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Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu, komunalni sustav
i prostorno uređenje.......................... 2176/04-02

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3713, 8/13 i
39/14) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca
akata (»Narodne novine«, broj 38/88), gradonačelnik
Grada Novske dana 20. veljače 2017. godine, donio je

Upravni odjel za društvene
djelatnosti, pravne poslove i
javnu nabavu.................................... 2176/04-05

RJEŠENJE

Upravni odjel za proračun i
financije............................................ 2176/04-06

o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata u tijelima Grada Novske

Gradonačelnik.. ................................. 2176/04-03

Stručna služba za poslove
Gradskog vijeća i gradonačelnika...... 2176/04-07
IV.

I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake
stvaralaca i primalaca akata u tijelima Grada Novske.
II.
Grad Novska u uredskom poslovanju rabit će
brojčanu oznaku 2176/04.
III.
Tijela Grada Novske u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga rabit će sljedeće brojčane oznake:

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 035-01/17-01/1
URBROJ: 2176/04-03-17-1
Novska, 20. veljače 2017.
Gradonačelnik
mr. sc. Vlado Klasan, v.r.

Gradsko vijeća.................................. 2176/04-01

KOLEKTIVNI UGOVOR
1.

zaključili su 1. prosinca 2016. godine sljedeće

GRAD NOVSKA, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana
2, zastupan po gradonačelniku mr. sc. Vladi Klasanu,
(u daljnjem tekstu: Poslodavac)
i
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV, broj 2, zastupan
po predsjedniku Sindikata Borisu Pleši (u daljnjem
tekstu: Sindikat),

II. I Z M J E N E I D O P U N E
KOLEKTIVNOG UGOVORA
za službenike i namještenike u gradskim
upravnim tijelima Grada Novske
Članak 1.
Utvrđuje se da je između ugovornih strana dana 25.
travnja 2013. godine, sklopljen kolektivni ugovor za
službenike i namještenike u gradskim upravnim tijeli-
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ma Grada Novske na neodređeno vrijeme (»Službeni
vjesnik«, broj 21/13, Dodatak I. Kolektivnom ugovoru
od 1. prosinca 2014. godine, Dodatak II. Kolektivnom
ugovoru od 28. prosinca 2015. godine i Kolektivni
ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora
od 11. prosinca 2015. godine.
Ovim se II. Izmjenama Kolektivnog ugovora pojedine
odredbe Ugovora detaljnije razrađuju i definiraju rokovi
isplata materijalnih prava službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Novske.
						
Članak 2.
U članku 63. Kolektivnog ugovora za službenike
i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada
Novske tekst »najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora« mijenja se i glasi »zajedno s
isplatom plaće za mjesec svibanj u tekućoj godini«.
Članak 3.
Članak 64. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja
se i glasi:
»Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu
pripada pravo na isplatu otpremnine u neto iznosu od
6 prosječnih neto plaća, uvećanu za radni staž, koju
su ostvarili službenici i namještenici Gradske uprave
Grada Novske u prethodna tri mjeseca prije odlaska
u mirovinu«.
Članak 4.
U članak 65. stavak 1. Kolektivnog ugovora tekst
»Službenik i namještenik ili njegova obitelj imaju pravo
na novčanu pomoć po svakoj osnovi u slučaju:« mijenja
se i glasi: »Službenik i namještenik ili njegova obitelj
imaju pravo na isplatu novčane pomoći u neto iznosu
po svakoj osnovi u slučaju:«
					

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.

Jubilarna nagrada isplatit će se službeniku i namješteniku u roku od 15 dana od dana kada je službenik
i namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.
Članak 6.
U članku 74. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak
2. koji glasi »Isplata će se izvršiti zajedno s plaćom
za mjesec studeni u tekućoj godini.«.
Članak 7.
Članak 75. Kolektivnog ugovora za 2017. godinu
mijenja se i glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da službenicima i
namještenicima pripada godišnja nagrada za božićne
blagdane (božićnica) koja će biti isplaćena u neto
iznosu od najmanje 500,00 kuna, a isplatit će se zajedno s isplatom plaće za mjesec studeni u tekućoj
godini.
Službenicima i namještenici za domjenak povodom Božića i Nove godine pripada pravo na iznos od
5.000,00 kuna neto.
Članak 8.
U članku 79. Kolektivnog ugovora u stavku 1. dio
članka koji kaže »ima pravo na otpremninu u visini
60% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene
u zadnja tri mjeseca« mijenja se i glasi: »ima pravo
na isplatu otpremnine u visini 60% njegove prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u zadnja tri
mjeseca«.
Članak 9.
Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po
dva primjerka.

Članak 5.
Članak 73. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:
»Službeniku i namješteniku pripada pravo na jubilarnu nagradu za neprekidnu službu odnosno rad u
tijelu Gradske uprave kada navrši:
-

5 godina - u visini 1 najniže bruto plaće

-

10 godina - u visini 1,25 najniže bruto plaće

-

15 godina - u visini 1,50 najniže bruto plaće

-

20 godina - u visini 1,75 najniže bruto plaće

-

25 godina - u visini 2 najniže bruto plaće

-

30 godina - u visini 2,50 najniže bruto plaće

-

35 godina - u visini 3 najniže bruto plaće

-

40 godina - u visini 4 najniže bruto plaće.

Najniža bruto plaća služi za obračun doprinosa
i poreza u skladu sa zakonskim propisima.
Pod neprekidnom službom podrazumijeva se rad
službenika i namještenika u Gradskoj upravi, pravnim
prednicima Grada, kao i svim pravnim subjektima koje
je Grad Novska preuzeo kao pravni sljednik.

Članak 10.
Ove II. izmjene Kolektivnog Ugovora stupaju na
snagu danom potpisivanja.
Ove II. izmjene Kolektivnog Ugovora će nakon
potpisivanja biti objavljene u »Službenom vjesniku«
Grada Novske.
KLASA: 110-01/16-01/6
URBROJ: 2176/04-03-16-1
Novska, 1. prosinca 2016.
ZA GRAD NOVSKU
Gradonačelnik Grada Novske
mr.sc. Vlado Klasan, v.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sindikata
Boris Pleša, dipl. politolog, v.r.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
2.

GRAD NOVSKA, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana
2, zastupan po gradonačelniku mr. sc. Vladi Klasanu,
(u daljnjem tekstu: Poslodavac)
i
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV, broj 2, zastupan
po predsjedniku Sindikata Borisu Pleši (u daljnjem
tekstu: Sindikat),
zaključili su, 1. prosinca 2016. godine sljedeći
D O D A T A K III. K O L E K T I V N O M U G O V O R U
za službenike i namještenike u gradskim
upravnim tijelima Grada Novske
Članak 1.
Stranke potpisnice, uvažavajući gospodarske okolnosti koje su nastupile nakon sklapanja Kolektivnog
ugovora za službenike i namještenike u gradskim
upravnim tijelima Grada Novske (u daljnjem tekstu:
Kolektivni ugovor), a zbog kojeg su smanjeni prihodi
iz kojih se financiraju plaće i materijalna prava službenika i namještenika, suglasni su da se u 2017.
godini službenicima i namještenicima u gradskim
upravni tijelima Grada Novske smanji dio materijalnih
prava.
Članak 2.
Članak 63. Kolektivnog ugovora za 2017. godinu
mijenja se i glasi:
»Službeniku i namješteniku pripada pravo na
regres za korištenje godišnjeg odmora, od najmanje
1.000,00 kuna, koji se isplaćuje u neto iznosu, a koji
će se isplatiti u cijelosti, jednokratno. Isplata će se
izvršiti zajedno s isplatom plaće za mjesec svibanj u
tekućoj godini.
Članak 3.
Članak 69., stavak 1. Kolektivnog ugovoru za 2017.
godinu mijenja se i glasi:
»Svaki službenik i namještenik koji stanuje u mjestu
rada ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u iznosu od 231,00 kunu neto mjesečno
(troškovi mjesnog prijevoza). Naknada troškova mjesnog prijevoza isplaćuje se službeniku i namješteniku
za 11 mjeseci u 2017. godini u cjelokupno utvrđenom
mjesečnom iznosu, neovisno o tome kada je službenik
i namještenik koristio godišnji odmor, a neće se isplatiti
u mjesecu srpnju 2017. godine.«
U članku 69. stavak 2. mijenja se i glasi.
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»Službenik i namještenik koji stanuje izvan mjesta
rada ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini
troškova mjesnog prijevoza iz stavka 1. ovog članka i
međumjesnog javnog prijevoza prema cijeni dnevne
pojedinačne karte ukoliko udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada nije veća od 100 km. Troškovi
mjesnog prijevoza isplaćivat će se sukladno stavku
1. ovog članka.«
U članku 69. stavci 4. i 5. se brišu.
Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.
U članku 69. stavku 7. iza riječi: »dva puta u tekućoj godini« dodaju se riječi »samo ukoliko je došlo
do promjene cijene dnevne karte«.
Članak 4.
Članak 75. Kolektivnog ugovora za 2017. godinu
mijenja se i glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da službenicima i
namještenicima pripada godišnja nagrada za božićne
blagdane (božićnica) koja će biti isplaćena u neto
iznosu od najmanje 500,00 kuna, a isplatit će se zajedno s isplatom plaće za mjesec studeni u tekućoj
godini.
Službenicima i namještenici za domjenak povodom Božića i Nove godine pripada pravo na iznos od
5.000,00 kuna neto.
Članak 5.
Ugovorne strane su suglasne da ukoliko se povećaju prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava
službenika i namještenika za više od 2% u 2017. godini
u odnosu na isti period u 2016. godini pristupit će se
novim pregovorima oko utvrđivanja iznosa materijalnih
prava za 2017. godinu.
Članak. 6.
Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri primjerka od kojih
svakoj ugovornoj strani pripadaju po dva primjerka.
Članak 7.
Ovaj III. Dodatak Kolektivnom ugovoru odnosi se
samo na 2017. godinu, a stupa na snagu od 1. siječnja
2017. godine.
KLASA: 110-01/17-01/5
URBROJ: 2176/04-03-17-1
Novska, 1. prosinca 2016.
ZA GRAD NOVSKU
mr.sc. Vlado Klasan, v.r.
ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH
Boris Pleša, dipl. politolog, v.r.
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OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 53. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispr.) i članka 15.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«,
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica,
na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnog
tijela Općine Hrvatska Dubica
Članak 1.
U članku 5. Odluke o ustrojstvu upravnog tijela Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 28/10
i 34/16) u stavku 3. alineja 3. mijenja se i sada glasi:
-

Računovodstveni referent - financijski knjigovođa
(jedan izvršitelj).

