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Broj 3.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE DUBRAVICA
GODINA XIII.
SADRŽAJ

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinskoga načelnika o
svom radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2010.
2. Odluka o korištenju sredstava Općinskog proračuna u
povodu općinske manifestacije otvorenja škole i
športske dvorane te obilježavanja Dana Općine
3. Odluka o dodjeli pomoći društvu Multiple skleroze
Zagrebačke županije
4. Odluka o prihvaćanju Rebalansa Općinskog proračuna
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.
5. Odluka o visini koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu i pratećim pomoćnim službama Općine
Dubravica
6. Odluka o potpisivanju sporazuma za osnivanje
turističke zajednice
7. Odluka o asfaltiranju poligona-vatrogasnog vježbališta
8. Odluka o dodjeli financijske pomoći Lovačkom društvu „Vidra“ za uzgoj, zaštitu, lov divljači i streljaštvo
9. Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća za
razdoblje od 01.01. – 30.09. 2010. g.
10. Odluka o pomoći financiranja prijevoza djece gđe.
Snježane Ivanuš
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za
reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske
izvještaje Općine Dubravica za 2009. godinu
12. Odluka o naknadi za pročišćavanje otpadnih voda
13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje
radova na mrtvačnici na groblju u Rozgi
14. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za
podmirenje troškova ogrjeva u 2010. godini
15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje
radova na sanaciji župnoga dvora u Rozgi na području
Općine Dubravica
16. Odluka o sanaciji štete nastale uslijed puknuća
vodovodne cijevi
17. Odluka o donošenju II. Izmjena i Dopuna (rebalansa)
proračuna Općine Dubravica
18. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca,načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama
19. Zaključak o izvođenju radova na Župnom dvoru u
Rozgi

29. listopad 2010.

20. Zaključak o kupnji novoga računala za potrebe
Jedinstvenoga upravnog odjela
21. Realizacija Proračuna od 01.01.2010. do 30.09.2010.
22. II. rebalans proračuna
23. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa ostvarivanja javnih potreba u društvenim djelatnostima i
socijalne skrbi Općine Dubravica u 2010. godini
24. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u kulturi za razdoblje od 01.01.-31.12.2010.
godine
25. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
26. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.
godinu
27. Odluka o angažiranju Martine Pulek za administrativne poslove na određeno vrijeme (ugovorom o
djelu)
28. Odluka o davanju ovlaštenja gđi Senki Vranić,vlasnici
konzultantske tvrtke „Sintagma“ za provođenje
postupka javne nabave
29. Odluka o angažiranju gđe. Janje Novaković za administrativne poslove na određeno vrijeme (ugovorom
odjelu)
30. Odluka o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
31. Odluka o dodjeli novčanih sredstava Streljačkom
športskom klubu Dubravica
32. Odluka o plaćanju troškova nabave darova za djecu
polaznike dječjeg vrtića u Dubravici i djecu polaznike
PŠ Dubravica povodom blagdana Sv. Nikole
33. Odluka o troškovima sudjelovanja 12. Sajma
gospodarstva u Zaprešiću
34. Odluka o isplati financijske pomoći gosp. Ivanu Perić
35. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izvođenje
radova Zimskog (čišćenje snijega i leda s cesta i
njihovo posipavanje) – zimske službe na području
Općine Dubravica za razdoblje od četiri (4) godine
36. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izvođenje
radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području
Općine Dubravica za razdoblje od četiri (4) godine
37. Odluka o komunalnim djelatnostima
38. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora
39. Pravilnik o unutarnjem redu JUO općine Dubravica

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 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09), Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 14. sjednici održanoj 31.
kolovoza 2010. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Općinskoga načelnika
o svom radu za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.
Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća Izvješće općinskog
načelnika o svom radu za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2010. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Dubravica.

KLASA: 021-05/010/8-08-2
UR. BROJ: 238/40-08-01
U Dubravici, 31. kolovoza 2010. g.
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ODLUKU
o korištenju sredstava Općinskog proračuna u
povodu općinske manifestacije otvorenja škole i
športske dvorane te obilježavanja Dana Općine

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09), Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 14. sjednici održanoj 31.
kolovoza 2010. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli pomoći društvu Multiple skleroze
Zagrebačke županije
Članak 1.
Ovom se Odlukom dodjeljuje iznos u visini od pet
stotina (500,00) kuna za potrebe društva Multiple skleroze
Zagrebačke županije.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Dubravica.

KLASA: 021-05/010/8-11-2
UR. BROJ: 238/40-08-01
U Dubravici, 31. kolovoza 2010. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09), Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 14. sjednici održanoj 31.
kolovoza 2010. godine, donosi
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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 14. sjednici održanoj 31.
kolovoza 2010. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Rebalansa Općinskog
proračuna za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2010.

Članak 1.
Ovom se Odlukom dozvoljava korištenje sredstava
općinskoga proračuna u visini od 50.000,00 (pedeset) tisuća
kuna za potrebe manifestacije otvorenja škole i športske
dvorane te obilježavanja Dana Općine.

Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća Rebalans općinskog
proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.
godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Dubravica.

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

KLASA: 021-05/010/8-10-2
UR. BROJ: 238/40-08-01
U Dubravici, 31. kolovoza 2010. g.

Klasa: 021-05/010-8-09-2
Urbroj: 238/40-08-01
U Dubravici, 31. kolovoza 2010.

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) i članka 10. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 14. sjednici održanoj 31. kolovoza
2010. godine, na prijedlog načelnika Općine Franje Štosa,
donosi

5

ODLUKU
o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i
pratećim pomoćnim službama Općine Dubravica
Članak 1.
Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim
odjelima i službama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik,
odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga
staža.
Članak 2.
Ovom se Odlukom određuje visina koeficijenata
složenosti poslova radnih mjesta kako slijedi:
• Koeficijent za obračun plaće pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela određuje se u visini od 1,80.
• Koeficijent za obračun plaće voditelja računovodstva u
visini od 1,45.
• Koeficijent za obračun plaće spremačice u visini od 1,00.
• Koeficijent za obračun plaće, domara-grobara u visini od
1,00.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2010., a objavit će
se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 021-05/010/8-07-2
UR. BROJ: 238/40-08-01
U Dubravici, 31. kolovoza 2010. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma ("Narodne novine" broj
152/08. i članka 23. Statuta općine Dubravica
(Službeni glasnik općine Dubravica broj 2/09), a na temelju
prijedloga načelnika Općine i ukazane potrebe, Općinsko
vijeće Općine Dubravica na 14. sjednici održanoj 31.
kolovoza 2010. donosi
ODLUKU
o potpisivanju sporazuma za osnivanje
turističke zajednice

Broj 3.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Dubravica suglasno je da
Općina Dubravica zajedno s Općinama Marija Gorica i
Općinom Brdovec pristupi osnivanju zajedničke Turističke
zajednice sa sjedištem u Brdovcu.
Članak 2.
Zadužuje se općinski načelnik za potpisivanje
sporazuma o zajedničkom osnivanju turističke zajednice iz
članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Glasniku Općine Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-10-11-2
Urbroj: 238/40-10-01
Zagreb, 31. kolovoza 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br.2 /2010), Općinsko vijeće
Općine Dubravica na svojoj 15. sjednici
održanoj 7. listopada 2010. godine donosi
ODLUKU
o asfaltiranju poligona - vatrogasnog vježbališta
Članak 1.
Ovom je Odlukom postignut dogovor o asfaltiranju
poligona-vatrogasnog vježbališta u Bobovcu kod
Vatrogasnog doma.
Članak 2.
Ovom je odlukom definirano da će Općina financirati
jedan dio radova, te se u vezi s time ovlašćuje načelnik
općine Dubravica Franjo Štos da izda, ovjeri potpiše
narudžbenicu vezanu za asfaltiranje poligona.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-27-02-2
Urbroj: 238/40-09-01
U Dubravici, 7. listopada 2010.
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 je vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj 14.
listopada 2010. godine donijelo

ODLUKU
o dodjeli financijske pomoći Lovačkom društvu
„ Vidra“ za uzgoj, zaštitu, lov divljači i streljaštvo

Broj 3.

