
SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 17 PETAK, 17. TRAVNJA 2015. GODINA LXI

2015.

ISSN 1334-4595

1.
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), 
članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lo-
kalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 74/10), članka 30. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 15/13 i 51/14) i 
članka 6. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, 
broj 46/10 i 7/15), općinski načelnik Općine Donji 
Kukuruzari, donosi

I Z M J E N E  P R A V I L N I K A
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.

Članak 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari (»Službeni 
vjesnik«, broj 49/10) se mijenja i glasi:

»Radna mjesta Jedinstvenog upravnog odje-
la Općine Donji Kukuruzari klasificiraju se, kako  
slijedi:

- Redni broj: 1. radno mjesto I. kategorije - PRO-
ČELNIK - glavni rukovoditelj

- Redni broj: 2. radno mjesto III. kategorije, 
potkategorija referenta - REFERENT ZA PO-
LJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO

- Redni broj: 3. radno mjesto III. kategorije, 
potkatogorije referenta - ADMINISTRATIVNI 
REFERENT.

Članak 2.

Članak 9. Pravilnika o unutarnjem redu se mijenja 
i glasi:

»Za radna mjesta iz članka 1. ovih Izmjena Pravilnika 
utvrđuje se potrebno stručno znanje, broj izvršitelja i 
opis poslova, kako slijedi:

Redni broj: 1. PROČELNIK JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA

Kategorija: I.
Potkategorija: Glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang: I
Stručno znanje:
- magistar struke ili stručni specijalist pravnog 

smjera
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgova-

rajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikacijske vještine,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1 (jedan)
Opis poslova: 
- upravlja radom Upravnog tijela, prati zakone i 

druge propise, organizira njihovu primjenu, brine 
za pravodobno i zakonito obavljanje poslova iz 
djelokruga Upravnog tijela,

- nadzire i daje upute za rad službenicima i na-
mještenicima i koordinira njihov rad, 

- obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava iz 
radnih odnosa dužnosnika, službenika i namje-
štenika,

- sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz 
djelokruga Upravnog tijela, vodi i rješava pr-
vostupanjske postupke iz djelokruga Upravnog 
tijela (komunalna naknada, komunalni doprinos, 
priključenje na komunalnu infrastrukturu, zakup 
poslovnog prostora, najam javne površine i dru-
gih zakonom i općim aktom Općine utvrđenih 
naknada), 

- zastupa Upravno tijelo prema drugim tijelima 
lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- izrađuje podneske za provođenje upravnog, 
parničnog, ovršnog i drugih postupaka iz dje-
lokruga Upravnog tijela, a koji se vode pred 
sudom i drugim tijelima, 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
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- surađuje s radnim tijelima Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika, 

- obavlja poslove u svezi pripreme sjednica Op-
ćinskog vijeća i njegovih radnih tijela i sudjeluje 
na njihovim sjednicama, 

- izrađuje nacrte akata koje donosi Općinsko vi-
jeće, izrađuje konačne tekstove odluka i drugih 
akata koje donese Općinsko vijeće,

- izvršava, osigurava izvršenje i vodi brigu o 
pravodobnoj primjeni akata Općinskog vijeća, 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, te 
kontrolira izvršenje istih,

- prati i primjenjuje propise iz djelokruga lokal-
ne samouprave, vodi brigu o pravodobnom i 
zakonitom donošenju i usklađenju općih akata 
s novim odnosno s izmjenama i dopunama 
važećih propisa, te sudjeluje u pripremi i izradi 
akata koje donose tijela Općine, te vodi brigu 
o otpremanju općih akata na nadzor i objavu, 

- izrađuje sve potrebne ugovore koji se pripremaju 
u Upravnom tijelu, 

- vodi imovinsko pravne poslove,
- zajedno sa službenicima nadzire i prati tijek 

naplate potraživanja, izvornih prihoda Općine, 
te na temelju dostavljenih podataka izrađuje 
rješenja i provodi postupke prisilne naplate,

- koordinira rad s tijelima ustanove i trgovačkog 
društava, čiji je osnivač Općina te prati izvršenja 
usvojenih programa, 

- surađuje i osigurava suradnju s odgovarajućim 
službama ureda državne uprave, Sisačko-mo-
slavačke županije, te drugih jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave,

- sastavlja i općinskom načelniku podnosi izvje-
šće o radu Upravnog tijela, te druge analitičke 
materijale vezano za rad Upravnog tijela, 

- organizira i obavlja poslove pri izradi projekata, 
dokumenata prostornog uređenja, te vodi brigu o 
prostorno-planskoj dokumentaciji, prati izdavanje 
i valjanost lokacijskih građevinskih dozvola,

- poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti 
za povrede službene dužnosti službenika i 
namještenika,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela po 
nalogu općinskog načelnika i njegovog zamje-
nika, a sve sukladno zakonu.

 
Redni broj: 2. REFERENT ZA POLJOPRIVREDU 

I GOSPODARSTVO 

Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Stručno znanje:
- srednja stručna sprema poljoprivrednog ili 

ekonomskog smjera,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgova-

rajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu.

Broj izvršitelja: 1 (jedan)
Opis poslova: 
- obavlja poslove utvrđivanja, evidentiranja i 

naplate općinskih izvornih prihoda (komunalni 
doprinos, komunalna naknada, priključenje na 
komunalnu infrastrukturu, porezi i drugo), te 
izrađuje potrebna izvješća,

- prati stanje u oblasti gospodarstva (stambeno 
- komunalne djelatnosti, poljoprivreda, poduzet-
ništvo i sl.), te priprema i pročelniku dostavlja 
potrebne analize, izvješća i druge radne mate-
rijale za praćenje stanja u pojedinoj oblasti iz 
svoga djelokruga s prijedlogom za poduzimanje 
potrebnih mjera, sukladno pozitivnim propisima 
i općim aktima Općine,

- prikuplja podatke, po potrebi i na terenu, obrađuje 
iste i dostavlja pročelniku za izradu potrebnih 
rješenja,

- surađuje s tijelima mjesne samouprave u pri-
premi i realizaciji pojedinih projekata iz svoga 
djelokruga, 

- zaprima zahtjeve građana za rješavanje pojedi-
nih pitanja iz djelokruga svoga radnog mjesta, 
obrađuje iste, te pročelniku zajedno sa zahtjevom 
dostavlja prikupljene podatke za utvrđivanje 
prijedloga odluke kojima se osiguravaju pojedine 
potrebe stanovništva,

- kontaktira i surađuje sa strankama, službeni-
cima drugih tijela i službi, s ciljem ažuriranja 
podataka i slanja izvješća iz baze podataka,

- prati novosti iz oblasti poljoprivrede, sudjeluje 
u postupcima raspolaganja poljoprivrednim ze-
mljištem u vlasništvu države i Općine, poziva i 
obavještava poljoprivrednike radi pravodobnog 
provođenja aktivnosti iz poljoprivrede i gospo-
darstva, upućuje i savjetuje ih pri ishođenju po-
trebne dokumentacije, vodi evidencije obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava, te surađuje sa 
službenicima HZPSS,

- ustrojava i vodi katastar vodova za područje 
općine,

- izvršava akte Općinskog vijeća, općinskog 
načelnika, njegovog zamjenika i pročelnika iz 
djelokruga Upravnog tijela, 

- utvrđuje i vodi evidencije iz djelokruga svog 
radnog mjesta,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga Upravnog 
tijela, a po nalogu općinskog načelnika, njegovog 
zamjenika i pročelnika, a sve sukladno zakonu.