Članak 1.
Usvaja se Plan sanacije odlagališta komunalnog
otpada »Vladića jama« u Općini Hrvatska Dubica koji je
izradila tvrtka HIDROPLAN d.o.o. OIB: 60793646418,
Horvaćanska cesta 17a, Zagreb, oznaka projekta: TD
20/2016 od srpnja 2016. godine, a čini sastavni dio
ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/16-02/01
URBROJ: 2176/10-02-17-30
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-02/01
URBROJ: 2176/10-02-17-05
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15
- ispr.), članka 37. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) i članka 15.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«,
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica,
na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Plana sanacije odlagališta
komunalnog otpada »Vladića jama« u
Općini Hrvatska Dubica

3.
Na temelju članka 14. stavka 1. i članka 16. Uredbe o
uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom
vlasništvu na području posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 19/11, 56/11 i 3/13) i članka 15.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«,
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica,
na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine, donosi
PROGRAM
utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća
i stanova u državnom vlasništvu na području
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine
I.
Ovim Programom utroška sredstava od prodaje
obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na
području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine
(u nastavku: Program) utvrđuje se namjena korištenja sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova
u državnom vlasništvu na području Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2017. godine.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka utrošit će se za
izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture na području
Općine Hrvatska Dubica i za stambeno zbrinjavanje.
Podatke o iznosu ostvarenih sredstava, iz stavka
1. ove točke, dostavit će Središnji državni ured za
obnovu i stambeno zbrinjavanje.
II.
O izvršenju ovog Programa općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2018. godine, podnijeti pisano
izvješće Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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III.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.

KLASA: 944-16/17-02/01
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 019-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

4.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst i 137/15 - ispr.), članka 31. stavka 2. Zakona
o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(»Narodne novine«, broj 86/12 i 143/13) i članka 15.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«,
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica,
na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine, donosi
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada tijekom
2017. godine
I.
Ovim Programom utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada tijekom
2017. godine (u nastavku: Program) utvrđuje se namjena korištenja sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine.
Sredstva iz stavka 1. ove točke utrošit će se za
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
naselja - sekundarna kanalizacija u naselju Hrvatska
Dubica.
Planirana sredstva: 60.000,00 kn.
II.
O izvršenju ovoga Programa općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2018. godine, podnijeti pisano
izvješće Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica.
III.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE

5.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispr.), članka 74. stavak 2. i
članka 76. stavak 1. i 6. Zakona o sportu (»Narodne
novine«, broj 71/06, 150/08 - Uredba, 124/10, 124/11,
86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13),
Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici
održanoj 9. veljače 2017. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u sportu tijekom 2017. godine
I.
Ovim Programom javnih potreba u sportu tijekom
2017. godine (u nastavku: Program) utvrđuju se aktivnosti i određuje visina sredstava za aktivnosti u
sportu, kao djelatnost od posebnog interesa za Općinu
Hrvatska Dubica, a sve s ciljem omogućavanja bavljenja tjelesnom aktivnošću što većeg broja građana,
osobito djece i mladeži, a koja se izvodi organizirano
ili amaterski radi postizanja sportskih postignuća i radi
unaprjeđenja zdravlja ili rekreacije.
II.
Javne potrebe u sportu sufinancirat će se iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine
sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne
novine«, broj 26/15), Pravilniku o financiranju udruga
iz proračuna Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik«, broj 51/16) i Odluci o utvrđivanju aktivnosti
udruga od interesa za opće dobro i njihovom financiranju iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik«, broj 51/16).
III.
Sredstva za javne potrebe u sportu tijekom 2017.
godine planirana su u iznosima, kako slijedi:
-

Nogometni klub »Una - mladost« Hrvatska
Dubica u iznosu od 65.000,00 kuna,

-

Športsko ribolovna udruga »Mladica« Hrvatska
Dubica u iznosu od 15.000,00 kuna,

-

Lovačko društvo »Jelen« Hrvatska Dubica u
iznosu od 7.000,00 kuna,

-

Ostale sportske udruge u iznosu od 2.000,00
kuna.
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Sredstva iz stavka 1. ove točke isplatit će se po
provedenomu natječaju, ocjenjivanju i bodovanju prijavljenih programa svakoga prihvatljivog prijavitelja i
odluci općinskog načelnika, a sve sukladno aktima iz
točke II. ovoga Programa.
IV.
Realizacija ovoga Programa ovisi o dinamici priliva sredstava i izvršenja Proračuna Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2017. godine.
V.
Korisnici sredstava predviđenih ovim Programom
obvezni su općinskom načelniku i Općinskom vijeću
dostavljati financijska izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava najkasnije do 15. 10. 2017.
godine, te postupiti sukladno Pravilniku o izvještavanju
u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih
organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15).
Neovisno o dostavljenim izvješćima iz stavka 1. ove
točke općinski načelnik može, u svako doba, zahtijevati podnošenje financijskih izvješća o namjenskom
korištenju dodijeljenih sredstava.
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skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15
i 52/16) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica
(»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9. veljače
2017. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi tijekom
2017. godine
I.
Ovim Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi
tijekom 2017. godine utvrđuju se vrste i visina sredstava
za javne potrebe u socijalnoj skrbi Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2017. godine (u nastavku: Program).
Cilj ovog Programa je pružanje pomoći socijalno
ugroženim građanima, osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, slabima, nemoćnima
i osobama s invaliditetom, očuvanje zdravlja djece i
odraslih, podmirenje troškova stanovanja obiteljima
slabog socijalno materijalnog stanja, promicanje demografske obnove i drugo, a sve sukladno kriterijima
i u postupku utvrđenom Odlukom o socijalnoj skrbi
(»Službeni vjesnik«, broj 3/15).

VI.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/17-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

II.
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi osiguravaju se za sljedeće potrebe:
1. naknada za troškove stanovanja
2. jednokratna naknada
3. naknada za nabavu ogrjeva - drva
4. pomoći obiteljima s djecom s teškoćama u
razvoju, s djecom s posebnim potrebama
5. naknada za novorođeno dijete
6. podmirenje troškova pogreba
7. sufinanciranje troškova prehrane učenika osnovne
škole.
II.1. Naknada za troškove stanovanja

6.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst i 137/15 - ispr.), članka 117. Zakona o socijalnoj

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju
korisnici minimalne zajamčene naknade, utvrđene
rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb.
Iznos naknade, iz prethodnog stavka, ostvaruju
korisnici u mjesečnim iznosima, kako slijedi:

-

Samac................................................................................................................ u iznosu od 80,00 kuna

-

Dvočlana obitelj.................................................................................................. u iznosu od 90,00 kuna

-

Tročlana obitelj................................................................................................. u iznosu od 100,00 kuna

-

Četveročlana obitelj.. ......................................................................................... u iznosu od 110,00 kuna

-

Peteročlana obitelj............................................................................................ u iznosu od 120,00 kuna

-

Obitelj sa šest i više članova............................................................................. u iznosu od 130,00 kuna

Planirana sredstva: 20.000,00 kuna.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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II.2. Jednokratna naknada
Jednokratna naknada osigurava se obiteljima i
samcima koji se nađu u socio-materijalnim teškoćama,
teškoćama prouzročenima vremenskim nepogodama
i slično, za sufinanciranje troškova liječenja, nabave
lijekova ili pomagala u jednokratnom iznosu od 400,00
kn do 1.000,00 kn, ovisno o socio-anamnestičkoj
situaciji u obitelji, odnosno cijeneći ukupne prilike u
toj obitelji, težini bolesti i duljini liječenja, te drugim
parametrima utvrđenim u postupku provedenom po
podnesenom zahtjevu.
Planirana sredstva: 15.000,00 kuna.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/17-01/04
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

II.3. Naknada za nabavu ogrjeva - drva
Jednokratna naknada za nabavu ogrjeva - drva
odobrit će se korisnicima minimalne zajamčene naknade
za podmirenje dijela troškova za nabavu ogrjeva - drva
korisnika koji se griju na drva, a isplatit će se korisniku
u iznosu utvrđenom odlukom Sisačko-moslavačke
županije i uplatom istih u općinski proračun.
Planirana sredstva: 65.000,00 kuna, a stvarni iznos
utvrdit će se sukladno odluci Sisačko-moslavačke
županije.
II.4. Pomoći obiteljima s djecom s teškoćama u
razvoju, s djecom s posebnim potrebama
Osiguravaju se sredstva kao pomoć obiteljima s
djecom s trajnim teškoćama u razvoju odnosno s djecom
s posebnim potrebama, a isplaćuju se jednokratno, u
pravilu pred Božićne blagdane.
Planirana sredstva: 10.000,00 kuna.
II.5. Naknada za novorođeno dijete
Kao potpora za opremanje novorođenog djeteta
odobrit će se jednokratna naknada u iznosu od po
3.300,00 kuna za svako novorođeno dijete.
Planirana sredstva: 30.000,00 kuna.
II.6. Naknada za troškove pogreba
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna
pogrebna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti
za pokop osoba koje nemaju srodnika, nasljednika niti
osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju
putem nadležnog centra ili iz drugih izvora.
Planirana sredstva: 5.000,00 kuna.
II.7. Sufinanciranje - predškolski i školski odgoj
Kao pomoć obiteljima osiguravaju se sredstva za:
a) sufinanciranje troškova prehrane učenika Osnovne
škole Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica u iznosu
od 31.000,00 kuna
b) za sufinanciranje smještaja djece u dječjem
vrtiću Krijesnica u Hrvatskoj Kostajnici u iznosu
od 16.200,00 kuna.

7.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst i 137/15 - ispr.), članka 44. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj
39/13 i 48/15) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće
Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj dana
9. veljače 2017. godine, donosi
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih prodajom,
zakupom i koncesijom poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države tijekom 2017. godine
I.
Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja
sredstava ostvarenih prodajom, zakupom i koncesijom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske tijekom 2017. godine, a koje se nalazi na području
Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Program).
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa planiraju
se u iznosu od 20.000,00 kuna, a koristit će se za održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu.
II.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA 320-02/17-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.
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8.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donosi

Opis poslova:
-

sanacija i održavanje udarnih rupa na asfaltnim
podlogama,

-

sanacija i održavanje kolnika od kamenog materijala (posipanje ceste kamenom ili drugim
odgovarajućim građevinskim materijalom),

-

održavanje javnih prometnih površina i dijelova cesta koje prolaze kroz naselje kada se ti
dijelovi ne održavaju kao javne ceste sukladno
posebnom zakonu, održavanje vodoravne i
uspravne prometne signalizacije, održavanje
odvodnih kanala uz ceste,

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture tijekom
2017. godine
I.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2017. godine (u nastavku: Program) utvrđuju
se naziv i opis poslova, iznos planiranih sredstava
za održavanje komunalne infrastrukture na području
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine, te izvori
financiranja za komunalne djelatnosti, kako slijedi:
1. Odvodnja atmosferskih voda
Opis poslova:
-

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.

redovito čišćenje i održavanje zapuštenih i izrada
cestovnih jaraka i propusta, uklanjanje pokošenog materijala, strojno čišćenje zamuljenih i
zatrpanih dijelova, te odvoz mulja i zemlje na
prikladan deponij, čišćenje, te popravak i izrada
slivnika i propusta uz nerazvrstane ceste

Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstava: 130.000,00 kuna.
2. Održavanje javnih površina
Opis poslova:
-

redovito čišćenje i održavanje javnih površina,

-

održavanje prostora oko zgrada u vlasništvu
Općine Hrvatska Dubica,

-

održavanje prohodnim postojećih pješačkih
staza, sanacija oštećenih betonsko/asfaltnih
dijelova.