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

Klasa: 021-05/010-6-32-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava isplata financijske pomoći
u iznosu 13.000,00 kuna Lovačkom društvu „ Vidra“ za
uzgoj, zaštitu, lov divljači i streljaštvo.
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Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Dubravica za 2010. godinu namijenjena
za rad udruga, a isplatit će se s proračunske skupine konta 3811.

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br.2/09), Općinsko je vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj 14.
listopada 2010. godine donijelo

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

ODLUKU
o pomoći financiranja prijevoza
djece gđe. Snježane Ivanuš

Klasa: 021-05/010-6-31-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.
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 16. sjednici održanoj dana
14. listopada 2010. godine donosi

Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava pomoć u financiranju
prijevoza dvoje djece obitelji Ivanuš u iznosu od 203,00 kn
po djetetu.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke bit će isplaćena iz
proračuna Općine Dubravica.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-33-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

ODLUKU
o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje
01.01. - 30.09.2010. godine
Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća Financijsko Izvješće za
razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2010. godine.
Članak 2.
Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje od 01.siječnja
do 30. rujna 2010. godine iznose 3.043.140,54 kn tj.
ostvareno je 55,2% ukupno planiranih prihoda, a ostvareni
rashodi za isto razdoblje iznose 1.619.496.81, tj. ostvareno
je 29,4% ukupno planiranih rashoda.
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Na temelju članka 23. Statuta općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana
14. listopada 2010. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenom uvidu u proračun i financijske
izvještaje Općine Dubravica za 2009. godinu
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Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o
obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje
Općine Dubravica za 2009. godinu Klasa: 041-01/1002/261-8, Urbroj: 613-03-02-10-4 od 21. rujna 2010.
godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-34-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 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 je vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj 14.
listopada 2010. godine donijelo

Broj 3.

Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća ponuda ponuditelja „
GZR-Poslek“ ,Gredice 104, 49290 Klanjec, za izvođenje i
sanaciju radova na mrtvačnici na groblju u Rozgi.
Članak 2.
Ukupna ponuda tvrtke „ GZR-Poslek iznosi 7.127,85
kuna. U taj je iznos uključen pregled postojećeg stanja na
terenu, izrada grafičkih prikaza s tri karakteristična presjeka
te izrada troškovnika radova.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Dubravica za 2010. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-36-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

ODLUKU
o naknadi za pročišćavanje otpadnih voda
Članak 1.
Ovom se Odlukom odbija prijedlog Grada Zaprešića po
čijem bi prijedlogu stanovništvo općine Dubravica plaćalo
veću naknadu za 0,75% na osnovnu cijenu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-35-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.
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 16. sjednici održanoj dana
14. listopada 2010. godine donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova
na mrtvačnici na groblju u Rozgi
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Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
( NN br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03.,
44/06. i 79/07) i članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na
svojoj 16. sjednici održanoj 14. listopada 2010. godine
donosi
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
za podmirenje troškova ogrjeva u 2010. godini
Članak 1.
Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći za
podmirenje troškova ogrjeva u 2010. godini.
Članak 2.
Jednokratna novčana pomoć iz čl. 1. ove odluke u
iznosu od 950,00 kn isplatiti će se korisnicima prava na
podmirenje troškova stanovanja u 2010. godini; kako
slijedi:
1. Prosinečki Franjo,Sutlanske doline 47, Prosinec
2. Kovač Stjepan, Željeznička 2, Prosinec
3. Kahrimanović Merima, Sutlanske doline 1, Dubravica
4. Močilar Milka, Sutlanske doline 79, Prosinec
5. Šmaguc Coha Barbara, Rozganska cesta 52, Rozga
6. Štritof Mladen, Sutlanske doline 44, Vučilćevo
7. Slavica Stunković, Sutlanska cesta II, Vučilćevo
8. Kunšten Dragutin, Lukavečka 6, Lukavec Sutlanski
9. GolubAna, Otovačka 5, Pologi
10. Taleb Gordana, M.Gupca 21, Kraj Gornji
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11. Horvat Drago, Kumrovečka cesta 236, Bobovec
12. Masnjak Dragutin, Željeznička cesta 12, Prosinec
13. Međurečan Željko, Željeznička cesta 1,
Donji Čemehovec
14. Sever Nadežda, Rozganska cesta 29, Rozga
15. KnežićAnka, Selska 7, Kraj Gornji, Dubravica
16. Ivanuš Stjepan, Sutlanske doline 119, Prosincec
17. VidmarAna, Kumrovečka cesta 240, Bobovec
18. Horvat Marija, Kumrovečka 203, Bobovec
19. Milić Verica, Lukavečka 22, Lukavec Sutlanski
20. Branka Stunković, II. Lugarska ul., Lugarski Brijeg
21. CiglarAnka, Rozganska cesta, Rozga, Dubravica
22. Gregorina Snježana, Sutlanske doline 97, Prosinec
23. Nežić Ljubica, Rozganska 76, Rozga
Članak 3.
Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći iz čl.
1. ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Dubravica
na skupini konta 3721 - Ogrjev.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-37-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.g.

Broj 3.

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Dubravica za 2010. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-38-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 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 je vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj 14.
listopada 2010. godine donijelo
ODLUKU
o sanaciji štete nastale uslijed puknuća
vodovodne cijevi

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Članak 1.
Ova se Odluka prihvaća te se nalaže izvođaču radova
„GZR-POSLEK“, Gredice 104, Klanjec da sanira nastalu
štetu puknuća vodovodne cijevi u sanitarnom čvoru
mrtvačnice prema pristigloj i odabranoj ponudi izvođača.

Na temelju članka 23. Statuta općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana
14. listopada 2010. godine donosi

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova
na sanaciji župnoga dvora u Rozgi na području
Općine Dubravica

Klasa: 021-05/010-6-39-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća ponuda ponuditelja „
Fabijanec, Obrt za proizvodnju, piljenje građe, drvne
ambalaže i krovopokrivačke radove“ Kumrovečka cesta
241, Rozganski Bobovec za izvođenje radova na sanaciji
župnoga dvora u Rozgi na području Općine Dubravica.
Članak 2.
Ukupna ponuda obrta „Fabijanec“ iznosi 8.437,50
kuna. U taj je iznos uključena razgradnja dimnjaka, odvoz
šute i cigle na deponij, zatvaranje krovišta, skidanje
lamperije sa stropa, raščišćavanje unutrašnjosti župnog
dvora od smeća te šute i starog inventara.
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Na temelju članka 23. Statuta općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana
14. listopada 2010. godine donosi
ODLUKU
o donošenju II. Izmjena i Dopuna (rebalansa)
proračuna Općine Dubravica
Članak 1.
Ovom se Odlukom donose i prihvaćaju II. Izmjene i
Dopune (rebalansa) proračuna Općine Dubravica.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-40-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o
zaštiti životinja (”Narodne novine” broj
135/06) i članka 22. Statuta Općine Dubravica
(Glasnik Općine Dubravica br. 2/09) Općinsko
vijeće Općine Dubravica, na 16. sjednici 14. listopada 2010.
godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja
kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja,
uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine
Dubravica.
Članak 2.
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedeće
značenje:
1. Kućni ljubimac je životinja koju čovjek drži zbog
društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za tu
životinju,
2. Posjednik je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao
vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno
odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
3. Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila
posjednika bez njegove volje i koji je traži,
4. Napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik
svjesno napustio,
5. Pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je posjednik
nepoznat,
6. Opasan pas je pas koji je posebnim propisom označen kao
takav,
7. Neupisan pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika
koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu.