Redni broj: 3. ADMINISTRATIVNI REFERENT

Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Stručno znanje:
- srednja stručna sprema ekonomskog ili pravnog 

smjera,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgova-

rajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu.
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Broj izvršitelja: 1 (jedan)

Opis poslova: 
- obavlja administrativno-tehničke i druge uredske 

poslove za Općinsko vijeće, općinskog načelnika 
i njegovog zamjenika i za Upravno tijelo (prijam 
stranaka, poruke, obavijesti, očitovanja, slanje 
poziva i sl.), 

- uspostavlja telefonske veze putem kućne cen-
trale i daje građanima osnovne informacije,

- vodi urudžbeni zapisnik upravnih i neupravnih 
predmeta, te formira spise predmeta i iste do-
stavlja službenicima na rad, 

- zaprima, pregledava, razvrstava i otprema poštu, 

- arhivira predmete i vodi brigu o arhivskoj građi 
sukladno posebnoj odluci,

- vodi brigu o općinskim pečatima i njihovoj pri-
mjeni, te iste čuva sukladno posebnoj odluci,

- obavlja nabavu uredskog materijala, 

- obavlja prijepise, fotokopiranje, sortiranje i 
odlaganje dokumentacije, 

- obavlja poslove zapisničara na sjednicama tijela 
Općine, te drugih tijela po ukazanoj potrebi i 
sačinjava skraćeni zapisnik s istih,

- vodi brigu o urednoj i pravodobnoj dostavi općih 
akata na nadzor i objavu,

- pregledava elektroničku poštu i WEB stranicu 
Općine, te po nalogu općinskog načelnika na 
istu odgovara,

- izvršava akte Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika iz djelokruga svog radnog mjesta,

- vodi evidenciju o službenicima i namještenicima, 
i po potrebi istu i dopunjava,

- utvrđuje i vodi evidencije iz djelokruga svog 
radnog mjesta,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela, 
a po nalogu općinskog načelnika, njegovog 
zamjenika i pročelnika, a sve sukladno zakonu.

Članak 3.
Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« 
Općine Donji Kukuruzari i web stranici Općine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA : 110-01/10-01/02
URBROJ: 2176/07-03/1-15-3
Donji Kukuruzari, 8. travnja 2015.

Općinski načelnik
Stipo Šapina, v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

13.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Strateškog razvojnog programa Općine 

Hrvatska Dubica

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Strateškog razvojnog 

programa Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Stra-
teški razvojni program).

Utemeljenje za donošenje ove Odluke nalazi se u 
Pravilniku o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i ob-
nova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., 
te natječaju za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje 
i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim 
područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite 
i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i 

druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba 
operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za 
razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Članak 2.
Strateški razvojni program je iznimno važan alat 

za upravljanje razvojem Općine Hrvatska Dubica, a 
njegovi prioriteti i ciljevi moraju se uvažavati prilikom 
donošenja općinskog proračuna i investicijskih pro-
grama, kako nalažu i nacionalne smjernice. 

Općina Hrvatska Dubica istim definira ciljeve koji 
predstavljaju jasan smjer kretanja i djelovanja u bu-
dućem razdoblju.

Članak 3.
Postupak nabave predmetne usluge provest će se 

sukladno proceduri propisanoj Pravilniku o provedbi 
postupaka nabave za nabave »bagatelne vrijednosti«, 
KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ: 2176/10-01-15-01 
od 19. 1. 2015. godine.     
 

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 

u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu Općine 
Hrvatska Dubica. 
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/15-01/01
URBROJ: 2176/14-02-15-03 
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

14.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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), članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novi-
ne«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 
25/12 i 147/14) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o općinskim porezima 

Članak 1.
Točka 4. stavka 1. članka 2. Odluke o općinskim 

porezima (»Službeni vjesnik«, broj 14/07 - u nastavku: 
Odluka) briše se.

Članak 2.
Naslov ispred članka 18. Odluke i članci 18, 19. i 

20. Odluke brišu se.

Članak 3.
Članci 21, 22, 23, 24. i 25. Odluke postaju članci 

18, 19, 20, 21. i 22. 

Članak 4.
U cijelom tekstu Odluke riječi »općinsko pogla-

varstvo« zamjenjuju riječima »općinski načelnik«, 
u odgovarajućemu padežu.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u »Narodnim novinama« d.d., a objavit će se 
i u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu Općine 
Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 410-01/15-03/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

15.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju na korištenje javnih 

površina 

Članak 1.
U članku 10. stavku 1. točki 4. Odluke o davanju 

na korištenje javnih površina (»Službeni vjesnik«, broj 
11/03 - u nastavku: Odluka) riječi »točke 4.« zamjenjuju 
se riječima »točke 3.«.

Članak 2.
U članku 10. stavku 1. iza točke 5. dodaje se točka 

6. koja glasi:
»6. Za postavljanje privremenih objekata koji 

služe za svrhu održavanja predavanja, instrukcija, 
priredbi, izložbi, prezentacija i drugo od interesa 
za građane Općine Hrvatska Dubica u iznosu od 
2,00/m2 u svim zonama.«.

Članak 3.
U cijelom tekstu Odluke riječi »općinsko pogla-

varstvo« zamjenjuju riječima »općinski načelnik«, 
u odgovarajućemu padežu.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu 
Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 372-05/02-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-04
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

Predsjednik
Dario Abaza, mag.oec., v.r.
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16.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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), članka 21. 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 15. travnja 2015. godine, donosi 

O D L U K U
o Izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom 

Općine Hrvatska Dubica za razdoblje do  
2020. godine

Članak 1.
U Planu gospodarenja otpadom Općine Hrvatska 

Dubica za razdoblje do 2020. godine, izrađenom 
od tvrtke Uniprojekt TERRA d.o.o. Babonićeva 32 
Zagreb (»Službeni vjesnik«, broj 3/15 - u nastavku: 
Plan gospodarenja otpadom) utvrđuju se izmjene i 
dopune, kako slijedi:

*  Stavak 1. točke »5.2.1.2. Reciklažno dvorište« 
mijenja se i sada glasi:

»Planira se izgradnja jednog reciklažnog dvorišta 
na području Općine Hrvatska Dubica ili u spora-
zumu s drugim jedinicama lokalne samouprave, 
na sporazumno utvrđenom mjestu, u površini od 
oko 1000 m2.«

* Iza stavka 1. točke »5.2.2. Postupanje sa 
određenim vrstama komunalnog otpada« 
dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada 
planiraju se spremnici tamno zelene boje (plastika 
ili metal) volumena od 60 do 120 litara.«

* Točka »6. PLANIRANI OBJEKTI ZA GOSPO-
DARENJE OTPADOM« mijenja se i sada glasi:

»6. PLANIRANI OBJEKTI ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM

Na području Općine Hrvatska Dubica ili u spo-
razumu s drugim jedinicama lokalne samouprave, 
planira se realizacija objekta reciklažnog dvorišta. 