-

održavanje spomenika, spomen-obilježja i okoliša
kulturnih objekata,

-

održavanje javnih zelenih površina, stabala,
travnjaka, cvijetnjaka, živica i grmlja, otvorenih
kanala, prolaza, košnja zelenih površina, sječa
raslinja i drveća, sakupljanje i odvoz lišća,

-

održavanje nogostupa,

-

održavanje i uređenje Parka žrtava Domovinskog
rata i dječjeg igrališta

-

i drugi poslovi po ukazanoj potrebi.

Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstava: 85.000,00 kuna.

- održavanje prometnih znakova, te postavljanje
novih,
-

zimska služba (održavanje i čišćenje prometnica
od snijega u zimskim uvjetima)

Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstva: 450.000,00 kuna.
4. Održavanje javne rasvjete
Opis poslova:
-

održavanje stupova javne rasvjete, zamjena
dotrajalih i oštećenih svjetiljki, luksomata i rasvjetnih armatura (rasvjetnih tijela), te ostalih
dijelova, odnosno drugog potrošnog materijala),

-

nabava, postavljanje i skidanje prigodnih blagdanskih rasvjetnih ukrasa - dekoracija,

-

nabava i ugradnja ormarića i uklopnih satova
za javnu rasvjetu,

-

potrošnja električne energije.

Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstva: 100.000,00 kuna.
5. DDD mjere - deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija
Opis poslova: provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, te provođenje nadzora nad istima.
Rok izvršenja: po potrebi, po procjeni i prijedlogu
Zavoda za javno zdravstvo
Planirana sredstva: 53.000,00 kuna.
6. Ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture
Ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaćaju poslove koji se nisu mogli predvidjeti
u podtočkama 1.-5. ove točke (prigodno uređenje
područja na kojemu se održavaju prigodne manifestacije, održavanje prigodom vremenskih nepogoda,
materijalni troškovi i slično), a za koje se tijekom
godine ukaže potreba.
Planirana sredstva: 5.000,00 kuna.
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III.
Sredstva za realizaciju ovog Programa (izvori financiranja) osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade,
pomoći iz državnog proračuna i ostalih nenamjenskih
prihoda Općine Hrvatska Dubica, a sukladno dinamici
ostvarenja naplate istih.
Završne odredbe
IV.
Radove na održavanju komunalne infrastrukture,
utvrđene ovim Programom, obavljat će društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Petra
Berislavića 39 Hrvatska Dubica sukladno ugovoru.
O izvršenju ovoga Programa općinski načelnik
Općine Hrvatska Dubica dužan je, do kraja ožujka
2018. godine, podnijeti pisano izvješće Općinskom
vijeću Općine Hrvatska Dubica.
V.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/17-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

9.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90,
27/93 i 38/09) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi tijekom 2017. godine
I.
Ovim Programom javnih potreba u kulturi tijekom
2017. godine (u nastavku: Program) određuje se raspored sredstava namijenjenih za redovito financiranje
i realiziranje programa kulturnih djelatnosti i poslova,
akcija i manifestacija u kulturi ustanova i udruga u
kulturi od interesa za Općinu Hrvatska Dubica tijekom
2017. godine, a sve s ciljem poticanja i promicanja
kulture i kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku

i unaprjeđenju svekolikog kulturnog života, očuvanja
kulturne baštine i obogaćenja kulturno-zabavnog života
građana na lokalnoj i široj razini.
II.
Javne potrebe u kulturi financirat će se iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine
za djelatnosti, kako slijedi:
a) Narodna knjižnica i čitaonica »Ivo Kozarčanin«
Hrvatska Dubica
Narodna knjižnica i čitaonica »Ivo Kozarčanin«
Hrvatska Dubica ustanova je kojoj je osnivač Općina
Hrvatska Dubica - proračunski korisnik Općine Hrvatska Dubica.
Za redovnu programsku aktivnost proračunskog korisnika Općine Hrvatska Dubica, a sukladno dostavljenom
Financijskom planu za 2017. godinu, osiguravaju se
sredstva za zaposlene, prikupljanje knjižne i neknjižne
građe, nabava informatičke i druge opreme namijenjene djeci i odraslima, galerijsko-izložbenu djelatnost,
organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, organiziranje glazbenih, filmskih
i drugih kulturno-umjetničkih programa, informatičko
opismenjavanje, organiziranje tečajeva, predavanja i
sl, te za aktivnosti iz programa »Kutić za najmlađe«.
Planirana sredstva: 375.000,00 kuna.
b) Lokalna akcijska grupa »UNA«
Za promoviranje rijeke Une, njezinog osebujnog
krajolika, osmišljavanje, obogaćenje i predočavanje
kulturnih i turističkih mogućnosti na području Općine
Hrvatska Dubica, a temeljem potpisanoga sporazuma,
osiguravaju se sredstva za sufinanciranje istih kroz
aktivnosti Lokalne agencijske grupe »UNA«.
Planirana sredstva: 20.000,00 kuna.
c) Kulturno umjetničko društvo »Jeka« Hrvatska
Dubica
Za rad Kulturno umjetničkog društva »Jeka« Hrvatska Dubica, a sukladno dostavljenom Planu i programu rada društva za 2017. godinu, osiguravaju se
sredstva za sudjelovanje na obilježavanju značajnih
datuma i obljetnica od interesa za Općinu Hrvatska
Dubica, smotri folklora, godišnju skupštinu društva s
programom, za organizaciju Božićnog koncerta, nabavu tradicijskih narodnih nošnji dubičkoga kraja i sl.
Planirana sredstva: 22.000,00 kuna, a isplatit će se
po provedenomu natječaju za sufinanciranje udruga.
d) Dubičko udruženje žena »DUŽ« Hrvatska Dubica
Za rad Dubičkog udruženja žena »DUŽ« Hrvatska
Dubica, a sukladno dostavljenom Planu i programu rada
za 2017. godinu, osiguravaju se sredstva za redovna
djelatnost, izradu prigodnih rukotvorina, obnavljanje
tradicijskih zanata i sl.).
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Bogato je kulturno nasljeđe dubičkoga kraja.
S prepoznatljivim žirom hrasta lužnjaka, vezom,
tkanjem i drugim rukotvorinama, kroz rad korisnika
stječu se uvjeti za prenošenje znanja i vještina na
zainteresirane osobe, te upotpunjuje turistička ponuda općine.
Planirana sredstva: 4.000,00 kuna, a isplatit će se
po provedenomu natječaju za sufinanciranje udruga .

KLASA: 612-01/17-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

e) Potpore vjerskim zajednicama:
Za potrebe vjerskih zajednica osiguravaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna.
f) Za obilježavanje prigodnih, povijesnih i inih
događaja od posebnog općinskog ili državnog
značaja financirat će se manifestacije, kako
slijedi:
-

Dan Općine Hrvatska Dubica, 4. kolovoza 2017.
godine

-

obilježba datuma o događajima iz Domovinskog
rata.

Planirana sredstva 85.000,00 kuna.
III.
Realizacija ovoga Programa ovisi o dinamici priliva
sredstava i izvršenja Proračuna Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine, te rezultata provedenoga
natječaju za sufinanciranje udruga.
Ukoliko se priliv sredstava u općinski proračun ne
bude ostvarivao u planiranomu iznosu, za taj postotak
će se umanjiti i predviđeni iznos sredstava iz ovoga
Programa, utvrđen za pojedinog korisnika.
IV.
Proračunski korisnik, iz točke II.a) ovoga Programa, sredstva ostvaruje i izvješća podnosi sukladno
Zakonu o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08,
136/12 i 15/15), Odluci i izvršavanju Proračuna Općine
Hrvatska Dubica za 2017. godinu (»Službeni vjesnik«,
broj 64/16), te drugim propisima i općim aktima Općine
Hrvatska Dubica.
Ostali korisnici sredstava predviđenih ovim Programom obvezni su općinskom načelniku dostavljati
financijska izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih
sredstava, i to najkasnije do 15. 10. 2017. godine, te
postupiti sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija
(»Narodne novine«, broj 31/15).
Neovisno o dostavljenim izvješćima iz stavka 2.
ove točke općinski načelnik može, u svako doba, od
korisnika zahtijevati podnošenje financijskih izviješća
o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava.
V.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.

10.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka
33. stavka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) i članka 15.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«,
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica,
na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom tijekom 2017. godine
I.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Hrvatska Dubica
tijekom 2017. godine (nadalje: Program) utvrđuje se
izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017.
godine i to: naziv i opis poslova, planirana sredstva,
iskaz izvora financiranja za realizaciju istoga.
II.
Tijekom 2017. godine, a sukladno ukazanim potrebama, određuje se izgradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, kako slijedi:
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom:
a) Pročistač za odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda
Opis poslova: Izgradnja pročistača otpadnih voda
u naselju Hrvatska Dubica (udio od 20% uz sredstva
Hrvatskih voda, sredstva za probni rad).
Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.
b) Sanacija odlagališta »Vladića jama«
Opis poslova: izrada projektne dokumentacije,
sanacija odlagališta.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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Planirana sredstva: 7.710.625,00 kuna.
Izvori financiranja su: pomoći iz državnog proračuna, komunalni doprinos, šumski doprinos te druga
nenamjenska sredstva iz Proračuna Općine Hrvatska
Dubica za 2017. godinu.
		