Broj 3.

Članak 3.
Ova se Odluka ne primjenjuje na službene pse koje u
obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i
druge pravne osobe (npr. policija, zaštitari) kao i na pse
osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama
(npr. vodiče slijepih osoba).
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA
Članak 4.
Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za
držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.
Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska
vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom,
mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.
Članak 5.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu
zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu
postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti
životinja.
Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca
izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima
protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime
se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.
Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje
kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju,
ozljede ili strah.
Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog
ljubimca kojeg drži pod nadzorom. Zabranjeno je držanje i
postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način
kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i
ljudi, a posebno djece.
Članak 6.
U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca,
posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:
1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno
nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske
vrste,
2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim
količinama,
3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s
obzirom na životinjsku vrstu,
4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i
čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom
ljubimcu,
5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s
potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,
7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i
njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog
ljubimca a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog
ljubimca,
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8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu,
najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu
mladunčad 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog
ljubimca.
Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga
članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se
propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.
Članak 7.
Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu
takve zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim
dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu
čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša
zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju
suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.
Članak 8.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje
kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske
kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu,
poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.
Članak 9.
Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga
zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne
namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne,
sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na
groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i
rekreacijske terene, sajmove i javne skupove i slično.
Dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge
ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje
vlasnika tih objekata.
Članak 10.
Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne
površine bez nadzora.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je očistiti javnu
površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog
ljubimca.
III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA
KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 11.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati
razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako
neplanirano razmnožavanje.
Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca,
posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju
potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i
drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i
ovoj Odluci.
Članak 12.
Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se
preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom
životinje.

Broj 3.

Članak 13.
Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za
mladunčad kućnog ljubimca.
Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati
mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti
životinja.
Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno
zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi
troškove njihova zbrinjavanja.
IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA
VEZANIH PASA
Članak 14.
Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u
upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.
Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.
Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno
je izvoditi psa na javnu površinu.
Članak 15.
Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod
uvjetima određenim posebnim propisima o zaštiti životinja.
Članak 16.
U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa držati niti
ostavljati na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim
dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.
Članak 17.
U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu
psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom
dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne
može napustiti.
Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili
neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati
vezanog.
Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od
tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa
do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se
dužina koja je povoljnija za životinju.
Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga
članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja
upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim
dvorišnim ili vrtnim vratima.
Članak 18.
Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili
zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti
odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje
građana ili je dužan ukloniti psa.
Članak 19.
Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može
privremeno oduzeti psa posjedniku koji se nalazi u stanju na
temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol,
patnju ili veliki strah, daje ozlijeđena ili da bi nastavak
njezinog života u istim uvjetima bio povezan s
neotklonjivom boli.
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Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz
prethodnog stavka dužna je o tome obavijestiti nadležno
tijelo.
Članak 20.
Po javnim površinama na području Općine Dubravica
posjednik je psa dužan voditi na povodcu tako da ne
ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo
kretanje.
Članak 21.
Zabranjeno je dovoditi i puštati psa u općinske
parkove, cvjetnjake, dječja igrališta, prostore oko škola i
dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata i slično.
Općina Dubravica može takve površine označiti
znakom s prekriženim likom psa.
Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je
dovoditi i puštati psa bez povodca izvan prostora Općine
Dubravica omeđenog ulicama.
V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 22.
Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa,
pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih
životinja obavlja sklonište za životinje po izdanoj
narudžbenici od strane Općine Dubravica.
Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1.
ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način,
primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja,
sukladno propisima o zaštiti životinja.
Članak 23.
Postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama
lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama
smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja,
veterinarsko - zdravstvena zaštita životinja, pronalazak
posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje
odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se
sukladno propisima o zaštiti životinja.
Članak 24.
Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa,
pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih
životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad
njima provedenih veterinarsko - zdravstvenih mjera,
podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov
identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi
podmiruju iz sredstava proračuna Općine Dubravica.
Članak 25.
Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je
nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili
odgovarajućeg zbrinjavanja.
Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je
nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja
odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Broj 3.

Članak 26.
Ugovorom sklopljenim između Općine i skloništa za
životinje regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade
za poslove koje obavlja sklonište za životinje.
Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za
životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja
neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih
i izgubljenih životinja, obavljat će po nalogu Općine
Dubravica, pravna ili fizička osoba koja obavlja
veterinarsko - zdravstvene usluge za Općinu Dubravica.
VI. NADZOR
Članak 27.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno
redarstvo Općine Dubravica.
Posjednik psa je dužan komunalnom redaru na njegovo
traženje pokazati ispravu o upisu psa.
Članak 28.
U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove
Odluke, komunalni redar ovlaštenje od počinitelja naplatiti
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati
odgovarajuću potvrdu.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora
platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.
Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti
fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi
provedbe pojedinih odredbi ove Odluke.
Kada komunalni redar nije ovlašten postupati,
obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena
tijela o saznanjima koja ima a koja bi predstavljala povod za
primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice
njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na
zaštitu zdravlja ljudi i životinja.
VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako:
• postupa s kućnim ljubimcima suprotno odredbama u
članku 5. i 6. ove Odluke;
• vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u
članku 9. stavku 1. Odluke;
• pušta kućne ljubimce na javnoj površini bez nadzora
(članak 10. stavak 1. Odluke);
• ne očisti javnu površinu otpacima njegovog kućnog
ljubimca (članak 10. stavak 2. Odluke);
• ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članak 13.
Odluke);
• postupa suprotno odredbama u članku 14. Odluke;
• ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima
(članak 15. Odluke);
• drži psa na balkonu, terasi, lođi, zajedničkim dijelovima
ili okolišu stambene zgrade (članak 16. Odluke);
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• drži psa protivno članku 17. Odluke;
• nije poduzeo odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanja građana zbog zavijanja i laveža psa (članak 18.
Odluke);
• ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 20.
Odluke);
• pušta psa na zabranjene površine (članak 21. stavak 1.
Odluke);
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će
se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj
iz prethodnog stavka ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit
će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili
druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će
se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za
prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja
prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest
godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim
nadzorom roditelja ili skrbnika.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Dubravica.

Klasa:021/05-010-10-12-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010. god.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAV ICA
Drago Horvat

Broj 3.