Na području Općine Hrvatska Dubica ili spora-
zumno s drugim jedinicama lokalne samouprave 
predviđa se realizacija sljedećeg:

- Objekta reciklažnog dvorišta (može biti za 
više jedinica lokalne samouprave) 

- Odlagališta građevnog otpada na lokaciji 
reciklažnog dvorišta (može biti za više je-
dinica lokalne samouprave)

- Objekta pretovarne stanice (može biti za više 
jedinica lokalne samouprave)

- Opreme za sakupljanje glomaznog otpada 
(može biti za više jedinica lokalne samou-
prave)

- Nabava i postavljanje posuda - kontejneri 
za odvojeno sakupljanje papira, kartonske, 
plastične, staklene ambalaže i tekstila na 
području Općine Hrvatska Dubica.«

* Na kraju druge rečenice podnaslova »Objekt za 
reciklažu građevnog otpada« briše se točka, 
te stavlja zarez i dodaju riječi: »koje može biti 
zajedničko za više jedinica lokalne samou-
prave.«

* Na kraju prve rečenice podnaslova »Reciklažna 
dvorišta« briše se točka i dodaju riječi: »ili 
sporazumno sa susjednim jedinicama lokal-
ne samouprave, na sporazumno utvrđenom 
mjestu.«

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 

u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu Općine 
Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 351-03/09-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-35
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

17.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K

Članak 1. 
Usvaja se Godišnji financijski izvještaj društva 

»KOMUNALAC« d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pe-
tra Berislavića 39 Hrvatska Dubica za 2014. godinu, 
koji je dostavio direktor društva, a čini sastavni dio 
ove Odluke.

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka neće se objaviti.

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: 363-01/15-04/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

Predsjednik
Dario Abaza, mag.oec., v.r.
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18.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K

Članak 1. 
Usvaja se Godišnji financijski izvještaj društva 

»VODOOPSKRBA« d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 
odvodnju, Petra Berislavića 39 Hrvatska Dubica za 
2014. godinu, koji je dostavio direktor društva, a čini 
sastavni dio ove Odluke.

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka neće se objaviti.

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: 363-01/15-05/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

19.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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) i članka 15. 
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, 
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, 
na sjednici održanoj 15. travnja 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Odluke o upravlja-

nju grobljima na području Općine Hrvatska Dubica 
(izvješće o ostvarenim i utrošenim sredstvima od 
upravljanja grobljima) tijekom 2014. godine, koje je 
dostavilo društvo KOMUNALAC d.o.o. komunalne 
djelatnosti, Petra Berislavića 39 Hrvatska Dubica, a 
koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka neće se objaviti.

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: 363-05/15-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

20.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K

I.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika 

Općine Hrvatska Dubica za period 1. lipnja do 31. 
prosinca 2014. godine, koje je sastavni dio ovoga 
Zaključka.

Izvješće iz stavka 1. ove točke neće se objavljivati.

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: 022-05/15-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

21.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
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čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće o radu Narodne knjižnice i či-

taonice »Ivo Kozarčanin« Hrvatska Dubica za 2014. 
godinu, koje je sastavni dio ovoga Zaključka.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka neće se objaviti.

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: 612-04/15-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-04
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

22.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K

I.
Usvaja se Izvješće o radu Gradskog društva Cr-

venog križa Hrvatska Kostajnica za 2014. godinu, 
koje je dostavila ravnateljica društva i čini sastavni 
dio ovog Zaključka.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka neće se objaviti.

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: 550-01/15-02/01
URBROJ: 2176/10-02-15-03
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

23.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (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 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K

I.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Dobrovolj-
nog vatrogasnog društva Hrvatska Dubica za 2014. 
godinu, koje je dostavio predsjednik društva i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka neće se objaviti.

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: 214-01/15-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

24.
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10), članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), a na prijedlog 
općinskog načelnika Općine Hrvatska Dubica, Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
15. travnja 2015. godine, donosi

A N A L I Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Hrvatska Dubica za 2014. godinu 
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UVOD

Zakonom o Zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, 
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 - nadalje: Zakon), 
uređuje se sustav zaštite i spašavanja građana, mate-
rijalnih i drugih dobara u katastrofama i velikim nesre-
ćama; način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja 
u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i 
velikim nesrećama; prava, obveze, osposobljavanje i 
usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja; zadaće 
i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktiv-
nostima zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim 
nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, pro-
vođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja 
te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Zaštita i spašavanje definira se kao djelatnost od 
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se 
ostvaruje djelovanjem operativnih snaga za zaštitu 
i spašavanje na razini države i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, a sve u okvi-
rima prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, 
kojim; uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju 
i provode zaštitu i spašavanje.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i 
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagi-
ranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, 
pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite 
i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samoupra-
ve, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju 
i provode zaštitu i spašavanje.

Sukladno članku 28. stavak 1. Zakona predstav-
ničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u obvezi je najmanje jednom godišnje, ili 
pri donošenju proračuna, u cjelini razmotriti stanje 
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih ope-
rativnih snaga zaštite i spašavanja obuhvaćenim 
člankom 7. ovog Zakona, te donijeti smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na svom području.

Razmatranje stanja: kao prvi korak podrazumijeva 
raščlambu (analizu) Procjene ugroženosti stanovniš-
tva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje 
moguće oblike ugroze i opasnosti te njihove moguće 
posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna do-
bra, prema elementima sadržanim u Procjeni, koja je 
izrađena prema Pravilniku o metodologiji izrade Pro-
cjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih 
dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih 
katastrofa (»Narodne novine«, broj 142/03), a koju 
je usvojilo Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska 
Dubica na sjednici održanoj 19. siječnja 2005. godine, 
KLASA: 810-01/05-01/01; URBROJ: 2176/10-03-05/02.

 Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je 
područje Općine Hrvatska Dubica ugroženo mogućim 
opasnostima i prijetnjama svih navedenih prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa, osim pucanja hidroakumula-
cijskih brana, a posebno je ugroženo:

-  poplavama (rijeka Sava i rijeka Una s pritocima),

-  požarima otvorenog prostora (nekontrolirano 
i nepažljivo spaljivanje otpada na otvorenim 
poljoprivrednim površinama),

-  potresima - Općina Hrvatska Dubica pripada 
pretežito nestabilnom području županije i nalazi 
se u VII potresnoj zoni MCS ljestvice,

-  drugim prirodnim nepogodama, poput olujnih vje-
trova orkanske snage, poledice, tuče, dugotrajne 
suše, te obilne padaline koje onemogućavaju 
normalno odvijanje života,

-  nuklearnim nesrećama (na udaljenosti do 1.000 
km od teritorija Općine u pogonu se nalazi uku-
pno 40 nuklearnih elektrana, NE Krško nalazi 
se vrlo blizu općinskim naseljima, a udaljenost 
općinskog središta od NE Krško približno je  
135 km),

-  istjecanjem opasnih tvari u mjestima posebne 
ugroženosti (mogućnost zagađenja opasnim 
tvarima iz gospodarskih objekata i transportnih 
sredstava, vodotoka i izvora pitke vode),

- epidemiološkim i sanitarnim opasnostima, te 
naposljetku, ne treba zanemariti opasnosti od 
ratnih i terorističkih djelovanja.

OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.  Stožer zaštite i spašavanja

U 2007. godini u Općini je bilo imenovano Zapo-
vjedništvo za zaštitu i spašavanje. Obzirom da je u 
međuvremenu došlo do Izmjena i dopuna Zakona o 
zaštiti i spašavanju, točnije članka 9., kojim su znatnije 
izmijenjene nadležnosti čelnika JLS u zapovijedanju 
operativnim snagama zaštite i spašavanja u katastro-
fama i velikim nesrećama te donošenje Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08) - član-
cima 4. do 11., umjesto Zapovjedništva zaštite i 
spašavanja potrebno je imenovati Stožer za zaštitu 
i spašavanje. Temeljem toga Općinsko vijeće Op-
ćine Hrvatska Dubica je na sjednici održanoj dana 
11. 9. 2013. godine imenovalo Stožer za zaštitu i 
spašavanje Općine Hrvatska Dubica (KLASA: 810-
06/09-01/01; URBROJ: 2176/10-02-13-14).