KLASA: 351-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-02-17-04
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

III.
O izvršenju ovoga Programa općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2018. godine, podnijeti pisano
izvješće Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

11.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016.
godine, koje je dostavio općinski načelnik Općine
Hrvatska Dubica.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 - ispr.),
a u svezi članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) i
članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik«, broj 7/13) općinski načelnik Općine Hrvatska
Dubica utvrđuje i podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine
I.
Odredbom članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 - u
nastavku: Zakon) utvrđeno je da su jedinica lokalne
samouprave jednom godišnje (do 31. ožujka tekuće
godine) dužne dostaviti godišnje izvješće o izvršenju
Plana jedinici područne (regionalne) samouprave, a
poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti
poduzetih mjera, te isto objaviti u svome službenom
glasilu.
Plan gospodarenja otpadom Općine Hrvatska
Dubica za razdoblje do 2020. godine (u nastavku:
Plan) usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine
Hrvatska Dubica održanoj 5. veljače 2015. godine, a
objavljen je u »Službenom vjesniku« broj 3/15 od 12.
2. 2015. godine.
Uz Prostorni plan uređenja Općine Hrvatska Dubica
(»Službeni vjesnik«, broj 20/03 i 8/11) Plan je jedan od
temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav
gospodarenja otpadom na području Općine.
Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 21. 7. 2014. godine, donijelo je Odluku o
načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
KLASA: 363-01/14-06/02, URBROJ: 2176/10.01.14.01
od 21.07.2014. godine, kojom je utvrđen način pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Hrvatska Dubica i to:
1. kriterij obračuna količine otpada,
2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
3. najmanju učestalost odvoza otpada prema
područjima,
4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
5. područje pružanja javne usluge,
6. opće uvjete ugovora s korisnicima.
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II.
Temeljem podataka dostavljenih od strane direktora
društva KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti,
Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica (u nastavku:
Društvo), URBROJ: 43/17 od 27. 1. 2017. godine,
Plana gospodarenja otpadom Općine Hrvatska Dubica,
tijekom 2016. godine, izvršen je, kako slijedi:
1. U odlagalište otpada »Vladića jama«, kapaciteta cca 15.000,00 t do sada je odloženo
11.600,00 t.
		 Preostali kapacitet je cca 3.400,00 t.
2. Broj korisnika koji koriste uslugu skupljanja i
skladištenja miješanog komunalnog otpada
je 980 korisnika. Od toga 959 korisnika su
domaćinstva (550 s jednim članom i 409
domaćinstvo s dva ili više članova), te 21
privredna objekta.
3. Svi korisnici u domaćinstvu posjeduju kantu
120 l za skupljanje miješanog komunalnog
otpada.
4. Spremnike od 1.100,00 l posjeduju dva privredna subjekta (Šumarija i Pošta), te groblja na
području Općine Hrvatska Dubica (4 kom).
5. Ukupna količina skupljenog otpada u 2016.
godini iznosi 139,00 t. Od ove količine
90,70 t otpada na miješani komunalni otpad
koji se odlaže na odlagalište »Vladića jama«.
Postotak ovog otpada koji je biorazgradiv je
65% ili 58,95 t, a 31,75 t su nerazgradive.
6. Miješani komunalni otpad skupljamo svaki tjedan
i to ponedjeljkom i utorkom.
7. Od 1. 7. 2014. godine počeli smo s razvrstavanjem otpada i to dio na kućnom pragu
(papir i pvc), a dio u reciklažnom dvorištu
gdje odvajamo staklo, tekstil i metal.
8. Pretpostavljamo da građani sami ostave na
svom (kompost) deponiju godišnje između
100-120 t otpada koji se upotrebljava kao
kompost.
9. Za ovaj posao skupljanja, odvoza i deponiranja
otpada koristimo kamion smetlar za skupljanje
miješanog komunalnog otpada koji deponiramo na odlagalište »Vladića jama«, te kamion
kiper (5 t) i kombi vozilo (1 t) za skupljanje
pvc i papira koje obavljamo 1 put mjesečno
(svake prve srijede u mjesecu).
		 Ovaj otpad skupljamo u pvc vrećicama od 100 i
110 l, koje svaki mjesec podijelimo građanima
kod preuzimanja pune vrećice (u 2016. smo
podijelili cca 12.000,00-13.000,00 komada).
10. Tekstil, metal i staklo skupljamo u krugu tvrtke
gdje posjedujemo tri kontejnera po 1.100,000 l.
Do sada smo skupili oko 5 t stakla, 3 t tekstila
i 5 t metala.
Ukupno otpada u Općini
Hrvatska Dubica
cca 170,00 t
cca 100-120,00 t
Građani sami kompostiraju
Miješani komunalni otpad
koji se deponira na Vladića
Jamu
90,70 t
Reciklažno dvorište (metal,
tekstil, staklo)
13,00 t
Papir i pvc
35,00 t

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
III.

Općina Hrvatska Dubica je ispunila svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom za
razdoblje do 2020. godine.
Ciljevi iz Plana se ostvaruju, ali ne u predviđenoj
dinamici osobito glede zatvaranja odlagališta »Vladića
jama«.
Izrađen je Plan sanacije odlagališta »Vladića jama«
i isti se upućuje Općinskom vijeću na usvajanje, nakon
čega će se pristupiti raspisivanju javnoga nadmetanja
i izvršenja preuzetih obveza prema Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog
sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom,
zasnovano je na uključenosti i suradnji građana, gospodarskih subjekata i Društva u provedbi planiranih
mjera, te osiguranju potrebnih financijskih sredstava u
Proračunu Općine Hrvatska Dubica, a na čemu treba
sustavno raditi.
Razmatrajući gospodarenje otpadom može se
zaključiti da je na području Općine Hrvatska Dubica
omogućeno građanima da sav proizvedeni otpad mogu
zbrinuti na zakonom predviđeni način.
Iz ovoga Izvješća vidljivo je da Općina Hrvatska
Dubica, u suradnji s Društvom, kontinuirano radi
na realizaciji mjera sukladno zakonu i definiranih u
citiranomu Planu gospodarenja otpadom.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-01-17-03
Hrvatska Dubica, 27. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

12.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi tijekom 2016. godine, koje
je dostavio općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovog
Zaključka i u prilogu je istoga.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/16-01/02
URBROJ: 2176/10-02-17-06
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispr.), a u svezi članka 117.
Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj
157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 15. Statuta
Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13)
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica utvrdio je i
Općinskom vijeću podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi tijekom 2016. godine
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi tijekom
2016. godine (»Službeni vjesnik«, broj 2/16 i 64/16 - u
nastavku: Program) utvrđene su vrste i visina sredstava za potrebe u socijalnoj skrb tijekom 2016. godine.
Prava iz socijalne skrbi, utvrđena ovim Programom,
korisnici ostvaruju sukladno kriterijima i u postupku
utvrđenom Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službeni
vjesnik«, broj 3/15).
II.
Tijekom 2016. godine Program je izvršen u iznosima kako slijedi:
1. Naknada za troškove stanovanja
Planirana sredstva tijekom 2016. godine u iznosu
od 15.000,00 kuna.
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
12.620,00 kuna.
2. Jednokratna naknada
Planirana sredstva tijekom 2016. godine u iznosu
od 8.000,00 kuna.
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
5.950,00 kuna.
3. Naknada za nabavu ogrjeva - drva
Planirana sredstva tijekom 2016. godine - sukladno odluci Sisačko-moslavačke županije.
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
60.139,30 kuna.
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4. Pomoći obiteljima s djecom s teškoćama u
razvoju, s djecom s posebnim potrebama
Planirana sredstva tijekom 2016. godine u iznosu
od 10.000,00 kuna.
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
10.000,00 kuna.
5. Naknada za novorođeno dijete
Planirana sredstva tijekom 2016. godine u iznosu
od 27.000,00 kuna.
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
23.100,00 kuna.
6. Naknada za troškove pogreba
Planirana sredstva tijekom 2016. godine u iznosu
od 2.000,00 kuna.
Tijekom 2016. godine nije bilo trošenja sredstava
po ovoj točki.
7. Sufinanciranje - predškolski i školski odgoj
a) sufinanciranje troškova prehrane učenika
Osnovne škole Ivo Kozarčanin Hrvatska
Dubica tijekom 2016. godine planirana su
sredstva u iznosu od 31.000,00 kuna, a
izvršeni u iznosu od 21.740,00 kuna
b) za sufinanciranje smještaja djece u dječjem
vrtiću Krijesnica u Hrvatskoj Kostajnici planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00
kuna, a izvršena u iznosu od 9.900,00 kuna.
III.
Detaljno pojašnjenje utrošenih sredstava, po pojedinim namjenama, na sjednici Općinskog vijeća dat
će izvjestitelj - općinski načelnik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 550-01/16-01/02
URBROJ: 2176/10-01-17-05
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

13.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u sportu tijekom 2016. godine, koje je dostavio
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.
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II.

-

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-10
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
tijekom 2016. godine

Lovačko društvo »Jelen« Hrvatska Dubica
Planirano tijekom 2016. godine u iznosu od
11.000,00 kuna
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
7.000,00 kuna.
III.

Detaljno pojašnjenje utrošenih sredstava, po pojedinim djelatnostima, na sjednici Općinskog vijeća dat
će izvjestitelj - općinski načelnik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst i 137/15 - ispr.), a u svezi članka 74. stavak 2. i
članka 76. stavak 1. i 6. Zakona o sportu (»Narodne
novine«, broj 71/06, 150/0 - Uredba, 124/10, 124/11,
86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13),
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica utvrdio je i
Općinskom vijeću podnosi

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.

KLASA: 620-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-01-17-09
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

14.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je

I.
Programom javnih potreba u sportu tijekom 2016.
godine (»Službeni vjesnik«, broj 2/16, 18/16, 24/16 i
64/16 - u nastavku: Program) utvrđene se aktivnosti i
visina sredstava za aktivnosti u sportu, kao djelatnosti
od posebnog interesa.
II.
Tijekom 2016. godine Program je izvršen sukladno
dostavljenim Planovima i programima rada sportskih
udruga za 2016. godinu, kako slijedi:
-

Nogometni klub »Una - mladost« Hrvatska
Dubica
Planirano tijekom 2016. godine 65.000,00
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
60.000,00 kuna

-

Športsko-ribolovna udruga »Mladica« Hrvatska
Dubica
Planirano tijekom 2016. godine u iznosu od
18.000,00 kuna
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
15.000,00 kuna

-

Atletski klub »Jasenovac«
Planirano tijekom 2016. godine u iznosu od
1.000,00 kuna
Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
1.000,00 kuna

ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine
Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine, koje je dostavio
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-06
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispr.), a u svezi članka 30. stavak
4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13,
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) članka 33. stavka
13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(»Narodne novine«, broj 94/13) i točke III. Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
tijekom 2016. godine (»Službeni vjesnik«, broj 2/16
i 64/16), općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica
utvrdio je i Općinskom vijeću podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom
tijekom 2016. godine
I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom tijekom 2015. godine (»Službeni vjesnik«,
broj 2/16 i 64/16 - u nastavku: Program) utvrđena je
izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016.
godine i to: naziv i opis poslova, planirana sredstva,
iskaz izvora financiranja za realizaciju istoga.
II.
Tijekom 2016. godine Program je izvršen, kako
slijedi:
1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
Planirano ukupno: 315.000,00 kuna.
a) Pročistač za odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda
Planirana sredstva: 20% u odnosu na iznos
sredstava dobivenih od Hrvatskih voda d.d. i
sredstva za probni rad.
Izvršeno tijekom 2016. godine: 53.383,78 kuna
za nastavak izgradnje pročistača otpadnih voda.
Budući isti nije u cijelosti izgrađen sredstva za
probni rad nisu korištena.
b) Sanacija odlagališta »Vladića jama« i reciklažno
dvorište
Plan sanacije odlagališta »Vladića jama« izrađen je po ovlaštenoj pravnoj osobi. Isti će biti
dostavljen Općinskog vijeću na usvajanje. Po
usvajanju istoga, a sukladno ugovoru, izvršit
će se plaćanje naknade izrađivaču, u iznosu
od 17.500,00 kuna.