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

Klasa: 022-05/10-02/2-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici 14. listopada 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 16. sjednici održanoj 14.
listopada 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o kupnji novoga računala za potrebe Jedinstvenoga
upravnog odjela
Članak 1.
Ovim se Zaključkom odobrava kupnja novoga
računala za potrebe Jedinstvenoga upravnog odjela Općine
Dubravica. Novo se računalo kupuje zbog otpisa i
neuporabljivosti staroga računala.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 022-05/10-02/3-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici 14. listopada 2010. g.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj 14.
listopada 2010. godine donosi
ZAKLJUČAK
o izvođenju radova na Župnom dvoru u Rozgi
Članak 1.
Ovim se Zaključkom nalaže izvođaču radova „ Obrtu
Fabijanec“ za proizvodnju piljenje građe, drvne ambalaže i
krovopokrivačke radove, Kumrovečka cesta 241, Bobovec
Rozganski da pristupi početku izvođenja radova, sukladno
odredbama potpisanoga Ugovora između navedenoga
Izvođača radova i Općine Dubravica od 16. rujna 2010.
godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Stranica 11.

21

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Broj 3.

Stranica 12.
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Broj 3.

Stranica 13.
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Broj 3.

Stranica 14.
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Broj 3.

Stranica 15.
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Broj 3.

Stranica 16.
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Broj 3.

Stranica 17.
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Broj 3.

Stranica 18.
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Broj 3.

Stranica 19.
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Broj 3.

Stranica 20.
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Broj 3.

Stranica 21.
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Broj 3.

Stranica 22.
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Broj 3.

Stranica 23.
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Broj 3.

Stranica 24.
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Broj 3.

Stranica 25.

SLU@BENI GLASNIK OP]INE DUBRAVICA

Na temelju članka 16. 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 16. sjednici
održanoj 14. listopada 2010. godine donosi
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ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama
Programa ostvarivanja javnih potreba
u društvenim djelatnostima i socijalne skrbi Općine
Dubravica u 2010. godini
Članak 1.
Iz sredstava namijenjenih za rad udruga financirat će
se:

- Udruga žena Bobovljanke
- Udruga umirovljenika
- Udruga vinogradara i podrumara
- Lovačko Društvo Vidra,
Rogisti, SŠK Dubravica
- KUD-ovi – Limene glazbe
- KUD Pavao Štoos - Dubravica

5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00

Broj 3.

Članak 2.
Iz sredstava namijenjenih sufinanciranju predškolskog
obrazovanja sufinancirat će se:
- Dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici – polaznicima
dječjeg vrtića s područja Općine Dubravica 345.000,00
Članak 3.
Iz sredstava namijenjenih sufinanciranju osnovnog,
srednjoškolskog te studentskog obrazovanja sufinancirati
će se:
- škola u prirodi
11.000,00
- škola plivanja
7 .000,00
- sufinanciranje toplog obroka
učenicima PŠ Dubravica
85.000,00
- školska natjecanja
3.400,00
- školski športski klub
1.000,00
- sufinanciranje prijevoza
80.000,00
učenika
i
studenata
sufinanciranje
100.000,00
produženog boravka učenika
Iz sredstava namijenjenih sufinanciranju Crvenog
križa i dežurne ljekarne financirat će se:
- Crveni križ
- Dežurna ljekarna

6.000,00
11.000,00.

Stranica 26.
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Članak 5.
Iz sredstava namijenjenih financiranju socijalne zaštite
financirati će se:
-

Podmirenje troškova stanovanja
Prijevoz starijih osoba
Pomoć obiteljima
Pomoć za rođenje djeteta
Elementarne nepogode
Nabava ogrijeva

12.000,00
67.000,00
30.000,00
42.000,00
10.000,00
25.000,00

Pomoć - socijalna skrb socijalno ugroženih obitelji i
osoba realizirati će se sukladno Odluci o vrsti, uvjetima i
načinu ostvarivanja pomoći socijalne skrbi korisnicima na
području Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 3/06).
Članak 6.
Iz sredstava namijenjenih financiranju političkih
stranaka financirati će se:
- Političke stranke na području Općine Dubravica 10.000,00
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Broj 3.

Članak 7.
Iz sredstava namijenjenih financiranju vatrogasnih
službi i zaštite financirati će se:
- Zaštita i spašavanje
13.000,00
- DVD -i s područja Općine Dubravica
45.000,00
- VZO Dubravica
150.000,00
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-10-15-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopad 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

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 16. sjednici održanoj 14. listopada 2010. godine donosi
ODLUKU
o II. 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
(Službeni glasnik Općine Dubravica 4/09) te glasi:

Stranica 27.
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Broj 3.

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: 021-05/010-10-16-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopad 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i
članka 23. Statuta Općine Dubravica (Službeni
glasnik Općine Dubravica br. 2/09), Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj 14. listopada
2010. godine donosi
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2010. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne
infrastrukture na području Općine Dubravica u 2010.
godini, opseg poslova održavanja i financijska sredstva
potrebna za ostvarivanje Programa koje se financiraju iz
sredstava komunalne naknade sukladno čl. 22. st 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu.
Članak 2.
I. JAVNARASVJETA
održavanje postavljenih uređaja
javne rasvjete
UKUPNO

45.000,00
45.000,00

II. ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA
I NERAZVRSTANIH CESTA
održavanje javnih zelenih površina
20.000,00
održavanje nerazvrstanih cesta
(šodranje, grabe)
100.000,00
UKUPNO
120.000,00
III. ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
zaštita cesta od poledice posipavanjem
posipalina na usponima, u krivinama
i na mostovima te uklanjanje snijega
i leda (po potrebi)
130.000,00
UKUPNO
130.000,00

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA
održavanje groblja, ograde groblja,
mrtvačnice i kapelice
UKUPNO

41.750,00
41.750,00

Članak 3.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom
Programu predviđaju se u ukupnom iznosu od 336.750,00
kuna, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade i
Proračuna Općine Dubravica.
Članak 4.
Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano
pojavi potreba za pojačanim održavanjem objekta koji nisu
predviđeni Programom, o njihovoj realizaciji posebnu
odluku donosit će Općinsko vijeće Općine Dubravica
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-10-17-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopad 2010.
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 16. sjednici održanoj 14.
listopada 2010. godine donosi
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Stranica 28.
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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
200.000,00 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
270.000,00 kn
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
15.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
815.000,00 kn

Broj 3.

7. ULAGANJAU GROBLJA
a) Izrada Parcelacionog elaborata za proširenje groblja
10.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
b) I. faza uređenja kompleksa groblja
100.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
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
b) Izrada projektne dokumentacije
za prenamjenu objekta stare
zgrade PŠ Dubravica
10.000,00 kn
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
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
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO
70.000,00 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

REKAPITULACIJA
1. IZGRADNJAŠPORTSKE DVORANE
- završna faza
270.000,00 kn
2. IZGRADNJAJAVNIH POVRŠINA
57.000,00 kn
3. IZGRADNJAJAVNO-PROMETNIH
POVRŠINA I NERAZVRSTANIH
815.000,00 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 PRIRODNA
IZVORIŠTA
70.000,00 kn
UKUPNO:
2.132.000,00 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

Članak 2.
Sve ostale odredbe Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
(Službeni glasnik Općine Dubravica 3/09) ostaju
nepromijenjene.

6. JAVNARASVJETA
a) Proširenje javne rasvjete
- financirati će se iz Proračuna Općine
b) Održavanje javne rasvjete
- financirati će se iz Proračuna Općine
c) II. faza Projekta uštede el. energije u
javnoj rasvjeti
- financirati će se iz Proračuna Općine
UKUPNO

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

45.000,00 kn
45.000,00 kn
300.000,00 kn

Klasa: 021-05/010-10-18-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 14. listopada 2010.