Pojašnjenje - razlika.

Zapovjedništva zaštite i spašavanja imala su zapo-
vjednu ulogu, dok sada ta uloga prelazi u nadležnost 
čelnika jedinica lokalne i područne samouprave - od-
nosno općinskog načelnika.

Navedeni članak 9. u stavku 1. propisuje da »ope-
rativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne 
i područne (regionalne) samouprave rukovode i koor-
diniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz 
stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja«. Stavak 
2. istog članka propisuje da »u katastrofama i velikim 
nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan 
izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i 
spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave«.
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Dakle, Stožer zaštite i spašavanja jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave je, stručno, ope-
rativno i koordinativno tijelo, u katastrofama i velikim 
nesrećama, koje pruža stručnu potporu općinskom 
načelniku, gradonačelniku i županu.

Eko-stožer 

Na županijskoj razini kao važna sastavnica sustava 
zaštite i spašavanja djeluje i Županijski eko-stožer. 

Županijski eko-stožer je tijelo koje osniva Županija 
temeljem Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne 
novine«, broj 82/99, 86/99 i 12/01), a čine ga pred-
stavnici Županije i Županijske Skupštine, županijskih 
tijela, policije i jedinica lokalne samouprave. Voditelj 
Županijskog eko-stožera je po dužnosti župan. Eko-
stožer zadužen je za provođenje Plana intervencija u 
zaštiti okoliša Županije, koji je sastavni dio Programa 
zaštite okoliša Županije (»Službeni glasnik Sisačko-mo-
slavačke županije«, broj 15/03, REV.1.2008. godine.). 
Županijski Plan izrađen je na temelju operativnih planova 
intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata, 
koji su ih dužni izraditi temeljem državnog Plana te 
analizira opasnosti i rizike, identificira resurse, zadaće 
i sudionike u procesu provođenja Plana, prilagođava 
i harmonizira planove niže razine i obrađuje dijelove 
koji njima nisu pokriveni te uspostavlja procedure za 
djelovanje, testiranje, vježbe i informiranje javnosti 
o ekološkim nezgodama. Županijski eko-stožer ima 
središnju ulogu u koordinaciji i provođenju plana u 
slučaju događaja koji nisu obuhvaćeni operativnim 
planovima gospodarskih subjekata, te u informiranju 
javnosti. Eko-stožer donosi odluku o primjeni župa-
nijskog Plana intervencija, te u tom smislu raspolaže 
sredstvima predviđenima za ograničavanje i saniranje 
štete nastale izvanrednim događajima. Također, u 
nadležnost eko-stožera spada i organizacija zajednič-
kih vježbi sudionika u provođenju Plana intervencija.

 2. Službe i tijela središnjih tijela državne uprave 
i DUZS

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (nadalje: 
DUSZ), u katastrofama i velikim nesrećama, rukovodi 
operativnim snagama i koordinira djelovanje drugih 
sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja. Za 
djelovanje u navedenim situacijama Uprava ima na 
raspolaganju vlastite službe i postrojbe, a po potrebi 
ima ovlasti, sukladno Planu zaštite i spašavanja za 

područje Republike Hrvatske, angažiranja i drugih 
snaga zaštite i spašavanja. Ovo treba sagledavati u 
kontekstu sljedećih situacija, a to su:

- kada županija i gradovi ili općine zahvaćeni 
nesrećom ili katastrofom nisu u mogućnosti sami 
vlastitim sredstvima riješiti nastalu situaciju i 
zatraže pomoć,

-  kada je katastrofa zahvatila područja ili dijelove 
područja dvije ili više županija,

-  u slučaju kada događaj od trenutka nastanka 
ima obilježja katastrofe.

DUZS na području Sisačko-moslavačke županije ima 
ustrojen Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, 
sa sjedištem u ulici I. K. Sakcinskog 26. Područni ured 
se sastoji od dva odjela:

- Odjel za preventivu, planiranje i nadzor,
-  Županijski centar 112 Sisak.
Županijski centar 112 Sisak je jedinstveni ope-

rativno-komunikacijski centar koji zaprima sve pozive 
vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od na-
stanka katastrofe te putem sredstava veze na temelju 
standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje 
sve nadležne službe i koordinira djelovanje po pozivu.

Po dojavi građana poziv zaprima operater u cen-
tru i postupa po standardnom operativnom postupku 
zavisno od situacije koja to nalaže.

Kompletan sustav dojave i obavješćivanja u slučaju 
eko-akcidenta Županijski eko-stožer je uspostavio 
preko Županijskog centra 112 Sisak. 

3. Vatrogastvo

Vatrogastvo na području Općine Hrvatska Dubica 
je organizirano kao Vatrogasna zajednica Općine 
Hrvatska Dubica. 

Vatrogastvo, uz druge službe i pravne osobe, koje 
se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti, predstavlja okosnicu sustava zaštite i spa-
šavanja na području Općine i ima obvezu uključivanja 
u sustav zaštite i spašavanja. Vatrogastvo je poradi 
svoje dobre organiziranosti, obučenosti i opremlje-
nosti glavni nositelj provedbe zaštite i spašavanja na 
području Općine Hrvatska Dubica.

Na razini županije ustrojena je Vatrogasna zajednica 
Sisačko-moslavačke županije kao krovna organizacija 
vatrogastva na području županije, a županijski vatro-
gasni zapovjednik organizira zajedničko djelovanje 
vatrogasnih postrojbi gradova i općina.

 Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije

dužnost ime i prezime telefon
Predsjednik Mijo Brlečić 044 711 073 / 091 112 0009
Tajnik Vlado Brlečić 044 711 312 / 098 160 9473
županijski vatrogasni zapovjednik telefon
Mijo Brlečić 044 630 112 / 091 112 0009
zamjenik županijskog zapovjednika telefon
Ivan Miklenić 044 680 866 / 098 430 054
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Vatrogasnu djelatnost na području Općine Hrvatska Dubica obavlja DVD Hrv. Dubica.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
vatrogasne
postrojbe

broj vatrogasaca
/smjena vozila za intervenciju i druga oprema Vatrogasna 

spremišta i domovi

DVD Hrvatska Dubica 20 2 NV (’63, ’84), 1 AC (’84),
2 kombi vozila (’87 i ’72), 3 crpke +

(NV - navalno vozilo (svih veličina), AC - autocisterna, KV - kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca).

Osnivač DVD-a Hrvatska Dubica, Općina Hrvatska 
Dubica - općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica 
proveo je proceduru potvrđivanja zapovjednika vatro-
gasne postrojbe Općine Hrvatska Dubica i njegovog 
zamjenika Odlukom KLASA: 214-01/01-01/02, URBROJ: 
2176/10-01/01-13-21, od 5. 12. 2013. godine.

-  zapovjednik DVD-a Hrvatska Dubica je DARKO 
(Antuna) ĆORIĆ, Katice Pavlović 10a, Hrvatska 
Dubica - vatrogasni časnik, 

-  zamjenik zapovjednika DVD-a Hrvatska Dubica 
je ŽELJKO (Stjepana) VUKOVIĆ, Berek-Kape-
lica 12, Hrvatska Dubica - vatrogasni časnik 1. 
klase.

Uzbunjivanje vatrogasaca organizirano je posred-
stvom Županijskog centra 112 Sisak. 

Sukladno odredbama Statuta DVD-a dužnost za-
povjednika obnaša se profesionalno.

Zamjenik zapovjednika DVD-a tu dužnost obnaša 
dobrovoljno.