III.
Detaljno obrazloženje ovog Izvješća, po pojedinim
djelatnostima, na sjednici Općinskog vijeća dat će
općinski načelnik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-01-17-05
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

15.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava ostvarenih prodajom, zakupom i koncesijom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države tijekom
2016. godine, koje je dostavio općinski načelnik Općine
Hrvatska Dubica.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/16-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-04
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
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i 137/15 - ispr.), a u svezi članka 44. stavka 2. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj
39/13 i 48/15) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica utvrdio je i Općinskom
vijeću podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava
ostvarenih prodajom, zakupom i koncesijom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države tijekom 2016. godine
I.
Programom utroška sredstava ostvarenih prodajom, zakupom i koncesijom poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države tijekom 2016. godine (»Službeni
vjesnik«, broj 2/16) utvrđena je namjena korištenja
sredstava ostvarenih prodajom, zakupom i koncesijom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske tijekom 2016. godine, a koje se nalazi na području
Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Program).
Sredstva za ostvarivanje ovoga Programa, tijekom
2016. godine, planirana su u iznosu od 10.000,00
kuna, a ostvarena su u iznosu od 11.619,38 kuna i
iskorištena su u predviđenu namjenu - katastarskogeodetsku izmjeru zemljišta.
II.
Dodatno pojašnjenje, obrazloženje utrošenih sredstava, iz ovoga Programa na sjednici Općinskog vijeća
dat će izvjestitelj - općinski načelnik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
					
KLASA: 320-02/16-01/01
URBROJ: 2176/10-01-17-03
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

16.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture tijekom 2016. godine, koje je
dostavio općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01/02
URBROJ: 2176/10-02-17-08
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst i 137/15 - ispr.), a u svezi članka 28. stavak 4.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15) i stavka 2. točke IV. Programa
održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2016.
godine (»Službeni vjesnik«, broj 2/16, 45/16 i 64/16),
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica utvrdio je
i Općinskom vijeću podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture tijekom 2016. godine
I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture
tijekom 2016. godine (»Službeni vjesnik«, broj 2/16,
45/16 i 64/16 - nadalje: Program) utvrđeni su nazivi i
opis poslova, iznos planiranih sredstava za održavanje
komunalne infrastrukture na području Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2016. godine, te izvori financiranja
razvrstano po pojedinim komunalnim djelatnostima.
Poslove održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Hrvatska Dubica, temeljem ugovora,
obavlja društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne
djelatnosti, Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica (u
nastavku: Društvo).
II.
Temeljem dostavljenih i ovjerenih situacija o izvršenim radovima na održavanju komunalne infrastrukture
tijekom 2016. godine od strane Društva, a koji su izvršeni sukladno Programu, isti je izvršen, kako slijedi:
1. Za komunalnu djelatnost odvodnja atmosferskih
voda:
- Programom planirano: 150.000,00 kuna
- Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
129.128,38 kuna

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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2. Za komunalnu djelatnost održavanja javnih
površina

I.

- Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
58.650,00 kuna

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada tijekom 2016. godine, koje je dostavio
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica.

3. Za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta:

Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.

- Programom planirano: 60.000,00 kuna

- Programom planirano: 450.000,00 kuna
- Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
445.371,38 kuna
4. Za komunalnu djelatnost javna rasvjeta:
- Programom planirano: 100.000,00 kuna
- Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
97.410,41 kuna
5. Obavljanje DDD mjera (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija):
- Programom planirano: 53.000,00 kuna
- Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
53.000,00 kuna
6. Ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture:
- Programom planirano: 10.000,00 kn

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-16/16-02/01
URBROJ: 2176/10-02-17-04
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

- Izvršeno tijekom 2016. godine u iznosu od
3.520,60 kuna.
II.
Za izvršenje Programa, kako je navedeno u točki
I. ovoga Izvješća, korištena su sredstva komunalne
naknade, komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa
i drugih prihoda Općine Hrvatska Dubica.
Detaljno pojašnjenje utrošenih sredstava, po pojedinim djelatnostima, na sjednici Općinskog vijeća dat
će izvjestitelj - općinski načelnik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/02
URBROJ: 2176/10-01-17-07
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

17.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) a u svezi članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(»Narodne novine«, broj 86/12 i 143/13) i članka 15.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«,
broj 7/13), općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica
utvrdio je i Općinskom vijeću podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
tijekom 2016. godine
I.
Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada tijekom 2016.
godine (»Službeni vjesnik«, broj 2/16) utvrđena je namjena korištenja sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine i to za
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
i/ili neopremljenih naselja - izvršenje preuzetih obveza po Ugovoru, KLASA: 325-01/10-03/01, URBROJ:
2176/10-01-15-24 od 21. 10. 2015. godine, za sufinanciranje građenja vodnih građevina - izvedeni radovi u
naselju Slabinja.
Planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.
Tijekom 2016. godine ostvarena su sredstva u iznosu
od 28.095,04 kuna, te su ista u cijelosti iskorištena u
predviđenu namjenu.
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II.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu
Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 944-16/16-02/01
URBROJ: 2176/10-01-17-03
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

18.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi tijekom 2016. godine, koje je dostavio
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-08
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispr.), a u svezi članka 1. i 9.a
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Na-
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rodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 15.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«,
broj 7/13), općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica
utvrdio je i Općinskom vijeću podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
tijekom 2016. godine
I.
Programom javnih potreba u kulturi tijekom 2016.
godine (»Službeni vjesnik«, broj 2/16, 18/16 i 64/16 u nastavku: Program) određen je raspored sredstava
namijenjenih za redovito financiranje i realiziranje
programa, kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i
manifestacija u kulturi ustanova i udruga u kulturi od
interesa za Općinu Hrvatska Dubica tijekom 2016.
godine.
II.
Tijekom 2016. godine Program je izvršen, kako
slijedi:
a) Narodna knjižnica i čitaonica »Ivo Kozarčanin«
Hrvatska Dubica
Tijekom 2016. godine planirana su sredstva u
iznosu od 300.000,00 kuna
Tijekom 2016. godine izvršena su sredstva u
iznosu od 297.000,00 kuna.
b) Kulturno umjetničko društvo »Jeka« Hrvatska
Dubica
Tijekom 2016. godine planirana su sredstva u
iznosu od 25.000,00 kuna
Tijekom 2016. godine izvršena su sredstva u
iznosu od 22.000,00 kuna.
c) Dubičko udruženje žena »DUŽ« Hrvatska Dubica
Tijekom 2016. godine planirana su sredstva u
iznosu od 4.000,00 kuna
Tijekom 2016. godine izvršena su sredstva u
iznosu od 3.000,00 kuna.
d) Lokalna akcijska grupa »UNA«
Tijekom 2016. godine planirana su sredstva u
iznosu od 20.000,00 kuna
Tijekom 2016. godine izvršena su sredstva u
iznosu od 20.000,00 kuna.
e) Potpore vjerskim zajednicama:
Tijekom 2016. godine planirana su sredstva u
iznosu od 10.000,00 kuna.
Tijekom 2016. godine izvršena su sredstva u
iznosu od 3.500,00 kuna.
f) Za obilježavanje prigodnih, povijesnih i inih
događaja od posebnog općinskog ili državnog
značaja
Tijekom 2016. godine planirana su sredstva u
iznosu od 85.000,00 kuna.
Tijekom 2016. godine izvršena su sredstva u
iznosu od 80.118,78,00 kuna.
g) Tijekom 2016. godine Udruzi mladih RAST odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.
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III.
Detaljno pojašnjenje utrošenih sredstava, po pojedinim namjenama, na sjednici Općinskog vijeća dat
će izvjestitelj - općinski načelnik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 612-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-01-17-07
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

19.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Hrvatska Dubica za period od 1. srpnja do 31.
prosinca 2016. godine.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ovoga
Zaključka i u prilogu je istoga.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
i članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik«, broj 7/13), općinski načelnik Općine Hrvatska
Dubica utvrđuje i Općinskom vijeću podnosi