390.000,00 kn

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Stranica 29.
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Broj 3.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
listopada 2010. godine donosi

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
listopada 2010. godine donosi

ODLUKU
o angažiranju Martine Pulek za administrativne
poslove na određeno vrijeme (ugovorom o djelu)

ODLUKU
o angažiranju Janje Novaković za administrativne
poslove na određeno vrijeme (ugovorom o djelu)

Članak 1.
Odobrava se angažiranje Martine Pulek za obavljanje
administrativnih poslova na određeno vrijeme (ugovorom o
djelu). Sva prava i obveze imenovane regulirat će se
Ugovorom o djelu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Članak 1.
Odobrava se angažiranje Janje Novaković za
obavljanje administrativnih poslova na određeno vrijeme
(ugovorom o djelu). Sva prava i obveze imenovane regulirat
će se Ugovorom o djelu.

Klasa: 021-05/010-6-20-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopada 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
listopada 2010. godine donosi
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ODLUKU
o davanju ovlaštenja gđi Senki Vranić, vlasnici
konzultantske tvrtke „Sintagma“ za provođenje
postupka javne nabave
Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava davanje ovlaštenja gđi
Senki Vranić, vlasnici konzultantske tvrtke „Sintagma“ za
provođenje postupka javne nabave.
Članak 2.
Gospođa Senka Vranić obavljat će sve potrebne poslove
u vezi s postupkom javne nabave, u skladu sa odredbama
Zakona o javnoj nabavi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-21-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopada 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Članak 2.
Gospođa Janja Novaković obvezuje se završiti započete
poslove i uvesti novo izabranog kandidata za mjesto
pročelnika Jedinstvenog upravnog Odjela Općine
Dubravica
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-22-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopada 2010.
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 je vijeće Općine
Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
listopada 2010. godine donijelo
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
Članak 1.
Ovom se Odlukom imenuje Povjerenstvo za javnu
nabavu u sastavu:
1. Marin Štritof
2. Franjo Golub
3. Dragica Stiperski
4. Ivan Štritof
5. Senka Vranić
Članak 2.
Povjerenstvo je dužno provesti cjelokupni postupak
javne nabave sukladno Zakonu te pravodobno obavijestiti
Općinsko vijeće o istome.

Stranica 30.
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-23-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopad 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br.2/09), Općinsko je vijeće Općine
Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
listopada 2010. godine donijelo
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Članak 1.
Odobrava se plaćanje troškova nabave darova za djecu
polaznike dječjeg vrtića „Vrtuljak“ u Dubravici te učenike
PŠ Dubravica povodom blagdana Sv. Nikole.
Članak 2.
Sredstva za plaćanje troškova nabave darova iz čl. 1.
ove Odluke odobravaju se s proračunske skupine konta
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-25-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopada 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

ODLUKU
o dodjeli novčanih sredstava Streljačkom
športskom klubu Dubravica
Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava naznaka novčanih
sredstava u iznosu 2.000,00 kuna Streljačkom športskom
klubu Dubravica
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Dubravica za 2010. godinu namijenjena
za rad udruga,a isplatit će se s proračunske skupine konta 3811.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-24-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopad 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

32

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
listopada 2010. godine donosi
ODLUKU
o plaćanju troškova nabave darova za djecu
polaznike dječjeg vrtića u Dubravici i djecu polaznike
PŠ Dubravica povodom blagdana Sv. Nikole

Broj 3.

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 02/09), Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
listopada 2010. godine donosi
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ODLUKU
o troškovima sudjelovanja
12. Sajma gospodarstva u Zaprešiću
Članak 1.
Odobrava se isplata troškova sudjelovanja na 12
Gospodarskom sajmu u Zaprešiću. Troškovi sudjelovanja
su :
- 1.500,00 kuna za 15 m2 izlagačkog prostora po cijeni od
150,00 kn/m2
- 1.256,60 kuna za marketing ( hrana i piće).
Članak 2.
Sredstva za troškove sudjelovanja na sajmu iz čl. 1. ove
Odluke osigurana su u proračunu Općine Dubravica na
skupni konta 3523 - Sajam gospodarstva.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-26-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici 27. listopada 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Stranica 31.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine
Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br.2 /09), Općinsko je vije
će Općine Dubravica na svojoj 17. sjednici
održanoj 27. listopada 2010. godine donijelo
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ODLUKU
o isplati financijske pomoći gosp. Ivanu Perić
Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava isplata financijske
pomoći u iznosu 5.000,00 kuna gospodinu Ivanu Perić,
Sutlasnka c. II, Vučilćevo 15 a
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Dubravica za 2010. godinu, a isplatit će
se s proračunske skupine konta - 3721- elementarne
nepogode
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“

Klasa: 021-05/010-6-28-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopad 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
br. 36/95., 109/95 – uredba, 70/97., 128/99.,
57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04 – uredba, 178/04., 38/09. i 79/09.) i
članka 11. i 13. Odluke o komunalnim djelatnostima i članka
23. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na
svojoj 17. sjednici održanoj 27. listopada 2010. godine
donosi
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ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za izvođenje radova
Zimskog (čišćenja snijega i leda s cesta i njihovo
posipavanje) – zimske službe na području Općine
Dubravica za razdoblje od četiri (4) godine
Članak 1.
Odobrava se raspisivanje natječaja za izvođenje
radova na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta na
području Općine Dubravica za 4 (četiri) godine odnosno
razdoblje od 01.01.2011. – 31.12.2014. godine

Broj 3.

Članak 2.
Naziv naručitelja: OPĆINADUBRAVICA
Sjedište – adresa: Dubravica, Pavla Štoosa 3
Telefonski broj: 33 99 360
OIB; 89243140464
Članak 3.
Predmet nabave su radovi na zimskom održavanju
nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica za
razdoblje od 4 (četiri) godine.
Članak 4.
Procijenjena vrijednost godišnje nabave radova iznosi
100.000,00 kn bez PDV-a.
Članak 5.
Način provedbe je prema članku 15. stavak 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95.,
109/95 – uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – uredba, 178/04.,
38/09. i 79/09.) i članka 11. i 13. Odluke o komunalnim
djelatnostima.
Članak 6.
Odabrani postupak nabave: javni natječaj putem
javnih medija, odnosno putem web stanice i oglasne ploče
Općine Dubravica.
Članak 7.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su:
- Marin Štritof
- Franjo Golub
- Dragica Stiperski
- Ivan Štritof
- Senka Vranić
Članak 8.
Odgovorna osoba naručitelja je Franjo Štos, načelnik
Općine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-29-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopada 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
br. 36/95., 109/95 – uredba, 70/97., 128/99.,
57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04 – uredba, 178/04., 38/09. i 79/09.) i
članka 11. i 13. Odluke o komunalnim djelatnostima i članka
23. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na
svojoj 17. sjednici održanoj 27. listopada 2010. godine
donosi
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Članak 8.
Odgovorna osoba naručitelja je Franjo Štos, načelnik
Općine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Dubravica“.

Klasa: 021-05/010-6-30-2
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 27. listopada 2010.g.

