Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18.
Statuta Općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 20/09, 6/10, 9/13 i 4/18), članka 63. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 20/09 i 9/13), Općinsko vijeće
Općine Dubrava na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Dubrava za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Općine Dubrava za 2019 .
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i način davanja jamstava,
korištenje namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine
ovlasti Općinskog načelnika Općine Dubrava u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju
proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od:
- računa financiranja/zaduživanja u kojem se iskazuju bilance prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka te primici od financijske imovine i zaduživanja izdaci za financijsku imovinu, i otplatu kredita i
zajmova.
- računa prihoda i rashoda u kojem se iskazuju svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi
po vrstama rashoda.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u
tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu sa predviđanjima za 2019. - 2020. godinu.
Plan razvojnih programa čine razvojni programi proračunskih korisnika u kojima su iskazani
planirani rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i kapitalne pomoći u sljedeće dvije godine, a
usklađuju se svake godine.
Članak 3.
Odlukom ili drugim aktom ne mogu se stvarati obveze na teret Proračuna, ako za njih nisu
osigurana sredstva u Proračunu.
Korisnici Proračuna mogu koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su određene
Proračunom i to dovisine utvrđene u njegovom posebnom dijelu iskazana prema proračunskim
klasifikacijama, a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanja u sljedećim
godinama uz suglasnost Općinskog načelnika.
Članak 4.
Proračunski korisnik Općine Dubrava je Dječji vrtić Dubrava.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 5.
Proračun Općine izvršava se na temelju usvojenih financijskih planova, a u skladu s njegovom
likvidnošću.