IZVJEŠĆE
o radu za period od 1. srpnja do 31. prosinca
2016. godine
I.
Podnosim izvješće o radu za period srpanj - prosinac 2016. godine.
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.
godine obavljao sam poslove i radne zadatke iz djelokruga općinskog načelnika Općine Hrvatska Dubica,
a sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima
Općine Hrvatska Dubica, i to:
Nastavljene su aktivnosti oko formiranja i upisa
u registar svih objekata koji su u vlasništvu Općine
Hrvatska Dubica te pokretanje potrebnih radnji za
njihovo buduće korištenje (el. energija, upis vlasništva
i sl.) kao i djelomična obnova uočenih oštećenja što
automatski povećava imovinu u vlasništvu Općine
Hrvatska Dubica, a što se unosi u popisne liste pri
popisu imovine.
Izvršene su predradnje oko prijenosa vlasništva
komunalne vodne građevine (pročistač otpadnih voda)
bez naknade društvu VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu
vodoopskrbu i odvodnju.
Izrađena je tehnička dokumentacija, odnosno,
Separat - ekstrapolacija glavnog projekta sekundarne
kanalizacije središta naselja Hrvatska Dubica s novim
troškovnikom potrebnih radova za preostale dionice.
Pokrenute su ovrhe prema fizičkim i pravnim subjektima koji nam duguju preko 550.000,00 (petstopedesettisuća kuna).
Sudjelujem u stečajnom postupku pri Trgovačkom
sudu u Varaždinu za firmu Coneco d.o.o. Varaždin gdje
potražujemo 2.077.123,94 kune, a što je vezano uz
pročistač otpadnih voda u naselju Hrvatska Dubica
te je započela završna faza njegove izgradnje, što
Općina Hrvatska Dubica sufinancira s iznosom od
233.009,94 kuna.
Pristupili smo izradi II. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja (izvoditelj je Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije),
dostavili potrebne podatke, ishodili potrebite suglasnosti te je krajem godine isti dovršen, a početkom
2017. godine bit će na Javnoj raspravi te dostavljen
Općinskom vijeću na usvajanje.
Izrađen je Plan sanacije odlagališta otpada »Vladića jama« od strane ovlaštene tvrtke »Hidroplan« iz
Zagreba te će početkom 2017. godine biti dostavljen
Općinskom vijeću na usvajanje.
Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2008.
- 2015. godina izradila je Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije,
uz naše sudjelovanje, a isti je usvojen krajem godine
od strane Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica.
Upućujemo primjedbe na Izmjene Prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije, odnosno, usklađujemo
naše promjene na radionicama u Sisku.
Održano je nekoliko obilježbi i manifestacija pod
pokroviteljstvom općine.
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Osigurana su sredstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za uređenje Hrvatskih domova u
Baćinu i Hrvatskoj Dubici.
Izvršena je dodatna deratizacija i dezinzekcija
(temeljem traženja Zavoda za javno zdravstvo Sisačkomoslavačke županije) na području cijele općine nakon
potpisivanja aneksa ugovora s izvođačem.
Nastavljeni su pregovori vezani uz sufinanciranje
troškova javnog linijskog prijevoza putnika na županijskoj
autobusnoj liniji Hrv. Dubica - Sunja - Sisak - Sunja Hrv. Dubica te je potpisan Ugovor o sufinanciranju u
srpnju (Sisačko-moslavačka županija, općine: Sunja
i Hrv. Dubica te Čazmatrans-Nova d.o.o.), a traje od
1. 7. do 31. 12. 2016. godine.
Sudjelujem na nekoliko radionica koje organizira Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije
SI-MO-RA d.o.o. te Gospodarska komora Sisak.
Sudjelujem u izradi Strategije regionalnog razvoja
Republike Hrvatske (kroz SWOT radionicu) kao predstavnik JLS s područja Sisačko-moslavačke županije u
organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije.
Nakon gubljenja statusa stalnog međunarodnog
graničnog prijelaza kontaktiram s mjerodavnima te
tražim da se ponovno vrati prijašnji status graničnog
prijelaza, a trenutno je uspostavljen međunarodni prijelaza sa stalnim otvaranjem na tri mjeseca na čemu
ćemo i dalje ustrajati.
Kontaktirao sam s gradonačelnikom Grada Hrv.
Kostajnica i naručiteljem radova Komunalac Hrv. Kostajnica vezano uz ishođenje potrebne dokumentacije
(tehnički prijam i uporabna dozvola) za vodovod kroz
naselje Slabinja, budući smo izmirili financijsku obvezu
s kolovozom 2016. godine.
Budući su još uvijek u tijeku aktivnosti stambenog
zbrinjavanja kontinuirano se kontaktira s Državnim
uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje s ciljem
rješavanja zamolbi naših građana te osoba zainteresiranih za naseljavanje na području naše općine.
Redovito nazočim sjednicama i dogovorno rješavamo pitanje daljnjeg rada LAG-a »Una« te dostavljam
podatke za našu općinu budući se izrađuje Strategija
razvoja našeg kraja, odnosno područja na kojemu
LAG »Una« djeluje.
Nastavljena je suradnja s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje Sisak, Ispostava Hrvatska Kostajnica,
vezano za nastavak programa Pomoć u kući starijim
osobama - tijekom zimskog perioda.
Redovito kontaktiram s djelatnicom GDCK Hrv.
Kostajnica vezano uz povećanje njihovih usluga na
području naše općine kroz obilaske terena i dostavu
pomoći.
Sustavno se održava komunalna infrastruktura i
vrši vodoopskrba na području Općine Hrvatska Dubica,
a sve temeljem Ugovora o održavanju sklopljenog s
društvima KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti i VODOOPSKRBA d.o.o za javnu vodoopskrbu
i odvodnju kojima se po ispostavljenim situacijama
vrši plaćanje izvršenih usluga financiranja redovitog
održavanja komunalne infrastrukture. Tijekom 2016.
godine godine povećana su financijska sredstva za
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održavanje javnog prostora, cesta, ulica i poljskih
putova te je potpisan sa ŽUC-om Sisačko-moslavačke
županije Ugovor o zajedničkom financiranju radova
izvanrednog održavanja županijske ceste kroz naselja
Cerovljani i Živaja.
Donošeni su i drugi opći akti iz djelokruga izvršnog tijela općine, razmatrane su pristigle zamolbe te
donošeni potrebni akti.
U kontaktima s drugim općinskim načelnicima i
gradonačelnicima, sa Sisačko-moslavačkom županijom, resornim ministarstvima i udrugama građana s
područja naše općine sustavno se rješavaju pojedina
tekuća pitanja, a uvijek s ciljem zadovoljenja općih
interesa građana Općine Hrvatska Dubica.
Po ispostavljenim i ovjerenim situacijama izvršavaju
se obveze po potpisanim ugovorima s izvoditeljima
radova i izvršiteljima usluga.
Svakodnevno se nadzire i usmjerava rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela na
izvršavanju poslova iz djelokruga svakoga od njih.
U organiziranju dosadašnjih sjednica Općinskog
vijeća utvrđeni su prijedlozi općih akata koji su dostavljani na sjednice.
Izvršavao sam sve zakonske obveze, te opće i druge
akte Općinskog vijeća, a sve s ciljem funkcioniranja
rada tijela Općine Hrvatska Dubica.
II.
U svemu navedenomu u točci I. ovog Izvješća vodio
sam se pažnjom dobrog gospodara, cijeneći prioritete
i mogućnosti likvidnosti općinskog proračuna, a što
ću činiti i u buduće.
Stranke primam svakodnevno tijekom radnog
vremena.
Sve dodatne informacije predočit ću na sjednici
Općinskog vijeća.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-01-17-01
Hrvatska Dubica, 31. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

20.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
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Članak 1.
Ne prihvaća se prijedlog grupe vijećnika za žurno
utvrđivanje prijedloga općeg akta - Odluke o izmjeni
Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanjem
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13)
za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća.
Prijedlog općeg akta iz stavka 1. ovoga članka utvrdit
će se za neku od sljedećih sjednica Općinskog vijeća.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-05/03
URBROJ: 2176/10-02-17-49
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

21.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.), članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj
82/15) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica
(»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9. veljače
2017. godine, donosi
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine
Hrvatska Dubica za 2016. godinu
STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama,
te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Hrvatska Dubica, kao jedinica lokalne
samouprave, dužna je organizirati poslove iz svoga
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava
civilne zaštite.
Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na
sjednici održanoj 10. 10. 2011. godine, donijelo je
Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih
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nesreća za Općinu Hrvatska Dubica (u nastavku:
Procjena ugroženosti) izrađenu od ovlaštene pravne
osobe Ustanove za obrazovanje odraslih za poslove
zaštite osoba i imovine »DEFENSOR«, Zagrebačka
71/4 Varaždin, na koju je suglasnost dala Državna
uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Sisak
(KLASA: 810-03/11-04/01, URBROJ: 543-13-01-11-4
od 15. 4. 2011. godine.
Procjenom ugroženosti utvrđeno je da je područje
Općine Hrvatska Dubica u najvećoj mjeri ugroženo
mogućim opasnostima i prijetnjama koje mogu nastati
uslijed poplava, a što se i dogodilo tijekom 2014. godine.
Područje Općine Hrvatska Dubica izloženo je
opasnostima od mogućeg nastanka potresa (stupanj
8 MCS) i drugih prirodnih uzroka (suša, toplinski val,
olujno nevrijeme, snježne oborine i poledice, tuča).
Moguće su i ugroze uslijed epidemija i sanitarnih
opasnosti.
Zbog slabe naseljenosti i sve više površina koje
se ne obrađuju (obrastaju šibljem) moguće je izbijanje
požara otvorenog prostora.
U provođenju aktivnosti sustava civilne zaštite
angažiraju se i bile su angažirane pravne osobe, službe i udruge koje se, u okviru svojih djelatnosti, bave
određenim vidovima zaštite i spašavanja.
Pravne osobe angažiraju se po nalogu općinskih,
županijskih ili državnih tijela ovisno o ustroju i propisanim upravljačkim nadležnostima.
Po nalogu općinskih tijela angažiraju se:
-

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrvatska Dubica, V. Venka 3, Hrvatska Dubica

-

KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti,
P. Berilavića 39, Hrvatska Dubica

-

Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica

-

HGSS Novska

-

Veterinarska služba TIN Donji Kukuruzari.

Ostale pravne osobe angažiraju se sukladno
potrebama i ustroju službi zaštite i spašavanja, te
propisanim nadležnostima i to:
-

Hrvatske vode VGI Banovina, Vodoprivreda d.d.
Sisak

-

MUP, PP Hrvatska Kostajnica

-

Zdravstvene ustanove: Hitna pomoć, Ambulanta
Doma zdravlja

-

HEP, Elektra Sisak, Pogon Hrvatska Kostajnica

-

Hrvatske šume, Šumarija Hrvatska Dubica

-

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica.

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Hrvatska Dubica,
KLASA: 810-01/12-01/01, URBROJ: 2176/10-02-12-01
od 20. 12. 2012. godine, određene su operativne
snage koje će sudjelovati u zaštiti i spašavanju na
području Općine Hrvatska Dubica i to: Stožer zaštite
i spašavanja Općine Hrvatska Dubica, DVD Hrvatska
Dubica, DVD Cerovljani, Postrojba civilne zaštite Općine
Hrvatska Dubica, KOMUNALAC d.o.o. za komunalne
djelatnosti Hrvatska Dubica, Crveni križ Hrvatska
Kostajnica, Ambulanta Hrvatska Dubica, Ceste Sisak,
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te pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine
Hrvatska Dubica, i to: Osnovna škola »Ivo Kozarčanin«
Hrvatska Dubica, Narodna knjižnica i čitaonica »Ivo
Kozarčanin« Hrvatska Dubica, Centar za socijalnu
skrb Hrvatska Kostajnica, Policijska postaja Hrvatska
Kostajnica, Čazmatrans Nova d.o.o. Prometni ured
Sisak, Pekarnica Paralangaj, trgovine: »ABAZA« d.o.o.
za trgovinu, prijevoz i ugostiteljstvo Petra Berislavića
73/a Hrvatska Dubica, LONIA trgovačko dioničko
društvo, Vinkovačka 2 Kutina.
U slučaju da pravne osobe koje se bave zaštitom
i spašavanjem nisu u mogućnosti same učinkovito
provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza
prijeti nastanku veće nesreće, na zahtjev općinskog
načelnika Općine Hrvatska Dubica aktivira se Stožer
zaštite i spašavanja Općine Hrvatska Dubica.
Općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, donio
je rješenje kojim je imenovao Stožer civilne zaštite,
KLASA: 810-01/16-01/01, URBROJ: 2176/10-01-16-04
od 10. 8. 2016. godine.
Stožer rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa, s ciljem
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće, pruža stručnu pomoć općinskom
načelniku u rukovođenju snagama civilne zaštite, a koji
postupa sukladno zakonu i provedbenim propisima.

