10
10
10

Svi operativni članovi osposobljeni su za gašenje
požara, spašavanje ljudi i imovine prilikom prirodnih i
tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa.
U proteklom periodu zadržan je pozitivan trend u
razvoju operativne spremnosti s kojim je potrebno nastaviti i
ubuduće sukladno Zakonu o vatrogastvu.
2. CIVILNAZAŠTITA
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju, kao dio
operativnih snaga angažiraju se zapovjedništva i postrojbe
civilne zaštite.
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite
općine određen je temeljem važeće Procjene ugroženosti
pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti prirodnih,
tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća na području
odgovornosti.
Sukladno navedenom, Općinsko vijeće je na svojoj 43.
sjednici održanoj 5. ožujka 2009. godine Odluku o
osnivanju postrojbe civilne zaštite kako slijedi:
- Postrojba Opće namjene26 obveznika:
Članovi zapovjedništva, povjerenici civilne zaštite kao i
pripadnici civilne zaštite nedovoljno su osposobljeni i slabo
opremljeni materijalno-tehničkim sredstvima za
izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se
kao dio operativnih snaga, službe i postrojbe pravnih osoba i
udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju
kao dio svojih redovnih aktivnosti. Na području Općine
mogu se angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja:
– Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)
– Hrvatski Crveni križ - GRADSKO DRUŠTVO
ZAPREŠIĆ
– Lovačko društvo Vidra za uzgoj, zaštitu, lov divljači i
streljaštvo
Navedene udruge, odnosno njihovi timovi dobro su
opremljene i osposobljene za izvršavanje zadaća u zaštiti i
spašavanju.
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4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
Respektabilnu snagu za reagiranje u slučaju nastanka
nesreće ili katastrofe na području nadležnosti predstavljaju
tzv. „gotove snage“ odnosno pravne osobe ili službe koje se
zaštitom i spašavanje bave kao svojom redovitom
djelatnošću ili su u mogućnosti obzirom na način
organiziranja, žurno reagirati u otklanjanju nastalih
posljedica.
Sve ove službe, utvrđene Odlukom Općinskog vijeća
imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja
prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje su:
1. JVP Grada Zaprešića
2. HEP DISTRIBUCIJA d.o.o., DP ELEKTRA ZAGREB
- Pogon Zaprešić
3. Hrvatske vode
4. Veterinarska stanica Zaprešić
5. Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić
6. Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Zaprešić
7. Centar za socijalnu skrb Zaprešić
8. VZO Dubravica
9. DVD Prosinec
10. DVD Dubravica
11. DVD Vučilćevo
12. DVD Bobovec
V. FINANCIRANJE SUTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Dubravica tijekom proteklih godina kontinuirano
izdvaja financijska sredstva namijenjena za razvoj sustava
zaštite i spašavanja.
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH
FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVAZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Red.br.

Opis pozicije u
proračunu

Planirano
u 2009.
godini

Ostvareno
u 2009.
godini

1.

Zaštita i
spašavanje

13.000,00

0,00

2.

VZO Dubravica

170.000,00

170.000,00

3.

4.

DVD-i s
područja Općine
Dubravica

20.000,00

Izrada poligona
za vatrogasno
vježbalište

25.000,00

25.000,00

228.000,00

215.000,00

UKUPNO:

20.000,00

Broj 1.