Ako prihodi tijekom godine ne pritječu u predviđenoj dinamici, Općinski načelnik može
privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda/izdataka kako bi održalo uravnoteženost Proračuna.
Članak 6.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela
sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Članak 7.
Na temelju financijskih i računskih planova korisnika, Općinski načelnik utvrđuje i odobrava
plaćanja po zahtjevima korisnika.
Članak 8.
Korisnici koji ostvare prihode obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti moraju ih koristiti za pokriće
izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, a ostatak za tekuće i kapitalne izdatke.
O ostvarenim i
utrošenim prihodima iz stavka 1. ovoga članka korisnici izvješćuju Općinu na način i u rokovima utvrđenim
pozitivnim opisima.
Jedinstveni upravni odjel i Općinski načelnik nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovog
članka. Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani
vlastiti prihodi, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda.
Članak 9.
Proračunski korisnik koristi se proračunskim sredstvima samo za namjene predviđene proračunom
za plaćanje izvršenih isporuka ili usluga.
Proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanja u slijedećoj
godini, u skladu s svojim Statutom i uz pismenu suglasnost Općinskog načelnika.
Članak 10.
Sredstva naknada, troškova i drugih materijalnih prava zaposlenih isplaćivat će se u skladu s
zakonom, podzakonskim aktima i Pravilnicima i drugim aktima Općine u okviru proračunskih mogućnosti.
Članak 11.
Ako se proračunski prihodi ne ostvaruju predviđenom dinamikom rashodi za zaposlene imaju
prednost u izvršavanju.
Članak 12.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga provodi se prvenstveno u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim propisima, te podzakonskim
aktima (odlukama, pravilnicima i drugim aktima) donesenim na temelju naprijed navedenih zakona, te
Odlukom o načinu provedbe postupka jednostavne nabave.
Odgovorna i ovlaštena osoba naručitelja je Općinski načelnik.
Članak 13.
Plaćanje nabava, roba, usluga ili radova može se ugovoriti predujmom samo u iznimnim
slučajevima. O plaćanju predujmom odlučuje Općinski načelnik.
Za plaćanja predujmom u iznosu većem od 30.000,00 kuna potrebna je prethodna suglasnost
Općinskog vijeća.
Za plaćanje predujmom proračunski korisnici moraju ishoditi odgovarajuće jamstvo za povrat
sredstava u slučaju neizvršenja posla.
Članak 14.
Sredstva proračunske zalihe Općine Dubrava za 2019. godinu iznose 10.000,00 kuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe u cijelosti odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.
Kada koristi sredstava iz proračunske zalihe Općinski načelnik obvezan je o tome izvjestiti,
Općinsko vijeće Općine Dubrava, na način da se u izvješću naznači razlog korištenja sredstava, u koju svrhu
su sredstva korištena, te iznos korištenih sredstava. Izvješće Općinski načelnik podnosi na prvoj narednoj
sjednici Vijeća.
Članak 15.
Sredstva za financiranje javnih potreba, utvrđena i raspoređena u programima koji su doneseni s
Proračunom, doznačuju se korisnicima na temelju zahtjeva, ugovora ili drugog valjanog pravnog osnova, a
dinamiku i raspored doznake određuje i odobrava Općinski načelnik
Sredstva iz programa socijalnih potreba, koriste se na temelju odluka i postupaka koji su propisani
zakonom i odlukama Općinskog vijeća.
Članak 16.
Sredstva za sufinanciranje javnih potreba u sportu, što su utvrđena Programom javnih potreba u
sportu za 2018. godinu, izdvajaju se iz Proračuna na račun Sportske zajednice Općine Dubrava za programe
čije provođenje osigurava Sportska zajednica Općine Dubrava.
Sredstva za financiranje javnih potreba u vatrogastvu doznačuju se na račun Vatrogasne zajednice
općine Dubrava.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u pravilu mjesečno u visini jedne dvanaestine
osiguranih sredstava, ili prema potrebi odnosno zahtjevu Sportske zajednice, s time da se poštuje omjer
doznačenih sredstava sa vremenskim rokom, a razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.
O izvršavanju Programa javnih potreba i o utrošku proračunskih sredstava Sportska zajednica i
Vatrogasna zajednica općine Dubrava izvješćuje Općinsko vijeće, u skladu s propisima.
Ako to zahtijevaju okolnosti Općinski načelnik može sredstva doznačivati i u drugačijim omjerima,
a u cilju da se ne dovede u pitanje izvršavanje Programa.
Članak 17.
U Proračunu su utvrđena sredstva za naknade i druga primanja na temelju posebnih
propisa. Naknada za opremu novorođenog djeteta iznosi 2.000,00 kn.
Članak 18.
Ako se tijekom fiskalne godine prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih,
povećaju se rashodi i¸izdaci ili ih za pojedine namjene treba drugačije rasporediti, potrebno je izmijeniti ili
dopuniti Proračun po postupku propisanom za donošenje Proračuna.
Iznimno, ako se preraspodjela proračunskih sredstava ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka,
preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama unutar razdjela, odnosno proračunskih korisnika ili
između proračunskih korisnika, može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.
Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće Općine Dubrava o izvršenju proračuna na način i u
rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
Članak 19.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda. Rješenje o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel.
Članak 20.
Proračun Općine Dubrava izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.
Financijske obveze koje nisu podmirene do 31. prosinca tekuće godine podmiruju se iz sredstava
Proračuna sljedeće fiskalne godine.
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