4. Civilna zaštita

Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju postrojbe 
civilne zaštite opće namjene za područje Općine Hr-
vatska Dubica, KLASA: 810-05/11-01/01, URBROJ: 
2176/10-02-11-01 od 22. 12. 2011. godine, Općina 
Hrvatska Dubica ustrojila je sljedeću postrojbu civilne 
zaštite opće namjene za svoje područje.

Postrojba civilne zaštite osnovana je kao potpora za 
provođenje mjera zaštite i spašavanja koji su nositelji 
operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se u okviru 
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te 
provođenjem mjera civilne zaštite.

Postrojba civilne zaštite ima 23 obveznika raspore-
đenih u 2 skupine, od po tri ekipe s ukupno 9 spasioca.

Postrojba civilne zaštite ima: zapovjednika, za-
mjenika i bolničara.

Svaka skupina ima zapovjednika skupine.

Popunu i raspored obveznika postrojbe civilne za-
štite obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak.

Postrojba civilne zaštite mobilizira se, poziva i ak-
tivira po nalogu općinskog načelnika Općine Hrvatska 
Dubica, a sve sukladno planu mobilizacije. Mobiliza-
ciju provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje.

Postrojba civilne zaštite opće namjene nije opre-
mljena osobnom ni skupnom opremom.

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera, kad na-
vedene snage na našem području ne bi bile dostatne, 
Općina može računati na pomoć snaga i sredstava 
drugih gradova i općina te županijskih postrojbi CZ i 
organiziranih snaga zaštite i spašavanja županije kao i 
iz drugih županija, te snaga i sredstva Hrvatske vojske.

5.  Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spa-
šavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašava-
njem bave u okviru redovne djelatnosti, uz vatrogastvo, 
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju 
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u 
vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav 
zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno 
u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja 
civilne zaštite.

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prven-
stveno se angažiraju pravne osobe, službe i udruge 
koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim 
vidovima zaštite i spašavanja s ljudstvom i materijal-
no-tehničkim sredstvima i opremom, a to su:

-  Policijska postaja Hrvatska Kostajnica,
-  Vatrogasna zapovjedništva i DVD-i,
-  Osnovna škola IVO KOZARČANIN Hrvatska 

Dubica,
-  Narodna knjižnica i čitaonica IVO KOZARČANIN 

Hrvatska Dubica,
-  KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Dubica,
-  VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica,
-  Hrvatske vode, VGI Banovina i poduzeće koje 

se bavi obranom od poplava (Vodoprivreda d.d., 
Sisak),

-  DP Elektra Sisak, Pogon Hrvatska Kostajnica,
-  Dom zdravlja Sisak, Ispostava Hrvatska Kostaj-

nica,
-  Zavod za javno zdravstvo SMŽ,
-  Veterinarska stanica Hrvatska Dubica,
-  Hrvatska uprava za ceste,
-  Županijska uprava za ceste,
-  Hrvatske šume, Ispostava Hrvatska Dubica,
-  Operateri u fiksnoj i mobilnoj telefoniji,
-  Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica,
-  Gradsko društvo crvenog križa Hrvatska Ko-

stajnica,
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-  ČAZMATRANS NOVA d.o.o., Prometni ured 
Sisak,

-  ABAZA d.o.o. za trgovinu, prijevoz i ugostiteljstvo 
Hrvatska Dubica,

-  LONIA trgovačko dioničko društvo, Vinkovačka 
2, Kutina,

-  Specijalizirane udruge građana (kao što su 
HGSS, lovci, ribolovci itd.),

-  mobilizirani ljudski i materijalni-tehnički poten-
cijali (sukladno članku 30. Zakona o zaštiti i 
spašavanju).

U slučaju da pravne osobe i službe, koje se bave 
zaštitom i spašavanjem, nisu u mogućnosti sami 
učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a 
ugroza prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na 
zahtjev općinskog načelnika aktivira se Stožer zaštite 
i spašavanja Općine Hrvatska Dubica. 

Navedeni Stožer usklađuje aktivnosti operativnih 
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajed-
nice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja 
posljedica katastrofe i veće nesreće.

Operativne snage na razini Općine Hrvatska Dubica 
djeluju na temelju odluke općinskog načelnika. 

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka kata-
strofe ili velike nesreće na području Općine Hrvatska 
Dubica općinski načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati 
sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s 
područja općine, sukladno Planu zaštite i spašavanja.

Kada je općinski načelnik uposlio sve kapacitete i 
mogućnosti s područja Općine Hrvatska Dubica upu-
ćuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s područja 
županije.

Svi mobilizirani imaju pravo na naknadu stvarnih 
troškova iz proračuna one jedinice lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave na čiji zahtjev su mobilizirani.

KOMUNALNA PODUZEĆA

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

R.B. TRGOVAČKO 
DRUŠTVO ADRESA TEL. 

FAX. DIREKTOR TEL. 
POSAO

TEL. 
KUĆA MOBITEL

1. KOMUNALAC d.o.o.
HRVATSKA DUBICA

HRV. DUBICA, 
P. Berislavića 39

855-422
855-422 Asim Dizdar 855-422 855-307 095 522 1165

2.
VODOOPSKRBA 
d.o.o. HRVATSKA 
DUBICA

HRV. DUBICA.
P. Berislavića 39

855-422
855-422 Asim Dizdar 855-422 855-307 095 522 1165

3. CESTE SISAK d.o.o. SISAK,
Lađarska 28c

530-244 
531-298 Mario Mioković 531-454 099 243 9023

4. VODOPRIVREDA 
SISAK d.d.

SISAK, 
R. Boškovića 11

525-300 
525-319 Davor Kovačević 525-300

530 205 099 800 0428

POPIS PROIZVODNIH DJELATNIKA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

R.B. TRGOVAČKO DRUŠTVO DIPL. 
INŽENJERI INŽENJERI TEHNIČARI KV NKV UKUPNO

1. CESTE SISAK d.o.o. 2 3 5 12 15 37

2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 3 6 8 58 30 105

3. KOMUNALAC d.o.o. HRVATSKA 
DUBICA 1 2 3

4. VODOOPSKRBA d.o.o. HRVATSKA 
DUBICA 1 2 3

POPIS RADNIH STROJEVA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA KOMUNALNE DJELATNOSTI

R.B. TRGOVAČKO DRUŠTVO Rovokopači 
samohodni

Bageri 
gusjeničari Buldozeri Utovarivači Valjci Miješalice 

za beton

1. CESTE SISAK d.o.o. 1

2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 5 5 2 5

3. KOMUNALAC d.o.o. HRVATSKA 
DUBICA

1 mini 
bager 2

4. VODOOPSKRBA d.o.o. 
HRVATSKA DUBICA



Stranica 708 - Broj 17 »SLUŽBENI VJESNIK« Petak, 17. travnja 2015.