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za izvođenje radova
na održavanju nerazvrstanih cesta na području
Općine Dubravica za razdoblje od četiri (4) godine.
Članak 1.
Odobrava se raspisivanje natječaja za izvođenje
radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području
Općine Dubravica za 4 (četiri) godine odnosno razdoblje od
01.01. 2011. do 31.12.2014. godine.
Članak 2.
Naziv naručitelja: OPĆINADUBRAVICA
Sjedište – adresa: Dubravica, Pavla Štoosa 3
Telefonski broj: 33 99 360
OIB; 89243140464
Članak 3.
Predmet nabave su radovi na održavanju nerazvrstanih
cesta na području Općine Dubravica za razdoblje od 4
(četiri) godine (sanacija cesta i putova kamenim
materijalom, čišćenje i sanacija graba i kanala, rezanje
asfalta, presvlačenje oštećenih površina novim asfaltom i
sl.).
Članak 4.
Procijenjena vrijednost godišnje nabave radova iznosi
150.000,00 kn bez PDV-a.
Članak 5.
Način provedbe je prema članku 15. stavak 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95.,
109/95 – uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – uredba, 178/04.,
38/09. i 79/09.) i članka 11. i 13. Odluke o komunalnim
djelatnostima.
Članak 6.
Odabrani postupak nabave: javni natječaj putem
javnih medija, odnosno putem web stanice i oglasne ploče
Općine Dubravica.
Članak 7.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su:
- Marin Štritof
- Franjo Golub
- Dragica Stiperski
- Ivan Štritof
- Senka Vranić

Broj 3.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat
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Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 178/04, 38/09, 79/09) i članka 22.
Statuta Općine Dubravica (Glasnik Općine
Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na
17. sjednici održanoj 27. listopada 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima utvrđuju
se djelatnosti i poslovi od lokalnog značenja koje se
smatraju komunalnim djelatnostima, uvjeti i način
obavljanja komunalnih djelatnosti i poslova, te druga
pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti i
poslova na području općine Dubravica.
KOMUNALNE DJELATNOSTI
OD LOKALNOG ZNAČENJA
Članak 2.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, za područje općine Dubravica
određuju se i sljedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje parkirališnih prostora
2. dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina,
stambenih i poslovnih prostora,
3. prigodno ukrašavanje općine (oglasnih i rasvjetnih
stupova),
4. održavanje i uređenje spomen obilježja,
5. plakatiranje na za to određenim mjestima,
6. veterinarsko-higijeničarska služba (zbrinjavanje pasa
lutalica i uklanjanje lešina sa prometnica),
Pod održavanjem parkirališnih prostora razumijeva se
održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije,
održavanje čistoće i uklanjanje snijega na parkiralištima te
uklanjanje krivo parkiranih i ostavljenih automobila
specijalnim vozilom
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Pod provođenjem mjera dezinsekcije, dezinfekcije i
deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora
razumijeva se provođenje mjera u tim djelatnostima prema
posebnim propisima.
Pod prigodnim ukrašavanjem
razumijeva se
ukrašavanje i osvjetljivanje naselja za blagdane, praznike i
druge manifestacije na području općine Dubravica.
Pod održavanjem spomen obilježja razumijeva se
održavanje spomen obilježja poginulim braniteljima
Domovinskog rata, žrtvama partizanskih zločina križnoga
puta, spomenicima antifašističke borbe i svim drugim
spomenicima te spomen pločama na javnim površinama na
području općine Dubravica.
Pod plakatiranjem se podrazumijeva postava plakata
na pločama i stupovima te mjestima predviđenim za
lijepljenje plakata, njihovo otklanjanje i održavanje ploča i
stupova, kao i skidanje postavljanje plakata od neovlaštenih
subjekata te skidanje plakata postavljenih izvan dozvoljenih
mjesta.
Pod veterinarsko- higijeničarskom službom razumijeva se zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina s
prometnica.
NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 3.
Na području općine Dubravica komunalne djelatnosti
obavljaju:
1. Vlastiti komunalni pogon;
2. Trgovačko društvo„Zaprešić“ d.o.o. koje je u dijelu u
vlasništvu Općine Dubravica;
3. Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji;
4. Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
Članak 4.
Vlastiti komunalni pogon obavlja slijedeće komunalne
djelatnosti:
- održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza,
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova,
parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina i
- održavanje groblja .
Članak 5.
Trgovačko društvo „Zaprešić“ d.o.o.za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području općine Dubravica
obavlja sljedeće poslove:
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,
- prikupljanje, odvoz, odlaganje i sanaciju komunalnog
otpada.
Jediničnu cijenu za povjerene djelatnosti utvrđuje
Načelnik, uz suglasnost Općinskog vijeća, a na prijedlog
trgovačkog društva.
Članak 6.
Trgovačko društvo „Zaprešić“ d.o.o. komunalne
djelatnosti obavlja na temelju ove Odluke, posebnih propisa
za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, te ostalih
akata usvojenih od nadležnog tijela društva.

Broj 3.

Trgovačko društvo u pojedinačnim stvarima rješava o
pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u obavljanju
povjerenih im djelatnosti, sukladno svojim općim aktima.
Članak 7.
Koncesijom se ostvaruje pravo na obavljanje
komunalnih djelatnosti:
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- obavljanje poslova prijevoza pokojnika.
Članak 8.
Postupak davanja koncesija provodi se sukladno
člancima 11.-14. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a
sva pitanja koja nisu riješena navedenim Zakonom,
rješavaju se Zakonom o koncesijama.
Članak 9.
Na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalnih poslova, pravne ili fizičke osobe obavljaju
sljedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta u ljetnim i zimskim
uvjetima,
- javna rasvjeta,
- veterinarsko higijeničarska služba,
- dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina,
stambenih i poslovnih prostora,
- održavanje odvodnih jaraka.
Članak 10.
Uvjete i mjerila za sklapanje ugovora o povjeravanju
obavljanja pojedinih djelatnosti iz članka 9 . ove Odluke
utvrdit će Općinsko vijeće posebnom odlukom.
Članak 11.
Postupak raspisivanja natječaja za dodjelu koncesije i
za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova ugovorom
provodi Načelnik, a odluku o izboru ponuditelja donosi
Općinsko vijeće.
Ugovore sa izabranim ponuditeljem sklapa načelnik.
OBVEZE OSOBA KOJE OBAVLJAJU
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 12.
Pravne ili fizičke osobe dužne su trajno i kvalitetno
obavljati povjerene im komunalne poslove. O svakom
prekidu pružanja usluga dužne su izvijestiti nadležno
upravno tijelo Općine i poduzeti neophodne mjere za
otklanjanje uzroka i omogućiti nastavak pružanja usluge.
Nadzor nad provođenjem obveza u obavljanju
komunalnih djelatnosti obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Dubravica.
FINANCIRANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 13.
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz
članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 2.
ove Odluke, osim točke 1. osiguravaju se u općinskom
proračunu, iz sredstava komunalne naknade i drugim,
utvrđenim posebnim propisima.
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Sredstva za obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti i
poslova navedenih u ovoj odluci osiguravaju se putem
cijene pružene usluge.
Članak 14.
Cijenu i način plaćanja usluge utvrđuje pravna ili
fizička osoba koja obavlja pojedinu djelatnost iz članka 4 i 6,
uz prethodnu suglasnost Načelnika, sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu.
Članak 15.
Cijenu za pruženu komunalnu uslugu plaća vlasnik
nekretnine ili korisnik, kada je to prenio na korisnika i o
tome obavijestio komunalno društvo.
Ukoliko korisnik nije platio usluge duže od tri mjeseca
komunalno društvo dužno je obustaviti pružanje komunalne
usluge i pokrenuti postupak prisilne naplate.
Članak 16.
Ukoliko trgovačko društvo odnosno, pravne ili fizičke
osobe kojima je povjereno obavljanje komunalnih
djelatnosti u smislu ove Odluke, ne obavljaju povjerene
djelatnosti na način kojima se štiti interes Općine i mještana,
Načelnik je dužan pokrenuti postupak raskida koncesijskog
ugovora ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
odnosno postupak za izmjenu ove Odluke te oduzimanje
prava obavljanja određenje komunalne djelatnosti.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Glasniku Općine Dubravica.