VI. ZAKLJUČNE OCJENE
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Dubravica možemo
zaključiti:
1. Da u općini Dubravica postoji Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara iz 2005.
godine i planovi zaštite i spašavanja.
Unatoč činjenici da je veći dio podataka sadržanih u
istima upotrebljiv, zbog novog Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju i pratećih
Pravilnika, u 2009. godini pristupilo se izradi potpuno
nove Procjene ugroženosti za područje općine
Dubravica. Nakon izrade Procjene ugroženosti potrebno
je pristupiti izradi novih planova zaštite i spašavanja.
2. U općini Dubravica postoji veći broj sudionika zaštite i
spašavanja, sa više ili manje uređenim planovima i
procedurama za provedbu zadaća zaštite i spašavanja.
Planirano djelovanje sudionika zaštite i spašavanja je
uglavnom riješeno u okvirima pojedinačnog sudionika
tako da u suštini ne postoji plan jedinstvenog i
koordiniranog djelovanja svih sudionika na razini
Općine.
3. Općina Dubravica raspolaže sa dovoljno operativnih
snaga zaštite i spašavanja, obzirom na broj stanovnika
Općine.
4. Udruge građana koje se bave zaštitom i spašavanjem
(lovci, planinari i drugi) imat će svoju ulogu u cijelom
sustavu tek kad se budu znali rezultati analize stanja
njihove organizacijske, kadrovske i materijalno-tehničke
sposobnosti.
5. Stanje sustava zaštite i spašavanja u općini Dubravica je
na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava
zaštite i spašavanja kada se radi o situacijama koje
redovite snage zaštite i spašavanja općine Dubravica
mogu riješiti samostalno bez intervencije vanjskih
operativnih snaga, kao što su npr. (obrana od požara,
manje tehničke intervencije u cestovnom prometu,
manje poplave potoka i sl.)
Međutim potreba uključivanja vanjskih pričuvnih
snaga zaštite i spašavanja, posebno u nekim složenijim
situacijama (poplava rijeke Sutle, ekološke nesreće vezane
za NE Krško, potres jače magnitude) uzrokovala bi
određene teškoće u upravljanju nesrećom ili katastrofom.

Klasa: 021-05/10-01/26
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04,
79/07, 38/09) i članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače
2010. godine donosi

spašavanjem bave kao svojom redovnom aktivnošću uz
definiranje njihovih zadaća kao i koordinacije u
izvršavanju istih

Klasa: 021-05/10-01/27
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.

SMJERNICE
ZA RAZVOJ I ORGANIZACIJU SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE
DUBRAVICA U 2010. GODINI
UVOD
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.
174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, razmatraju i
analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja te donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području.
Izrada smjernica ima prije svega za cilj izgraditi takav
sustav zaštite i spašavanja koji će s jedne strane predstavljati
usklađivanje sustava i normi te procedura zaštite i
spašavanja na području općine Dubravica sa trenutnom
aktualnom zakonskom regulativom i propisima koji
tretiraju zaštitu i spašavanje u RH, te osigurati učinkovit
sustav zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara na području općine Dubravica u složenim
uvjetima elementarnih i drugih nesreća ili pak katastrofa.
Ovim smjernicama namjeravaju se utvrditi pravci
akcija u planiranju, organiziranju i koordiniranju svih
sudionika zaštite i spašavanja na području općine
Dubravica, te utvrditi smjer daljnjeg razvoja i opremanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja sve u cilju kako bi
sustav istovremeno učinili sposobnim za djelovanje i
optimalnim u pogledu troškova.
1.

SMJER DJELOVANJA
Na temelju zaključnih ocjena Analize o stanju sustava
zaštite i spašavanja na području općine Dubravica u
narednom je razdoblju potrebno poduzeti mjere i aktivnosti
za razvoj sustava zaštite i spašavanja koji će moći uspješno
odgovoriti na moguća ugrožavanja kao i otklanjanje
posljedica kroz definiranje prioriteta u razvoju u idućih pet
godina.
Slijedom navedenog, organizaciju i daljnji razvoj
sustava zaštite i spašavanja potrebno je usmjeriti na
prioritete.
Prioriteti su prije svega:
– Izrada planskih dokumenata iz područja zaštite i
spašavanja sukladno novim zakonskim i podzakonskim
aktima kao i metodologije za izradu pojedinih planskih
dokumenata
– Provođenje aktivnosti na osposobljavanju Stožera zaštite
i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite
– Izvršavanje zadaća i aktivnosti u suradnji s Područnim
uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb na popuni,
osposobljavanju i opremanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja
– Planiranje financijskih sredstava te iskazivanje potreba
vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije
djelovanja, osposobljavanja, uvježbavanja snaga i
drugih planiranih aktivnosti za daljnji razvoj
dobrovoljnog vatrogastva
– Daljnju podršku udrugama građana koje se zaštitom i
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Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o nabavi prometnih znakova/tabli za područje
Općine Dubravica ponuditelja Tisak Da-da d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se nabava prometnih
znakova/tabli za područje Općine Dubravica od ponuditelja
Tisak Da-da d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Velinci
19 a, 49295 Kumrovec kako slijedi:
Br.
1.

2.