Članak 21.
Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati do
iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.
Neplanirane, a uplaćene pomoći i donacije mogu se koristiti prema utvrđenim aktivno-stima ili
projektima.
Članak 22.
Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik.
Općinski načelnik odgovoran je za primjenu i provedbu propisa koji se odnose na Proračun.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno izvršavanje usvojenih
financijskih planova.
Članak 23.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem i izvršenjem Proračuna, te
nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava, obavlja Općinsko vijeće samostalno ili
preko svojih radnih tijela.
Općinski načelnik samostalno ili putem Upravnog odjela nadzire materijalno i računovod-stveno
poslovanje korisnika Proračuna glede namjena, opsega i dinamike korištenja sredstava.
III. ZADUŽIVANJE, OTPLATE I JAMSTVA
Članak 24.
Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita uz prethodnu suglasnost Vlade RH, u
skladu s Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica lokalne samouprave.
Odluku o zaduživanju uzimanjem kredita, zajma ili izdavanjem vrijednosnih papira za investicije
koje se financiraju iz proračuna Općine donosi Općinsko vijeće.
Pravna osoba čiji je Općina osnivač ne može se dugoročno zaduživati (osim kratkoročno kod
poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez prethodne suglasnosti Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi, odnosno ustanovi čiji je
Općina osnivač.
Članak 25.
IV. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA
Općinski načelnik može na zahtjev dužnika odgoditi dospjela plaćanja, ugovoriti s dužnikom
obročnu otplatu ili promijeniti predvidivu dinamiku plaćanja duga ako bi se time poboljšale mogućnosti
naplate potraživanja, najduže na vrijeme od 6 mjeseci..
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug do određene visine, ako bi troškovi
postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug po pojedinom dužniku u visini
do 5.000,00 kuna.
Odluku o otpisu duga po pojedinom dužniku u visini iznad 5.000,00 kuna donosi Općinsko
vijeće.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Zagrebačke županije“, a primjenjuje
se od 1. siječnja 2019. godine.
Klasa: 400-06/18-01/7

Urbroj: 238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinca 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće
PREDSJEDNICA:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" – 68/18), i
članka 18. Statuta općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije" broj: 20/09, 6/10, 9/13, i 4/18),
na prijedlog Općinskog načelnika Općine Dubrava, Općinsko vijeće općine Dubrava na 12. sjednici
održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
I.

OPĆENITO

Ovim programom utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se projektirati, odnosno graditi u 2019. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine” broj: 68/18).
Ovaj Program temelji se na potrebama uređenja prostora u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju
posebnih propisa.
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to: javnih površina, nerazvrstanih
cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete, financira se iz sredstava:
- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade
- naknada za koncesiju;
- cijena komunalne usluge;
- šumskog doprinosa;
- ostalih prihoda proračuna;
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu sadrži:
- procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora
građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom
izvora njihova financiranja a sve kao procjenu troškova građenja.
- Objekti i uređaji komunalne infrastrukture gradit će se unutar granica građevinskog
područja.
II.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA, TE
ZA NABAVU OPREME U 2019. GODINI:
PROCJENA
OPIS POTREBA
TROŠKOVA GRAĐENJA
U KN

1. JAVNE POVRŠINE
Uređenja javnih površina postavljanjem klupa za sjedenje i koševa za
otpad u svim naseljima na području Općine Dubrava, postavljanje
oglasnih stupova, i opremanje dječjeg igrališta.

320.000,00

320.000,00

Izvori financiranja: - Općinski proračun

2. IZGRADNJA VODOVODA

300.000,00

100.000,00
200.000,00

Projektiranje vodovodne mreža prilazne u Dubravi
Izgradnja vodovodne mreža prilazne u Dubravi
-

Izvori financiranja: - Općinski proračun.

2. JAVNA RASVJETA
Zamjena rasvjetnih tijela ESCO model – modernizacija – led rasveta.
Izvori financiranja: - Općinski proračun.
3. IZGRADNJA NOGOSTUPA U
ZAGREBAČKOJ ULICI
Nogostup u Zagrebačkoj ulici u Dubravi (Centar – Ladina) – II.
FAZA
Izvori financiranja: - Državni proračun
- šumski doprinos
4. PROJEKTIRANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE
Projektiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Dubrava.
Izvori financiranja: - šumski doprinos

500.000,00

500.000,00
50.000.00

50.000,00

100.000,00
100.000,00

5. IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

200.000,00

Izgradnja autobusnih stajališta uz prometnice na području Općine
Dubrava
Izvori financiranja: - Općinski proračun.
6. PROJEKTIRANJE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA
Izvor financiranja: Županijski proračun
UKUPNO

200.000,00

10.000,00
1.480.000,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Ukoliko se sredstva u proračunu neće ostvariti u skladu s planiranim sredstvima Program
će se izmijeniti na način da se realizira sukladno ostvarenim financijskim mogućnostima.
IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Zagrebačke županije.