POPIS ALATA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

R.B TRGOVAČKO DRUŠTVO MOTORNE 
PILE

MOTORNE 
KOSILICE

PUMPE ZA 
VODU

GRAĐ. 
KOLICA LOPATE OSTALO

1. CESTE SISAK d.o.o. 1 1 5 15

2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 8 22 9 4 26

3. KOMUNALAC d.o.o. HRVATSKA 
DUBICA 4 5 1 4 12

4. VODOOPSKRBA d.o.o. 
HRVATSKA DUBICA 2 2 5

POPIS TERETNIH VOZILA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

R.B. TRGOVAČKO DRUŠTVO Kiperi 
sandučari

Sandučari 
do 1000 kg

Sandučari 
iznad 1000 kg

Kamioni 
za smeće

Mini busi 
i kombiji

Cisterne i 
autocisterne

1. CESTE SISAK d.o.o. SISAK. 3 2

2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 3 5 3 2

3.. KOMUNALAC d.o.o.
HRVATSKA DUBICA 1 1 1

4. VODOOPSKRBA d.o.o.
HRVATSKA DUBICA 1

HRVATSKE VODE VGI »BANOVINA« SISAK

Hrvatske vode su temeljni nositelj i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera obrane 
od poplava i leda prema Zakonu o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09 i 130/11) i Državnom planu obrane 
od poplava (»Narodne novine«, broj 84/10). U sklopu preventivnih mjera planiraju se i provode:

-  poslovi održavanja vodnih sustava i vodnih građevina - tehničko i gospodarsko, 
-  poslovi izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje vodnih sustava i vodnih građevina, 
-  nadziru se i čuvaju izgrađeni objekti sustava obrane od poplava - vodo čuvarska služba.
Područje Općine Hrvatska Dubica nalazi se u sektoru II SLIVNOM PODRUČJU »BANOVINA«, Dionice 33 i 34.
-  sektor II - slivno područje »Banovina« Sisak s definiranim dionicama na vodotocima: 
Sava, Kupa, Odra, Lonja, Glina, Petrinjčica, Sunja i Una, te retencijama Odransko i Lonjsko polje, s ukupno 

izgrađenih 343 km obrambenih nasipa, 3 crpne postaje: Šašna Greda, Mahovo i Hrastelnica i upusno-ispusnom 
ustavom Trebež.

Obavezne mjere obrane od poplava provode se kroz redovnu i izvanrednu obranu od poplava. 
Radove na obrani od poplave izvodi licencirana tvrtka: Vodoprivreda Sisak d.d. sa svojim sredstvima rada i 

zaposlenicima. 

SEKTOR DIONICE USTROJBENA JEDINICA HRVATSKIH VODA ADRESA

SEKTOR II 33 i 34 VGI »BANOVINA« Sisak Sisak, Ruđera Boškovića 11

Odgovorne osobe ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda:

USTROJBENA JEDINICA 
HRVATSKIH VODA ADRESA ODGOVORNA OSOBA FUNKCIJA TELEFON

VGI »BANOVINA« Sisak Sisak, Ruđera Boškovića 11 Tatjana Dovranić-Kardaš Voditelj 
ispostave

525-400
098/983206

Trgovačka društva koja imaju ugovore za obranu od poplave s Hrvatskim vodama, na području Općine 
Hrvatska Dubica su:

SEKTOR/ 
DIONICE

TRGOVAČKA DRUŠTVA KOJA IMAJU 
UGOVORE S HRVATSKIM VODAMA

ODGOVORNA 
OSOBA FUNKCIJA TELEFON

SEKTOR II/ 
dionice 34-54

TD »VODOPRIVREDA SISAK« d.d.
Sisak, R. Boškovića 9 Davor Kovačević direktor 525-300; 530-205

099 800 0428
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RASPORED USTROJBENIH JEDINICA 
HRVATSKIH VODA, RUKOVODITELJA I CENTARA OBRANE OD POPLAVA, PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 

ZADUŽENIH ZA PROVOĐENJE OBRANE OD POPLAVA PO USTROJBENIM JEDINICAMA

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE »BANOVINA«
 
DIONICE: 34/I, 34/II, 35, 48/I, 48/II, 49/I, 49/II, 52, 53/I
Rukovoditelj: 
Tatjana Dovranić-Kardaš, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, VGO Sava, VGI »Banovina«, Sisak,
Zamjenici: 
1.  Nikola Kuruzović, građ. tehn., »Vodoprivreda Sisak« d.d., Sisak,
2.  Duška Petrović-Plavec, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, VGO Sava, VGI »Banovina«, Sisak,
3.  Nevenka Perković, dipl. ing. građ., »Vodoprivreda Sisak« d.d., Sisak,
4.  Željko Polanski, dipl. ing., Hrvatske vode, VGO Sava,
5.  Robert Oreški, dipl. ing., Hrvatske vode, VGO Sava,
6.  Josip Koska, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb.
Centar obrane Sisak: 
Ruđera Boškovića 11 (tel. 044/525-400, faks 044/532-073).
Vodočuvarnica: 
Ustava Trebež, CS Šašna Greda.
Rukovoditelj obrane od poplava područja je osnovni nositelj provođenja Operativnog plana obrane od poplava.

USTANOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

BOLNICE I LJEČILIŠTA

Općina Hrvatska Dubica na svom području nema zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, već se zdravstveno 
zbrinjavanje odvija u ustanovama osnovanim od Sisačko-moslavačke županije:

-  Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, u Sisku, na adresi J. J. Strossmayera 59 s Odjelom za interne bolesti 
Petrinja, u Petrinji, Zeleni brijeg 2,

-  Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« u Popovači, Jelengradska 1,
-  Lječilište »TOPUSKO« Topusko, Trg bana J. Jelačića 16.

R.B. NAZIV ADRESA
RAVNATELJ

TELEFON 
CENTRALAIME I PREZIME TEL./

FAX MOBITEL

1

Opća bolnica dr. 
Ivo Pedišić

Sisak, J. J. 
Strossmayera 59

Dr. sc. Miroslav 
Dubovečak, dr. med.

553-101
531-037 098/261405 553-100

Odjel za interne 
bolesti

Petrinja, 
Zeleni brijeg 2. 815-430 527-941

2.
Neuropsihijatrijska 
bolnica »Dr. Ivan 
Barbot«

Popovača, 
Jelengradska 1.

Prim. Marina Kovač, dr. 
med. 569-202 098/434040 569-200

3. Lječilište 
»TOPUSKO«

Topusko, Trg Bana 
J. Jelačića 16 Domagoj Mosler, dr. med. 886-666

886-029
886-001
886-078

PODACI O KAPACITETU OPĆE BOLNICE »DR. IVO PEDIŠIĆ« SISAK

Bolnica raspolaže s 393 bolesničkih ležaja. Za slučaj dodatnih potreba u istim prostorima mogu se osposobiti 
dodatnih 30 ležaja, što ukupno čini 423 ležaja. 

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Odjel za interne bolesti Petrinja, u Petrinji, Zeleni brijeg 2. Kapacitet 
bolnice je 25 ležaja za dugotrajno liječenje, dok se za slučaj dostatnih potreba u istim prostorima mogu osposobiti 
dodatnih 10% ležaja, te 8 ležaja za palijativnu skrb.

Sveukupni kapaciteti ovih bolnica je oko 496 ležaja.
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U dosadašnjem radu navedeni kapacitet je bio dostatan za zbrinjavanje svih pacijenata sa ovog područja. U 
slučaju velike nesreće ili katastrofe, kada se ukaže potreba prihvata većeg broja povrijeđenih osoba, otpustio 
bi se znatan broj pacijenata na kućno liječenje, a postupno i do 20% kako bi se oslobodili potrebni kapaciteti.

Bolnica raspolaže svom potrebitom opremom i medicinskim osobljem. Međutim ovisno o mogućem ugroženom 
prostoru vjerojatno je da bi se dio pacijenata zbrinuo u susjednim županijama, a naročito se to odnosi na prihvat 
u zagrebačkim bolnicama.

PODACI O KAPACITETU NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE »DR. IVAN BARBOT«, POPOVAČA

Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« u Popovači, Jelengradska 1, telefon 569-200, ima 965 bolesnič-
kih ležaja. Za slučaj dodatnih potreba u istim prostorima mogu se osposobiti dodatnih 5% ležaja, što ukupno čini 
oko 1000 ležaja.