Vatrogasna postrojba

DVD Hrvatska Dubica

Jedna smjena (8 sati)

Općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, u
slučaju neposredne opasnosti i prijetnje od nastanka
katastrofe ili veće nesreće, ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalne resurse s
područja Općine Hrvatska Dubica. Kada su iskorišteni
svi kapaciteti općinski načelnik može zatražiti pomoć
s područja Sisačko-moslavačke županije.
Svi mobilizirani, na način iz prethodnih stavaka,
imaju pravo na naknadu sukladno zakonu.
Županijski centar 112 je jedinstveni operativnokomunikacijski centar (OKC) koji zaprima sve pozive
vezane uz hitne slučajeve, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofa, te putem sredstava veze, na temelju
standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje
sve nadležne službe i koordinira djelovanje po pozivu.
VATROGASTVO
Vatrogastvo, uz ostale službe i pravne osobe koje
se, u okviru svoje redovne djelatnosti, bave zaštitom
i spašavanjem, predstavlja okosnicu sustava civilne
zaštite na području Općine Hrvatska Dubica.
Na području Općine Hrvatska Dubica djeluje DVD
Hrvatska Dubica koji ima 20 aktivnih vatrogasaca (jedan u radnom odnosu-vatrogasni tehničar) koji imaju
liječnički pregled i položen vatrogasni ispit.
DVD Hrvatska Dubica raspolaže sljedećom tehnikom:

Vozila za intervenciju
i druga oprema

Broj vatrogasnih smjena
-

Utvrđuje se da je prosječna starost vatrogasne
tehnike i opreme DVD-a Hrvatska Dubica vrlo visoka
(navalno vozilo iz 1981. godine, kombi vozilo iz 1997.
godine).
Za područje Općine Hrvatska Dubica usvojena je
Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
za Općinu Hrvatska Dubica donesena je 25. 2. 2004.
godine, na koju su ishođene potrebne suglasnosti.
Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica usvojilo je
Plan zaštite od požara donesen je 25. 2. 2004. godine.
Općinski načelnik, po prijedlogu Skupštine DVD-a
Hrvatska Dubica, donio je Odluku kojom je potvrdio imenovanje DARKA (Antuna) ĆORIĆA, OIB:62314032863,
Katice Pavlović 10a, Hrvatska Dubica - vatrogasni
časnik, za zapovjednika DVD Hrvatska Dubica, KLASA: 214-01/16-01/04, URBROJ: 2176/10-01-16-02 od
20. 5. 2016. godine.
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do
donošenja Procjene rizika i od velikih nesreća i Plana
djelovanja civilne zaštite sukladno odredbi članka 97.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.

Vatrogasna spremišta
i domovi

Jedno navalno vozilo
Kombi vozilo
ostala vatrogasna oprema (ljestve, pumpe i sl.)

Hrvatska Dubica
Cerovljani

Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«,
broj 82/15) i važeći propisi navedeni u članku 93.
istoga Zakona.
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
Hrvatski crveni križ, Zajednica društava Crvenog
križa Sisačko-moslavačke županije i Gradsko društvo
Crvenog križa Hrvatska Kostajnica čine važnu okosnicu
sustava civilne zaštite.
Posebno mjesto u sustavu civilne zaštite ima
Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica
koje poduzima odgovarajuće mjere za koje se ukaže
potreba, a sve sukladno sporazumu potpisanim s
pripadajućim jedinicama lokalne samouprave.
Crveni križ se angažira s ciljem osiguranja pravodobnog smještaja i pomoći u osiguranju sredstava za
smještaj ljudi, vodi evidenciju o evakuiranim i zbrinutim
građanima, pruža prvu pomoć i kuću njegu, surađuje s
domovima zdravlja, ekipama socijalne skrbi i postrojbom civilne zaštite.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti
Hrvatska Dubica
		
KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti
Hrvatska Dubica, po ukazanoj potrebi i po nalogu
općinskog načelnika i Stožera civilne zaštite, stavlja
na raspolaganje ljudstvo i tehniku kojom raspolaže.
Navedena obveza traje sve do prestanka potrebe
za njihovim angažiranjem.
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju postrojbe
civilne zaštite opće namjene za područje Općine Hrvatska Dubica, KLASA: 810-05/11-01/01, URBROJ:
2176/10-02-11-01 od 22. 12. 2011. godine, ustrojena

je postrojba civilne zaštite Općine Hrvatska Dubica
koja ima 23 obveznika u dvije skupine od po tri ekipe
s ukupno 9 spasilaca.
Za istu nije nabavljena oprema.
Tijekom 2017. godine potrebno je opremiti postrojbu
civilne zaštite potrebnom opremom.
Tijekom 2017. godine, sukladno Zakonu, imenovati
povjerenike civilne zaštite.
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
HGSS Stanica Novska je stručna, humanitarna i
neprofitna udruga, koja sukladno zakonu i potpisanomu sporazumu s Općinom Hrvatska Dubica, provodi akcije zaštite i spašavanja na području Općine
Hrvatska Dubica.

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE
Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Opis pozicije u Proračunu
Vatrogastvo
Crveni križ
Civilna zaštita
HGSS
Ukupno

Realizirano u
2015.
115.000,00
21.000,00
10.000,00
136.000,00

Slijedom navedenoga donosi se

I.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Hrvatska Dubica
je potrebno je dograđivati, nastaviti s osposobljavanje
i opremanje pripadnika Postrojbe civilne zaštite.
Iz objektivnih razloga (nedostatak proračunskih
sredstava) Općina Hrvatska Dubica nije uložila sredstva
za razvoj sustava civilne zaštite na svom području.
S ciljem podizanja razine zaštite stanovništva, a
u okviru raspoloživih sredstava, Općina Hrvatska Dubica dužna je poduzeti potrebne aktivnosti i osigurati
sredstva na opremanju svih subjekata civilne zaštite.
Potrebno je posebnu pozornost obratiti na zaštitu
od poplava, te poduzimati potrebne mjere zaštite
s ciljem revidiranja sustava zaštite od poplava na
području Općine Hrvatska Dubica, osobito uz rijeku
Unu, te čišćenje zamuljenih kanala oborinskih voda.
					
II.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Hrvatska Dubica objavit će se u »Službenom
vjesniku«, službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

125.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
185.000,00

Realizirano u
2016.
114.000,00
21.500,00
10.000,00
145.500,00

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE

ZAKLJUČAK

Tijekom 2016. godine na području Općine Hrvatska
Dubica nije bilo većih nesreća i katastrofalnih događaja
koji bi zahtijevali angažiranje dodatnih snaga zaštite
i spašavanja.

Plan za 2016.

KLASA: 810-01/17-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-02
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

22.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.), članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj
82/15) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica
(»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9. veljače
2017. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite za 2017. godinu s
trogodišnjim financijskim učincima
I.
Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite za
2017. godinu s trogodišnjim financijskim učincima (u
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nastavku: Plan) kojim se utvrđuju aktivnosti koje će,
sa ciljem unaprjeđenja sustava civilne i povećanja
stupnja sigurnosti građana od mogućih nepogoda na
području Općine Hrvatska Dubica, provoditi tijekom
2017. godine, a sve sukladno Proračunu Općine Hrvatska Dubica za 2017. godinu (»Službeni vjesnik«, broj
64/16) i razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama
većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa
i velikih nesreća za Općinu Hrvatska Dubica.
Cilj svakoga razvojnog planiranja je integriranje
političkih, ekonomskih, sigurnosnih, infrastrukturnih,
socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja
ili smanjenja ugroza i vjerojatnosti od bilo kojega rizika.
Plan se utvrđuje na temelju postojeće situacije i
ključnih problema, te uz nužno prepoznavanje budućih ciljeva.
II.
Sukladno Analizi stanja sustava civilne zaštite
Općina Hrvatska Dubica, tijekom 2016. godine, putem
vlastitih tijela i u suradnji s nadležnim regionalnim i
državnim tijelima, osigurat će stalno praćenje vodotoka
rijeke Une, a naročito u vrijeme pojačanih padalina.
Stožer civilne zaštite i Postrojba civilne zaštite
trebaju osigurati kontinuirano provođenje sustava za
zaštitu i spašavanje.
Stožer za zaštitu i spašavanje aktivirat će se kada
se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće, te stručna potpora općinskom načelniku
kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama
u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
III.
Sa ciljem dovođenja osposobljenosti pripadnika
civilne zaštite na višu razinu pripravnosti, povećanje
njihove spremnosti i mogućnosti provođenja potrebnih
akcija zaštite i spašavanja potrebno je tijekom 2017.
godine održati edukaciju istih kao i volontera te ih upoznati s mogućim nastankom nepogoda, te o njihovim
obvezama kao i obvezama građana.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.

civilne zaštite u roku od 6 (šest) mjeseci od stupanja
na dužnost, prema programu osposobljavanja koji
provodi Državna uprava.
IV.
DVD Hrvatska Dubica je okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hrvatska
Dubica, u spremnosti 24 sata dnevno.
Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva, te kontinuirano provoditi njihovo
osposobljavanje.
U radu s članstvom DVD-a Hrvatska Dubica posebnu pažnju treba posvetiti vatrogasnoj mladeži,
kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Sredstva za financiranje DVD-a Hrvatska Dubica
planiraju se općinskom proračunu sukladno Zakonu
o vatrogastvu.
U suradnji s DVD-om Hrvatska Dubica kontinuirano
raditi na edukaciji stanovništva iz područja protupožarne zaštite i poduzimati preventivne mjere zaštite
od požara.
V.
Tijekom 2017. godine poduzimati aktivnosti na
usklađenju sustava civilne zaštite sukladno novim ili
noveliranim propisima.
VI.
Putem mrežne stranice Općine Hrvatska Dubica i
putem letaka na oglasnim pločama potrebno je informirati i educirati stanovništvo o postupanju u slučaju
velikih nesreća ili katastrofa, s ciljem podizanja razine
svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina
s odgovarajućim tijelima zaštite i spašavanja potrebno
je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, a osobito temeljem iskustava s poplavama na
području Općine Hrvatska Dubica koje su se dogodile
tijelom 2014. godine i koji su, zbog pravodobnih i koordiniranih aktivnosti više čimbenika uspješno obavljeni
i spriječili nastanak većih šteta.
VII.