KLASA:021-05/10-10/-13-2
URBROJ: 238/034-01/01-10/6
U Dubravici, 27. listopada 2010.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DUBRAVICA
Drago Horvat
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( NN broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 9. Odluke
o komunalnim djelatnostima (Klasa:02105/10-10/13-2, Urbroj:238/4010-01) i članka 22. Statuta
Općine Dubravica, Glasnik Općine Dubravica broj:2/09)
Općinsko vijeće Općine Dubravica na 17. sjednici održanoj
27. listopada. 2010. godine, donijelo je
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ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili
pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog

Broj 3.

prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih
djelatnosti na temelju pisanog ugovora.
II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu:
- održavanje nerazvrstanih cesta
a) ljetno (svako održavanje cestovnih površina, košnja
trave i sječa raslinja uz cestu) i
b) zimsko (čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo
posipavanje) - zimska služba
- javna rasvjeta,
- veterinarsko higijeničarska služba,
- dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina,
stambenih i poslovnih prostora,
- gradnja DTK kanalizacije.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se svako održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem
broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu
posebnih propisa, te gospodarenjem zemljištem uz
nerazvrstane ceste.
Komunalna djelatnost održavanja javnih površina
obuhvaća komunalne poslove održavanja javnih zelenih
površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, te
dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti
dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu, a osobito održavanje prometnica, okomite i
vodoravne signalizacije, svjetleće signalizacije, održavanje
natpisnih oznaka ulica i trgova te kućnih brojeva, radove na
hortikulturnom uređenju parkova i nasada, održavanje
zelenila, nabavu sadnog materijala, košnju trave, prekope
javnih površina i stručni nadzor nad tim radovima.
Komunalna djelatnost javne rasvjete obuhvaća
komunalne poslove upravljanja i održavanja objekata i
uređaja javne rasvjete obuhvaća komunalne poslove
upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze
kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a osobito tekuće
održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu
dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih
stupova, prigodne blagdanske dekoracije i drugo, te stručni
nadzor radova i utroška energije.
III. NAČIN UTVRĐIVANJA OPSEGA I CIJENE
KOMUNALNIH USLUGA
Članak 3.
Opseg komunalnih poslova odredit će se na osnovi
Programa održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 3.
članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu za godinu u
kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se
zaključuje ugovor bit će utvrđen navedenim godišnjim
programima.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih
poslova u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, za do 30%
godišnje od poslova predviđenih programom održavanja
komunalne infrastrukture iz stavka 3. članka 28. Zakona o
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komunalnom gospodarstvu godine u kojoj je zaključen
ugovor, povećani odnosno smanjeni opseg komunalnih
poslova može se ugovoriti aneksom ugovora s izvoditeljem
poslova.
U slučaju povećanja opsega komunalnih, u tijeku roka
na koji je zaključen ugovor, za više od 30% godišnje od
poslova predviđenih Programom održavanja komunalne
infrastrukture iz stavka 3. članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu godine u kojoj je zaključen ugovor,
komunalni poslovi koji proizlaze iz povećanja opsega
poslova objavit će se natječajem, sukladno odredbama ove
Odluke.
U slučaju smanjenja opsega komunalnih poslova, u
tijeku roka na koji je zaključen ugovor, za više od 30%
godišnje od poslova predviđenih Programom održavanja
komunalne infrastrukture iz stavka 3. članka 28. Zakona o
komunalnom godine u kojoj je zaključen ugovor, izvoditelj
poslova može raskinuti ugovor uz otkazni rok od 3 mjeseca.
IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 4.
Obavljanje komunalnih poslova komunalnih
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se:
- javnim natječajem.
Postupak provedbe javnog natječaja iz članka 4. ove
odluke provodi povjerenstvo koje imenuje Načelnik Općine
Dubravica, posebno za svaki postupak glede pojedinih
komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz čanka 2. ove
Odluke.
Povjerenstvo se sastoji od pet članova.
Članak 5.
Javni natječaj
Odluka o raspisivanju javnog natječaja mora
sadržavati:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijena za obavljanje poslova,
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za
provedbu natječaja,
Uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Odluka iz stavka 1.ovoga članka objavljuje se u
narodnim novinama ili u dnevnom tisku i na Web stranici
Općine Dubravica.
Članak 6.
Ponude se podnose u zapečaćenom omotu
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom:NE
OTVARAJ-ZA NATJEČAJ, u roku najmanje 15 dan od
dana objave natječaja.
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Članak 7.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće
isprave:
a) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni,
obrtni ili drugi odgovarajući registar, ili odgovarajuću
potvrdu;
Dokaz ne smije biti stariji od šest (6) mjeseci do dana
objave natječaja.
b) Ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za
kaznena djela iz područja gospodarstva;
c) Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne
isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog
subjekta iz koje je razvidno da je ponuditelj uredno
izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Dokaz ne smije biti stariji od trideset (30) dana do dana
objave natječaja.
d) BON-1 iz kojeg je vidljiv ukupni godišnji prihod u
posljednje tri godine. Da bi ispunio minimalne
financijske uvjete natječaja ponuditelj mora dokazati da
ima veći prihod od iznosa ponude u svakoj godini u
zadnje tri godine te da je pozitivno završio obračunska
razdoblja za koje su podaci dostavljeni.
e) BON-2 iz kojeg je vidljivo da broj dana blokade računa
nije veći od pet dana u proteklih šest mjeseci te da nema
evidentiranih nepodmirenih naloga za čije izvršenje
ponuditelj nema pokriće na računu.
Dokazi ne smiju biti stariji od šest (6) mjeseci do dana
objave natječaja.
f) Reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti
koja je predmet natječaja (oprema, prostor, broj i
struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).
Članak 8.
Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će
otvaranje ponuda na sjednici, koja se mora održati najranije
tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi
utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih preko pošte.
Ponude koje su dospjele nakon prethodno navedenog roka,
vračaju se ponuditelju neotvorene.
Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na
natječaj vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi
povjerenstva te jedan od prisutnih ponuditelja kao
ovjerovitelj zapisnika, kojega ponuditelji zajednički odrede.
Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u odluci o
objavi javnog natječaja smatrat će se nepravovaljanima.
Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo će donijeti
zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te će ga uputiti
Općinskom vijeću Općine Dubravica, zajedno sa svim
pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi
donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere
ni jedna od ponuda pristiglih na natječaj.
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V.MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 9.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s
najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim
kriterijima:
- reference ponuditelja za obavljanje komunalnih
poslova
30 bodova
- ponuđena cijena
60 bodova
- uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja,
krediti, druge pogodnosti)
10 bodova
VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Glasniku Općine Dubravica.