Naziv
Prometni znak B 24 5,5 t
Zabrana prometa za vozila čija
ukupna masa prelazi određenu
masu
-

2.

Kom
8

8

sa dopunskom pločom E
08 - E 15
- osim
komunalne službe

Tabla - Oznaka ulice - Mokrička
ulica

1

Članak 2.
Cijena predmetne nabave i članka 1. ovog Zaključka
iznosi 8.335,71 kn s PDV-om
Članak 3.
Sredstva za nabavu prometnih znakova/tabli iz članka
1. ovog Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine
konta 4227- Oglasne ploče-table.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/28
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Stranica 19.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude Obrta „Sintagma“
za usavršavanje postojeće web stranice i
mjesečno održavanje iste
Članak 1.
Ovim Zaključkom prihvaća se ponuda Obrta za
konzultantske usluge „Sintagma“, Bana Josipa Jelačića 14,
Okučani za usavršavanje postojeće web stranice i njezino
mjesečno održavanje.
Članak 2.
Cijena predmetne usluge iz članka 1. ovog Zaključka
mjesečno iznosi 1.200,00 kn bez PDV-a.
Članak 3.
Sredstva za podmirenje troškova iz članka 2. ovog
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta 3233
- Usluge promidžbe i informiranja.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/29
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

30

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

Broj 1.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/30
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli sredstava OŠ Pušća
za školu u prirodi učenika 4. razreda PŠ
Dubravica
Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se dodjela sredstva OŠ
Pušća za odlazak u školu u prirodi 13.-ero učenika 4. razreda
PŠ Dubravica u iznosu od 10.075,00 kuna (775,00 kuna po
učeniku).
Članak 2.
Sredstva za sufinanciranje škole iz čl. 1. ovog
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta 3522
- Škola u prirodi.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/31
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

ODLUKU
o provođenju revizije svih objekata na području
Općine Dubravica
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se provođenje revizije
(izmjera stambenog, poslovnog prostora, OPG-a) svih
objekata na području Općine Dubravica.
Članak 2.
Za provođenje revizije iz članka 1. ove Odluke
zadužuje se gosp. Marijan Maretić koji će na temelju
ugovora o djelu obaviti reviziju na području Općine
Dubravica.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijskih sredstava Puhačkom
orkestru „Rozga“

Stranica 20.
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Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se dodjela financijskih
sredstva Puhačkom orkestru „Rozga“ za podmirenje
troškova odlaska na smotru puhačkih orkestara Zagrebačke
županije u iznosu od 5.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva za dodjelu financijske pomoći iz čl.1. ovog
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta 3811
-KUD-a, Limene glazbe.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/32
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijskih Udruzi „Edukacijom protiv
raka dojke Zagrebačke županije“
Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se dodjela financijskih
sredstva Udruzi „Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke
županije“, A.Šenoe 45, 10410 Velika Gorica u iznosu od
500,00 kuna za kupnju narcisa za potrebe održavanja
humanitarne akcije pod nazivom „Dan narcisa“, a kojom će
se prikupljati sredstva za edukacije i UZV snimanja žena na
području Zagrebačke županije.
Članak 2.
Sredstva za dodjelu financijske pomoći iz čl.1. ovog
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta
3811.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/33
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Broj 1.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni radnog vremena Općine Dubravica
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se da je radno vrijeme
Općine Dubravica:
od ponedjeljka do petka - 8.00 - 16.00 sati
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/34
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o plaćanju troškova potrošnje plina
u crkvi. Sv. Ane u Rozgi u 2010. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se plaćanje troškova
potrošnje plina u crkvi Sv. Ane u Rozgi za razdoblje od 1.1.31.12.2010. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.
Do stupanja na snagu ove Odluke, primjenjivala se
Odluka o plaćanju troškova potrošnje plina u župnoj crkvi u
Rozgi od 8. veljače 2000. godine (Klasa: 021-05/00-01-10,
Urbroj: 238/40-00-01)

Klasa: 021-05/10-01/35
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Stranica 21.
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Broj 1.

Stranica 22.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 23.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 24.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 25.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 26.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 27.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 28.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 29.
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Broj 1.

Stranica 30.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 31.
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Broj 1.

Stranica 32.
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Broj 1.

Stranica 33.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 1.

