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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 i 36/09), Zakona o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi-
ne«, broj 28/10) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 32/09), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj  
7. lipnja 2010. godine, donosi

 
O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama 
općinskih dužnosnika, vijećnika i članova radnih 

tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika 
Općine Hrvatska Dubica

 
Članak 1.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama 
općinskih dužnosnika, vijećnika i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Hrvat-
ska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 55/09 - nadalje: 
Odluka) utvrđuju se izmjene i dopune, kako slijedi:

Stavak 1. članka 3. Odluke mijenja se i sada 
glasi:

»Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 
osnovicu za obračun plaće općinskog načelnika 
i zamjenika općinskog načelnika čini osnovica za 
državne dužnosnike.«

Iza stavka 1. članka 3. Odluke dodaje se novi 
stavak 2. koji glasi:

»Za obračun plaće općinskog načelnika, kada 
tu dužnost obavlja profesionalno, utvrđuje se 
koeficijent u vrijednosti od »2,75«, uvećano za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a 
najviše 20%.

»Za obračun plaće zamjenika općinskog na-
čelnika, kada tu dužnost obavlja profesionalno, 
utvrđuje se koeficijent u vrijednosti od »0,55«, 
uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 
staža, a najviše 20%.«

Stavak 2. Odluke briše se.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Služ-

benom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-03/09-03/01
URBROJ: 2176/10-02-10-02
Hrvatska Dubica, 7. lipnja 2010.

Predsjednik
Milan  Ćorić, v.r.

15.
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o proračunu 

(»Narodne novine«, broj 87/08), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 15. Statuta 
Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 
32/09), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na 
sjednici održanoj  7. lipnja 2010. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću »KOMUNALAC« d.o.o. za 
komunalne djelatnosti

                       

Članak 1.

Osniva se društvo s ograničenom odgovornošću 
koje će poslovati pod tvrtkom:  »KOMUNALAC« d.o.o. 
za komunalne djelatnosti (nadalje: Društvo).

Skraćeni naziv tvrtke glasi: »KOMUNALAC« 
d.o.o.

Sjedište Društva je u Hrvatskoj Dubici, a poslovna 
adresa je u Hrvatskoj Dubici, Petra Berislavića 39.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
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Članak 2.

Društvo ima: Skupštinu, Upravu i Nadzorni od-
bor.

Skupštinu Društva čine: općinski načelnik Općine 
Hrvatska Dubica, u funkciji predsjednika Skupštine i 
još dva člana koje imenuje Općinsko vijeće iz reda 
vijećnika.

O imenovanju članova Skupštine Društva, iz stavka 
2. ovog članka, donijet će se poseban akt.

Upravu Društva čini jedan član uprave - direk-
tor.

Nadzorni odbor Društva ima 3 člana.

Upravu Društva - direktora i članove Nadzornog 
odbora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 
godine.

 

Članak 3.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- tržnice na malo,

- održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih 
poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova

- elektroinstalatrski radovi,

- kupnja i prodaja roba,

- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem, 
te uklanjanje građevina,

- izrada razne betonske galanterije, ambalaže, 
ukrasnih predmeta i slično,

- specijalizirana trgovina na malo pogrebnom 
opremom,

- javni cestovni prijevoz putnika i tereta u doma-
ćem i međunarodnom prometu,

- zemljani radovi - tehničko i gospodarsko odr-
žavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih 
građevina i uređaja, tehničko i gospodarsko 
održavanje melioracijskih sustava za odvod-
njavanje i navodnjavanje, tehnički radovi provo-
đenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite 
od štetnog djelovanja voda na vodama I. reda 
(državne vode) u dužini 100 km vodotoka i 
nasipa, te na vodama II. reda (lokalne vode) u 
dužini od 400 km vodotoka i nasipa,

- izgradnja hidrograđevinskih objekata: uređenje 
vodotoka i drugih voda na vodama (regulacij-
ski radovi) na vodama I. reda (državne vode) 
u dužini od 100 km vodotoka i nasipa, te na 
vodama II. reda (lokalne vode) u dužini od  
400 km vodotoka i nasipa.

 
Članak 3.

Temeljni kapital Društva je 20.000,00 kn koji će u 
cijelosti biti uplaćen u novcu.

 
Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik da kod javnog bi-
lježnika, temeljem ove Odluke, sačini i potpiše valjanu 
javnobilježničku ispravu - društveni ugovor, pogodnu 
za upis Društva u trgovački registar.

 
Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Hrvat-
ska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 363-01/10-05/01
URBROJ: 2176/10-02-10-01
Hrvatska Dubica, 7. lipnja 2010.

Predsjednik
Milan  Ćorić, v.r.
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S A D R Ž A J

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina Donji 
Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i  
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,  
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »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.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o na-
knadama općinskih dužnosnika, vijećnika 
i članova radnih tijela Općinskog vijeća 
i općinskog načelnika Općine Hrvatska 
Dubica 1

15. Odluka o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću »KOMUNALAC« d.o.o. za 
komunalne djelatnosti 1