Za ovu bolnicu treba istaći da se u dosadašnjim, a tako bi trebalo i u budućim planovima planira zbrinjavanje 
samo u iznimnim slučajevima. 

Za navedene bolnice i Lječilište Topusko za slučaj potrebe evakuacije i zbrinjavanja vlastitih bolesnika primi-
jenili bi se interni planovi evakuacije.

ISPOSTAVE DOMOVA ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJA SISAK

Br. NAZIV 
ISPOSTAVE ADRESA

VODITELJI ORDINACIJA
CENTRALA

IME I PREZIME TEL.
1.
2.
3.
4.

ISPOSTAVA 
HRVATSKA 
KOSTAJNICA

H. Kostajnica, 
J. Marića 2.

Marijeta Katić, dr. med. - opća med.
Marijan Šarić, dr. med. - opća med.
Mateja Zlomislić, spec. pedijatrije
Mr. sc. Igor Srček, spec. ginekologije

851-578
851-526
526-518
851-179

526-526

POPIS LIJEČNIKA U AMBULANTAMA HRVATSKA DUBICA

Br. Ime i prezime liječnika Adresa Telefon
5. Angela Dizdar, dr. med.- opća medicina T. Bogića 4, Hrvatska Dubica 855-027
6. Zoran Kerner dr. med.- stomatolog T. Bogića 4, Hrvatska Dubica 855-470

U slučaju nesreće ili katastrofe računa se na angažiranje navedenih liječnika prema mjestu rada, a po ukazanoj 
potrebi uz međusobnu koordinaciju domova zdravlja i pružanja pomoći izvan mjesta rada - na ugroženom području.

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 Ekipe hitne pomoći su organizirane pri Domovima zdravlja i ispostavama Domova zdravlja.
Ispostava hitne medicinske pomoći Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2., Hrvatska Kostajnica, 526-526, 

526-527, (pokriva područje Grada Hrvatska Kostajnica i područja općina Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari).
U ispostavi Hrvatska Kostajnica HMP provode sukladno ugovoru sa HZZO svi ugovorni doktori obiteljske 

medicine, i to - 4 doktora medicine, ukupno 12 članova, 4 vozila.
Ekipe su opremljene standardnom opremom za pružanje hitne medicinske pomoći, ali ne posjeduju opremu 

za djelovanje u uvjetima kemijskih akcidenata i sličnim složenim uvjetima.
Služba Hitne medicinske pomoći na području Sisačko-moslavačke županije ima jedinstveni operativni centar 

u Sisku, Kralja Tomislava 1, na tel. 194, ili putem Županijskog centra 112 Sisak na telefon 112.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Sisačko-moslavačke županije

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, sa sjedištem u Sisku, Kralja Tomislava 1. u svom 
ustroju ima 4 službe koje po svom ustroju pokrivaju i područje Općine Hrvatska Dubica. (tel./fax 567-163 / 548-554).

1.) Služba za epidemiologiju

Osnovni ciljevi rada epidemiološke službe su prevencija zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti na području 
Sisačko-moslavačke županije, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 
79/07, 113/08 i 43/09). Kadrovima, opremom, ustrojem i organizacijom su spremni odgovoriti na svaku pojavu 
zarazne bolesti na našem području.
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2.) Služba za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju

Područje odgovornosti podrazumijeva mikrobiološku obradu bolesničkih i epidemioloških uzoraka s područja 
naše županije:

-  identifikacija potencijalnog patogena kao uzročnika infekcije i izrada testa osjetljivosti na antimikrobne 
lijekove u uzorcima bolničkih i ambulantnih bolesnika,

-  konzultacija liječnika (ambulantnih i odjelnih) o rezultatima pretraga, interpretacija nalaza, konzultacija o 
primjeni antimikrobnih lijekova, konzultacija o uzimanju uzoraka za mikrobiološke pretrage,

-  identifikacija izvora i uzročnika epidemije, bolesnika i kliconoša,
-  aktivno sudjelovanje o otkrivanju i kontroli bolničkih infekcija.

3.) Služba za školsku i sveučilišnu medicinu

 Služba provodi cjelovite mjere specifične i preventivne zaštite koje provodi 5 timova školske medicine.
 Obavljaju se sistematski pregledi u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja 

poremećaja zdravlja prije upisa u I. razred osnovne škole, u V. i VIII. razredima osnovnih škola, sistematski pre-
gledi u I. razredima srednjih škola, kontrolni pregledi nakon sistematskih pregleda, namjenski pregledi, učestale 
su posjete školama.

4.) Služba za zdravstvenu ekologiju

 Služba prati i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće i voda za kupanje i rekreaciju te kakvoću po-
vršinskih, podzemnih i otpadnih voda, ocjenjuje kakvoću i zdravstvenu ispravnost hrane, hrane za životinje te 
predmeta opće uporabe, prati i ocjenjuje kakvoću okoliša (zrak, tlo, sediment, otpad, biološki uzorci) i utjecaj 
na zdravlje stanovništva, prati koncentraciju peludi alergogenih biljaka u zraku u cilju izrade peludne prognoze i 
peludnog kalendara, u uzorcima hrane, stočne hrane i uzorcima iz okoliša određuje razine specifičnih polutanata: 
organoklornih pesticida, triazinskih pesticida, polikloriranih bifenila, halogeniranih organskih otapala, ukupnih i 
mineralnih ulja, mikotoksina, policikličkih aromatskih ugljikovodika, metala i metaloida.

VETERINARSKA SLUŽBA

 Veterinarska služba je organizirana kroz djelovanje ovlaštenih veterinarskih organizacija i njihovih ispostava. 
Dosadašnja iskustva pokazuju da se rad veterinarske službe u slučaju pojave bolesti životinja većih razmjera 
veže uz rad veterinarske inspekcije, a preko nje izravno pod nadležnost nadležnog ministarstva. Županijske 
službe u tim uvjetima prate nastalu situaciju i pružaju svu potrebnu potporu. Ovakav način rada se očekuje i u 
eventualnim slijedećim slučajevima, s tim da se može konstatirati da županija ima dostatne kapacitete da udovolji 
traženim potrebama. 

POPIS OVLAŠTENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA  ZA PODRUČJE OPĆINE HRVATSKA DUBICA

Ovlaštena veterinarska 
organizacija Adresa Telefon /

fax
Odgovorna 

osoba
Telefon/
Mobitel Područje odgovornosti

 VETERINARSKA 
 AMBULANTA 
 TIN d.o.o.
 Donji Kukuruzari

Donji Kukuruzari 34
44 430 Hrv. 
Kostajnica

857-036
Marin
Martinović
Tomislav

857-036
857-037
098/1724405
099/7400385

Grad: Hrv. Kostajnica, 
Općine: 
Hrvatska Dubica, Donji 
Kukuruzari, Majur i Dvor 

STRUKTURA UPOSLENIH U OVLAŠTENIM VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I ORGANIZACIJA DE-
ŽURSTVA

Ovlaštena veterinarska 
organizacija

Struktura 
uposlenih Dežurstvo

VETERINARSKA 
AMBULANTA TIN 
d.o.o. D. Kukuruzari

3 dr.vet.med.
3 vet.tehn.