Stranica 34.
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Na temelju članka 23. i 41. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o
svom radu za razdoblje od 1.7..-31.12.2009.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće Općinskog
načelnika o svom radu za razdoblje od 01.07.-31.12.2009.
godine.

Broj 1.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/36
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Stranica 35.
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Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama (
Narodne novine br: 125/08) i članka 23.
Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik
Općine Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće
Općine Dubravica na svojoj 10. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2010. godine donosi
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ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Stručno Povjerenstvo za
koncesiju u sastavu:
1. Nevenka Horvat Slatković
2. Stjepan Vajdić
3. Josip Biff
4. Marin Štritof
5. Martina Čukman
Članak 2.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
1. pomoć pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija
opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi
uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za
ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za
odabir ponude,
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda,
3. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o
poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih
prijedloga,
4. vođenje zapisnika o svom radu koji potpisuju svi članovi
Povjerenstva,
5. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu
postupka davanja koncesije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/37
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju objekata
javne rasvjete na području Općine Dubravica u
2010. godini
Članak 1.
Ovim Zaključkom odobrava se sklapanje Ugovora o
održavanju objekata javne rasvjete na području Općine
Dubravica u 2010. godini sa HEP-Operator distribucijskog
sustava d.o.o. Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, Zagreb.

Broj 1.

Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Dubravica Franjo Štos
za potpisivanje Ugovora iz čl. 1. ove Odluke.
Članak 3.
Sredstva za podmirenje troškova izvođenja radova na
održavanju objekata javne rasvjete iz čl. 1. ovog Zaključka
odobravaju se sa proračunske skupine konta 323 Održavanje javne rasvjete.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.
Klasa: 021-05/10-01/38
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o nabavi šljunka za sanaciju nerazvrstanih cesta
na području Općine Dubravica
Članak 1.
Odobrava se nabava šljunka (mješavina 0-30 mm) za
sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica
u 2010. godini.
Članak 2.
Šljunak iz čl. 1. ovog Zaključka nabavit će se od
ponuditelja Vugrinec d.o.o., A. Mihanovića 44, Dubravica
po cijeni od 37,50 kn/tona Zaprešić bez PDV-a.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/39
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude Salubris d.o.o. za
provođenje preventivne deratizacije
na području općine Dubravica u 2010. godini

Stranica 36.
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Članak 1.
Prihvaća se ponuda Salubris d.o.o., Trnovec Desinički
1, 49216 Desinić, za provođenje preventivne deratizacije na
području Općine Dubravica u 2010. godini.
Članak 2.
Preventivna deratizacija iz članka 1. ovog Zaključka
provesti će se sukladno Programu mjera obvezne
preventivne deratizacije na području Općine Dubravica u
2010. godini (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/10)
Članak 3.
Cijena preventivne deratizacije po domaćinstvu iznosi
22,00 kune bez PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje provedbe deratizacije iz čl. 1. ove
Odluke osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za
2010. godinu na skupini konta 323 - Deratizacija.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.
Klasa: 021-05/10-01/40
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o izradi Plana sanacije nerazvrstanih cesta
na području Općine Dubravica u 2010. godini
Članak 1.
Zadužuje se Odbor za komunalnu djelatnost Općine
Dubravica da izradi prijedlog Plana sanacije nerazvrstanih
cesta na području Općine Dubravica u 2010. godini te isti
dostavi Općinskom načelniku i Vijeću na daljnje
postupanje.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/41
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Broj 1.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad proslavom
30-e obljetnice rada DVD-a Prosinec
Članak 1.
Ovim Zaključkom prihvaća se pokroviteljstvo nad
proslavom 30-e obljetnice djelovanja DVD-a Prosinec na
području protupožarne zaštite i vatrogasne preventive.
Članak 2.
Sredstva za pokroviteljstvo iz članka 1. ovog
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta 3822
-DVD-i s područja Općine Dubravica.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/42
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijskih sredstava OŠ Pušća
za održavanje LiDraNa u 2010. godini
Članak 1.
Odobrava se dodjela financijskih sredstava OŠ Pušća
za održavanje županijske smotre LiDraNo u 2010. godini u
iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstava za isplatu financijskih sredstava iz čl. 1.
ovog Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta
3522 –Školska natjecanja.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/10-01/43
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 30. ožujka 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