KLASA:021-05/10-10/14-2
URBROJ: 238/034-01/01-10/7
U Dubravici, 27. listopada 2010.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DUBRAVICA
Drago Horvat
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Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br.86/08), Statuta općine Dubravica (Službeni
glasnik Općine Dubravica broj:2/09 i članka 13. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Dubravica, načelnik općine Dubravica Franjo Štos
donosi ovaj
PRAVILNIK O
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnoga odjela
općine Dubravica
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje
- unutarnje ustrojstvo
- naziv radnih mjesta,
- opis poslova pojedinih radnih mjesta,
- stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje,
- potreban broj izvršitelja i
- druga pitanja od značenja za rad i radne odnose u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Dubravice. (u
daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće,
administrativno tehničke i druge poslove za potrebe
funkcioniranja općinskoga vijeća, načelnika i zamjenika
načelnika.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni
upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja
- društvenih djelatnosti,
- gospodarstva,

-
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financija,
komunalno stambenih djelatnosti,
zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
prometa i veza,
imovinsko pravnih odnosa,
upravljanja nekretninama na području općine,
kao i druge poslove koji su Zakonom, drugim propisima i
općima aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice
lokane samouprave.

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog
djelovanja obavlja na način utvrđen zakonom, drugim
propisima, Statutom te općim aktima općine Dubravica.
Jedinstveni upravni odjel odgovoran je općinskome vijeću
za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svog
djelokruga.
Općinsko vijeće usklađuje i nadzire obavljanje
poslova Jedinstvenog upravnog odjela.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni
upravni odjel samostalan je u granicama zakonskih i drugih
ovlasti.
Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi
pročelnik Upravnog odjela.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je
odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za
izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog
upravnog odjela.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
izvješćivati načelnika općine te općinsko vijeće o stanju u
odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.
Članak 5.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u proračunu Općine Dubravica.
III. NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA,
STRUČNI I DRUGI UVJETI
Članak 6.
U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se sljedeća
radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima
te brojem izvršitelja kako slijedi:
Redni broj:1
Naziv radnoga mjesta i stručni uvjeti:
PROČELNIK JEDNISTVENOG UPRAVNOG
ODJELA (I. kategorije, I. razine radnog mjesta,
potkategorija radnoga mjesta: glavni rukovoditelj)
stručno znanje: magistar struke ili stručni
- specijalist, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci na
odgovarajućim poslovima
- vještine komunikacije
- organizacijske sposobnosti
- vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim
tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom
upravnoga tijela, ili sveučilišni prvostupnik struke ili
stručni prvostupnik struke s najmanje 10 godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na PC-u
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Opis poslova:
- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa
zakonom i propisima,
- organizira, brine se o izvršavanju i nadzire obavljanje
poslova, daje upute za rad zaposlenima, koordinira rad
Jedinstvenog upravnog odjela,
- obavlja poslove u vezi pripremanja sjednica općinskoga
vijeća,
- priprema nacrte općih akata i programa
- donosi rješenja o upravnom postupku iz djelokruga
Jedinstvenog upravnog odjela
- obavlja sve kadrovske poslove za zaposlenike općine
- Brine o zakonitom radu općinskoga vijeća
- Provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom
upravnom odjelu,
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
izvješćivati načelnika općine o stanju u područjima iz
nadležnosti Odjela.
- Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu,
raspoređuje poslove, brine o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom
korištenju imovine i sredstava za rad,
- Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede
službene dužnosti,
- Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s
tijelima državne, lokalne regionalne (područne)
samouprave te drugim institucijama.
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 2
Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti: viši upravni referent
za upravno-pravne poslove za područje društvenih,
gospodarskih i komunalnih djelatnosti (III. kategorije, VIII.
klasifikacijskog ranga, potkategorija radnoga mjesta: viši
referent
Stručno znanje: sveučilišni ili stručni prvostupnik struke,
upravno-pravnog smjera
- najmanje 5 godina radnoga iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu
Opis poslova:
- izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata
- sudjeluje u izradi i analiza i izvješća iz svoje nadležnosti
- Prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svoga
rada
- Obavlja stručne poslove iz područja prosvjete, zdravstva,
socijalne skrbi, kulturne baštine, brige o djeci i mladima
- planira, vodi i koordinira povjerene poslove, pruža
potpore osobama na višim rukovodećim položajima u
osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te daje
smjernice u rješavanju strateški važnih zadaća
- surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i
službama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 3
Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti: voditelj
računovodstva (III. kategorija, XI. klasifikacijskog ranga,
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potkategorija radnoga mjesta: referent
- sveučilišni ili stručni prvostupnik struke ekonomskog
usmjerenja, ili SSS
ekonomsko- financijskog usmjerenja
- najmanje 10 godina radnoga staža u struci
- poznavanje rada na računalu
Opis poslova:
- priprema prijedlog proračuna, izmjenu proračuna i
pratećih akata, prati izvršavanje proračuna,
- sastavlja izvješća za općinsko vijeće i općinskoga
načelnika, organizira godišnji popis imovine općine
Dubravica, skrbi o pravilnoj primjeni propisa iz područja
financija i računovodstva, vodi obračun plaća, naknada i
drugih davanja, vodi knjige ulaznih i izlaznih računa,
prati izvršavanje proračuna,
- vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske
evidencije
- vodi materijalno knjigovodstvo za nabavku uredovnog
materijala
- vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge propisane
evidencije
- vodi blagajničko poslovanje
- vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 4
Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti: spremačica
(namještenik II. potkategorije, I. razine, XII.
klasifikacijskog ranga), potkategorija radnoga mjesta:
spremač-dostavljač
Stručni uvjet: SSS, VKV, NKV
Opis poslova:
- neposredno izvršavanje pomoćno-tehničkih poslova
- čišćenje i održavanje urednima prostorija Općine
- održavanje okoliša Općine urednim i čistim
- čišćenje mrtvačnice
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 5
Naziv radnoga mjesta i stručni uvjeti: pomoćni radnik
(domar-grobar) (namještenik II. Potkategorije, II. razine,
XIII. klasifikacijskog ranga
Stručni uvjet: SSS, VKV, KV, OŠ
Opis poslova:
Održavanje javnih površina općine Dubravica
- uredno košenje zelenih površina,
- održavanje groblja i mrtvačnice
- sveobuhvatan rad vezan za ukope na mjesnom groblju
- održavanje sredstava za rad urednima, traktora, kosilica, i
sl.
- okopavanje cvjetnjaka
- čišćenje autobusnih nadstrešnica
- dostava poziva, obavijesti i pošte
- čišćenje sabirnih okana, slivnika i kanalica na postojećim
nogostupima
- čišćenje snijega na javnim površinama i groblju
Broj izvršitelja: 1
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Redni broj: 6
Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti: referent- komunalni
redar (III. kategorija, klasifikacijski rang 11, potkategorija
radnoga mjesta: referent
Stručni uvjeti: srednja stručna sprema
- najmanje jedna godina radnoga iskustva na
odgovarajućim poslovima
- vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
- Nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti
komunalnog gospodarstva
- Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju
komunalne djelatnosti
- Naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje
prekršajnog postupka
- Predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života
stanovnika općine Dubravica.
Broj izvršitelja: 1
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom
upravnom odjelu rasporedit će se na radna mjesta utvrđena
ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i
poslovima koje su do sada obavljali.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u
Službenom glasniku Općine Dubravica.

Klasa: 002-06/10-03/8-243-2
Urbroj: 238/40-10-0
U Dubravici, 31. kolovoza 2010.
Načelnik Općine Dubravica
Franjo Štos
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