Na lokacijama mogućih nepogoda s postrojbom
civilne zaštite i volonterima održati vježbe iz sustava
civilne zaštite i spašavanja.

Za provedbu planiranih mjera, utvrđenih ovim Planom, Općina Hrvatska Dubica, u Proračunu za 2017.
godinu, osigurat će potrebna financijska sredstva.

Na osnovu članka 17. stavak 6. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) općinski
načelnik dužan je osposobiti se za obavljanje poslova

Za razvoj sustava civilne zaštite Općine Hrvatska
Dubica, u trogodišnjem razdoblju, planira osigurati
financijska sredstva, kako slijedi:

Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv subjekta
DVD Hrvatska Dubica
Postrojba civilne zaštite - opremanje
GD Crvenog križa Hrvatska Kostajnica
HGSS Novska
Ukupno

2017. godina
130.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
190.000,00

2018. godina
130.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
170.000,00

2019. godina
130.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
170.000,00

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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Sukladno važećim propisima kontinuirano će se
razvijati sustav civilne zaštite i povezivati resurse i
sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa,
pružanja bržeg i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti od nastanka, te ublažavanje posljedica
velikih nesreća i katastrofa.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon dana objave
u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu Općine
Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/17-01/01
URBROJ: 2176/10-02-17-03
Hrvatska Dubica, 9. veljače 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Abaza, mag.oec., v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.		
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst
i 137/15 - ispr.), a u svezi članka 14. stavka 1. i članka
16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana
u državnom vlasništvu na području posebne državne
skrbi (»Narodne novine«, broj 19/11, 56/11 i 3/13) i
članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik«, broj 7/13) općinski načelnik Općine Hrvatska
Dubica utvrdio je i Općinskom vijeću podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava od
prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2016. godine
I.
Programom utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine
(»Službeni vjesnik«, broj 2/16 - u nastavku: Program)

utvrđena je namjena korištenja sredstava od prodaje
obiteljskih kuća i stanova u vlasništvu države na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine
i to za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture i
stambeno zbrinjavanje.
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
nije dostavio podatke o ostvarenim sredstvima tijekom
2016. godine.
II.
Detaljno pojašnjenje utrošenih sredstava, po pojedinim djelatnostima, na sjednici Općinskog vijeća dat
će izvjestitelj - općinski načelnik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 019-01/1601/01
URBROJ: 2176/10-01-17-03
Hrvatska Dubica, 26. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

5.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša
(»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17) i
članka 47. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«,
broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 16/14),
općinski načelnik Općine Topusko dana 18. siječnja
2017. godine, donio je

ke procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog
programa Općine Topusko 2015.- 2020. godine.
Postupak izrade Strateškog razvojnog programa
Općine Topusko za razdoblje 2015. - 2020. godine
započeo je donošenjem Odluke o izradi Strateškog
razvojnog programa Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 10/15).
Članak 2.

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog
razvojnog programa Općine Topusko
2015. - 2020. godine

Nositelj izrade Strateškog razvojnog programa
Općine Topusko 2015. - 2020. (u daljnjem tekstu:
Strategija) i tijelo nadležno za provođenje postupka
ocjene o potrebi strateške procjene je Općina Topusko,
Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 1.
Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak
ocjene kojom se odlučuje o potrebi provedbe strateš-

Izrađivač Strategije je Razvojna agencija Sisačkomoslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje
gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje,
Rimska 28, 44000 Sisak.
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Članak 3.
Razlozi za izradu Strategije su sljedeći:
- Strategija predstavlja strateški razvojni dokument
Općine Topusko,
- Strategijom se definiraju razvojni pravci djelovanja Općine kako bi se doprinijelo bržem,
učinkovitijem upravljanju i razvoju zajednice,
- Strategijom se lakše, učinkovitije i transparentnije
definiraju razvojni projekti koji se financiraju
iz proračuna Općine, odnosno transparentnije
i učinkovitije se prati utrošak proračunskih
sredstava Općine,
- Strategija je osnova za buduće korištenje bespovratnih sredstava Europske unije u programskom
razdoblju 2015.- 2020. (usklađena sa nacionalnim strateškim dokumentima te županijskim
razvojnim dokumentima na regionalnoj razini,
- Strategija predstavlja dokument čijom realizacijom se doprinosi osiguranju razvoja malih
lokalnih zajednica kakva je Općina Topusko.
Članak 4.
Ciljevi Strategije su sljedeći:
- gospodarski rast i razvoj lokalnog poduzetništva
- konkurentna i održiva poljoprivreda
- očuvanje prirodne i kulturne baštine
- povećanje kvalitete života u funkciji osiguranja
ruralnih područja kao privlačnog mjesta za život
i rad.
Programska polazišta na kojima će se temeljiti
izrada i provedba Strategije jesu sljedeća: ruralni razvoj, podrška razvoju turizma kako zdravstvenog tako
i onog baziranog na prirodnim i kulturno-povijesnim
resursima, razvoj poduzetništva, razvoj poljoprivredne
proizvodnje, unaprjeđenje komunalne, društvene i ostale infrastrukture, zaštita i održivo korištenje kulturne
baštine, kvalitetno prostorno i projektno planiranje,
razvoj ljudskih potencijala, unaprjeđenje zdravstvene i
socijalne zaštite, jačanje partnerstva, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, gospodarenje otpadom
i primjena obnovljivih izvora energije.
Članak 5.
Obuhvat Strategije određen je granicama Općine
Topusko, sukladno Zakonu o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Strategija
je koncipirana tako da odgovori na pitanja i ocjeni
dosadašnji razvoj i stanje, a što je u funkciji planiranja budućeg razvoja. U tom kontekstu analizirani su
sljedeći podaci: opći i demografski podaci, prirodni
resursi, infrastruktura, komunalna djelatnost, društvene
djelatnosti, stanje razvijenosti gospodarstva itd.
Članak 6.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene
o potrebi strateške procjene Strateškog razvojnog
programa Općine Topusko 2015. - 2020., provode se
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš (»Narodne novine«, broj 64/08), sa sljedećim
utvrđenim redoslijedom:
1. Općinski načelnik Općine Topusko donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Topusko
2015. - 2020. godine.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, kao
nadležno tijelo, započet će postupak ocjene o
potrebi strateške procjene Strateškog razvojnog programa Općine Topusko 2015. - 2020.
godine, u roku od 8 dana od dana donošenja
Odluke.
3. Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko pribavit
će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim
propisima (navedeni u članku 7. Odluke), te
će se istima, uz zahtjev za davanje mišljenja o
potrebi strateške procjene dostaviti: Odluku o
izradi Strateškog razvojnog programa Općine
Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 10/15), ovu
Odluku radi uvida u ciljeve i razloge donošenja,
te konačnu verziju Strateškog razvojnog programa Općine Topusko 2015. - 2020. godine,
radi uvida u programska polazišta iste.
4. Tijela i osobe određene posebnim propisom
iz članka 7. ove Odluke, dati će mišljenje o
potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30
dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko.
5. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne
novine«, broj 80/13, Općina će Ministarstvu
za zaštitu okoliša i energetike, Upravi za
zaštitu prirode, podnijeti zahtjev za provedbu
postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike isključi mogućnost značajnih
negativnih utjecaja Strategije na ekološku
mrežu, dat će mišljenje da je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo
ne isključi mogućnost značajnih negativnih
utjecaja Strategije na ekološku mreže, daje
obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku
mrežu u kojem se slučaju obvezno provodi i
postupak Strateške procjene.
6. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene u
kojem Općina potvrđuje da za Strategiju jeste
potrebno ili nije potrebno provesti postupak
strateške procjene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke
županije, pri čemu je obvezano dostaviti
prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz
postupka ocjene.
7. Ako se nakon pribavljenog mišljenja Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije,
u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utvrdi da Strateški razvojnog programa Općine
Topusko 2015. - 2020. godine ima vjerojatno
značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik
Općine Topusko donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene.
8. Ako se nakon pribavljenog mišljenja Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije,
u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Strateški razvojnog programa
Općine Topusko 2015. - 2020. godine nema
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski
načelnik Općine Topusko donosi odluku da
nije potrebno provesti stratešku procjenu.

Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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9. O odlukama iz točke 7. i 8. Općina je dužna
informirati javnost i zainteresiranu javnost
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i
78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite od okoliša (»Narodne novine«, broj
64/08).
Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa
Općine Topusko 2015. - 2020. godine, sudjelovat će
sljedeća tijela i osobe:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava
za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Radnička
cesta 80,
2. Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Ulica
grada Vukovara 78,
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, 44000
Sisak, Nikole Tesle 17,
4. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, 44000 Sisak, S. i A. Radića 36,
5. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo,
44000 Sisak, S. i A. Radića 36,
6. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel
za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije, 44000 Sisak, S. i A.
Radića 28,
7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije, 44317 Popovača, Sisačka bb,
8. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, 44000 Sisak, Ulica kralja
Tomislava 1,
9. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
srednju i donju Savu, 25000 Slavonski Brod,
Šetalište braće Radića 22,
10. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv »Banovina«, 44000 Sisak, Obala
Ruđera Boškovića 11

11. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke
županije, 44000 Sisak, A. Cuvaja 16,
12. Hrvatske šume, Uprava Šuma Podružnica
Karlovac, 47000 Karlovac, Put Davorina
Trstenjaka 1,
13. HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak, 44000 Sisak,
Kralja Tomislava 42.
Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka, dužna su u
roku od 30 dana od primitka zahtjeva, dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strateškog
razvojnog programa Općine Topusko 2015. - 2020. na
okoliš sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite od
okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08), te ga dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko.
Članak 8.
Općina Topusko je dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne
novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite od okoliša (»Narodne novine«,
broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom vjesniku« Općine Topusko
i na web stranici Općine Topusko www.topusko.hr.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 302-01/15-01/02
URBROJ: 2176/18-01-17-11
Topusko, 17. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Vlado Muža, dipl.oec., v.r.
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Programa utroška sredstava naknade za
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2016. godine

127

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
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Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