Dežustvo je organizirano unutar 24 sata, dežurstvo obavljaju dr. vet. 
med. prema radnom rasporedu, a dežurnog doktora se može nazvati na 
tel. 857-036, koji je preusmjeren na mobilni telefon dežurnog doktora.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Na području Općine Hrvatska Dubica djeluju udruge građana koje po svojim statutima imaju u većini slučajeva 
različite načine organiziranja, kao i područja djelovanja. Ta različitost (lovačka društva, izviđači i dr.) kao i dra-
govoljnost članstva za djelovanje u tim udrugama daju im mjesto važne sastavnice unutar cjelokupnog sustava 
zaštite i spašavanja.
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Na području Općine djeluju sljedeće udruge građana: Lovačko društvo »Jelen«, Športsko-ribolovna udruga 
»Mladica«, Dubičko udruženje žena »DUŽ«, Nogometni klub »Una-mladost« Hrvatska Dubica i Kulturno umjet-
ničko društvo »JEKA« Hrvatska Dubica.

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

R. B. OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Realizirano u 
2014. god. (kn)

Planirano za 
2015. god. (kn)

1. CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje, smotriranje, angažiranje, 
osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i druge aktivnosti i 
mjere u zaštiti i spašavanju) - -

2. VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr.
(Javna vatrogasna postrojba, vatrogasna zajednica, DVD) 113.500,00 115.000,00

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
REDOVITA DJELATNOST
(JP za održavanje komunalne infrastrukture, hitna pomoć, javno 
zdravstvo, socijalna skrb, veterinarske službe, zaštita okoliša, 
pravne osobe od interesa za ZIS, i dr.) 651.083,24 535.000,00

4. UDRUGE GRAĐANA
(crveni križ, ronilački klubovi, radioamateri, planinari, ribolovna i 
lovačka društva i dr.) 123.500,00 115.000,00

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 888.083,24 765.000,00

Na temelju naprijed navedenoga i analizom utvr-
đenog stanja donosi se

Z A K L J U Č A K

I.
Općina Hrvatska Dubica je, ukupno gledajući, 

poduzela niz aktivnosti te uložila znatna sredstva za 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na ovom području. 

Slijedom navedenoga sustav zaštite i spašavanja 
na području Općine Hrvatska Dubica nije dostigao 
zadovoljavajuću razinu, zbog nedovoljno raspoloživih 
sredstava. 

U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo 
moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve 
pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem 
razvoju treba povesti računa o ravnomjernijem razvoju 
svih komponenti.

II.
Obzirom da Općina Hrvatska Dubica, do sada, nije 

izdvojila sredstva za razvoj civilne zaštite te da je od 
strane inspekcije naloženo osiguranje sredstava za 
razvoj civilne zaštite, potrebno je, sukladno odredbama 
članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Na-
rodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) u 
izmjenama Proračuna za 2015. godinu i u Proračunu 
za 2015. godinu izvršiti zakonsku obvezu osiguranja 
sredstava za razvoj civilne zaštite. 

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon dana 

objave, a objavit će se u »Službenom vjesniku«, služ-
benom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/15-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-01
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

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

25.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10), članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Analize stanja 
i usvojenog zaključka, a na prijedlog općinskog na-
čelnika, Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na 
sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine, donosi

S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Hrvatska Dubica 
za 2015. godinu

OPĆE ODREDBE

I.
Analizom stanja zaštite i spašavanja na području 

Općine Hrvatska Dubica (nadalje: Analiza) i usvoje-
nog Zaključka donose se Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Op-
ćine Hrvatska Dubica (nadalje: Smjernice) kao zbroj 
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svih potreba redovnih službi i djelatnosti koje se bave 
zaštitom i spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti 
(hitna pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća 
za održavanje komunalne infrastrukture, veterinarstvo 
i dr.) u koje ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite.

Smjernicama se nastoje ispraviti Analizom utvrđeni 
nedostaci svake sastavnice sustava zaštite i spaša-
vanja, a sve s ciljem kako bi sustav što bolje reagirao 
kod nastanka ili prijetnje nastanka većih nesreća i 
katastrofa.

II.
Utvrđuju se Smjernice, kako slijedi:
-  u Proračunu Općine Hrvatska Dubica za 2015. 

godinu predvidjeti i realizirati sredstva za opre-
manje postrojbe civilne zaštite,

-  temeljem procjene ugroženosti i Planova zaštite 
i spašavanja izraditi Srednjoročni plan razvoja, 
u osobnom i materijalnom sklopu, usklađeno s 
osiguranim materijalnim sredstvima u Proračunu, 
a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja 
na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica 
koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i 
pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje 
ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost,

-  iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja 
(nabava osobne i skupne opreme), te planirati 
provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i 
druge djelatnosti,

-  u Srednjoročnom planu iskazati mogućnost za 
osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, 
zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih 
dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i 
spašavana, sukladno novousvojenom Planu 
zaštite i spašavanja.

Vatrogastvo

Nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog va-
trogastva sukladno njihovim vlastitim programima i 
razvojnim projektima.

Planirati u Plan materijalno-tehničkog razvoja i 
iskazati nabavu opreme i sredstava, usavršavanje 

kadrovskih kapaciteta (planovi obuke i vježbi), daljnji 
razvoj sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, 
intervencije), te iskazati dodatne potrebe za djelova-
njem u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja u 
slučaju većih nesreća i katastrofa.

Službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i  
 spašavanjem u okviru svoje djelatnosti

Većina službi koje se, u okviru svoje redovne dje-
latnosti, bave zaštitom i spašavanjem (hitna pomoć, 
javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske službe, 
zaštita okoliša, zaštite bilja, humanitarne organizaci-
je) ustrojene su i djeluju na višim razinama i na više 
jedinica lokalne samouprave.

Slijedom toga, a u svezi praćenja stanja na području 
Općine Hrvatska Dubica, treba redovito tražiti analizu 
stanja bitnih za sustav zaštite i spašavanja.

U narednom planskom razdoblju na osnovu Pro-
cjene i Plana zaštite i spašavanja Općine Hrvatska 
Dubica, treba nastaviti s daljnjim razvojem komunalne 
infrastrukture (vodoopskrba, čistoća, odvodnja i dr.) 
kao bitnog čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ove Smjernice stupaju na snagu dan nakon dana 
objave, a objavit će se u »Službenom vjesniku«, služ-
benom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/15-01/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrvatska Dubica, 15. travnja 2015.

Predsjednik
Dario Abaza, mag.oec., v.r.
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OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Donji Kukuruzari 697

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

13. Odluka o izradi Strateškog razvojnog 
programa Općine Hrvatska Dubica 699

14. Odluka o izmjeni Odluke o općinskim 
porezima 700

15. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na 
korištenje javnih površina 700

16. Odluka o Izmjeni i dopuni Plana gospo-
darenja otpadom Općine Hrvatska Dubica 
za razdoblje do 2020. godine 701

17. Zaključak o usvajanju Godišnjeg financij-
skog izvještaja društva »KOMUNALAC« 
d.o.o. za 2014. godinu 701

18. Zaključak o usvajanju Godišnjeg financij-
skog izvještaja društva »VODOOPSKRBA« 
d.o.o. za 2014. godinu 702

19. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvr-
šenju Odluke o upravljanju grobljima 
na području Općine Hrvatska Dubica 
tijekom 2014. godine 702

20. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
općinskog načelnika Općine Hrvatska 
Dubica za period 1. lipnja do 31. prosinca 
2014. godine 702

21. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
Narodne knjižnice i čitaonice »Ivo Kozar-
čanin« Hrvatska Dubica za 2014. godinu 702

22. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska 
Kostajnica za 2014. godinu 703

23. Zaključak o usvajanju Godišnjeg financij-
skog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Hrvatska Dubica za 2014. godinu 703

24. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Hrvatska Dubica za 
2014. godinu 703

25. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine 
Hrvatska Dubica za 2015. godinu 712

S A D R Ž A J

»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.