Klasa: 363-01/18-01/72
Urbroj: 238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinca 2018
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće

PREDSJEDNICA:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18), i
članka 18. Statuta općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije" broj: 20/09, 6/10, 9/13 i 4/18), i
članka 63. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubrava, Dubrava ("Glasnik Zagrebačke
županije" broj: 20/09 i 9/13), Općinsko vijeće općine Dubrava na 12. sjednici održanoj 21. prosinca
2018. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Dubrava u 2019. godini

I. UVODNI DIO
Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2019. godini na
području Općine Dubrava za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje javnih površina,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje zelenih javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja i
- javna rasvjeta.
Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih
troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s
naznakom izvora financiranja.
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini izrađen je u skladu s
predvidivim sredstvima, izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Dubrava za 2019.
godinu.
Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
osigurat će se iz sljedećih izvora:
- komunalna naknada,
- komunalni doprinos,
- naknade za koncesiju,
- šumskog doprinosa,
- ostalih prihodi Proračuna Općine Dubrava i Županije.
U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz točke I. ovog Programa u Općini
Dubrava obuhvaća:
II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM VISINE TROŠKOVA I VISINA OSIGURANIH
SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Opis radova održavanja komunalne infrastrukture

Planirani iznos
sredstava

1. Održavanje nerazvrstanih cesta:

1.675.000,00

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrava naznačena je između ostalog
obveza održavanja i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta. Pored svih nerazvrstanih cesta
navedenih u Popisu nerazvrstanih cesta, prema važnosti korištenja navedene su prometnice,
koje će kao prioritetne potrebno održavati.
Održavanje nerazvrstanih cesta vrši se na dva načina i to stavljanjem novog asfaltnog sloja,
nasipavanje tzv. „frezanim asfaltom“ i održavanje nasipavanjem kamenim materijalom,
održavanjem putnih kanala iskopom i čišćenjem, te čišćenje snijega u zimskom periodu
“ZIMSKA SLUŽBA”.

a) Odvodnja atmosferskih voda
Pod odvodnjom atmosferskih voda, u smislu odredaba Zakona o
komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, te Zakona o javnim
cestama, Odluke o komunalnom redu i Odluke o odvodnji,
podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s obrađenih
odnosno nepropusnih površina u otvorene kanale i potoke.
Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se, u
skladu s ovim Programom, odvodni jarci oborinske odvodnje i cijevni
propusti.
Pod radovima održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda
podrazumijeva se čišćenje slivnih kanala, iskop i čišćenje putnih graba
u svim selima, kao i sanacija cijevnih propusta, i slični radovi.
Programom održavanja objekata za odvodnju oborinskih voda
obuhvaćena su sva naselja i sela bez obzira na otvoreni ili zatvoreni
sustav oborinske odvodnje.
b) stavljanjem novog asfaltnog sloja i „frezanog asfalta“ na
dionicama:
- nerazvrstane ceste u Staroj Kapeli,
- nerazvrstane ceste u Novoj Kapeli,
- nerazvrstane ceste u Novakima,
- nerazvrstane ceste u Habjanovcu
- nerazvrstane ceste (ulice) u Dubravi
- nerazvstana cesta Bađinec - Graberec

140.000,00

960.000,00

c) popravci (tzv. krpanje) postojećih nerazvrstanih cesta –
krpanje asfaltnom masom, nasipavanje kamenim materijalom i dr..
- nerazvrstanih cesta u Dubravi,
- nerazvrstanih cesta u Novakima,
- nerazvrstanih cesta u Donjem Vukšincu,
- nerazvrstanih cesta Lepšovec-Fištrovača,
- nerazvstana cesta u Koritnoj,
- nerazvrstanih cesta Dubravskom Markovcu ,
- nerazvrstanih cesta Zgališću,
- nerazvrstanih cesta Novoj i Staroj Kapeli,
- nerazvrstanih cesta G. Vukšincu,
- nerazvrstanih cesta Grabercu,
- nerazvrstanih cesta u Brezju,
- nerazvrstanih cesta u Kunđevcu,
- nerazvrstanih cesta u Paruževcu,
- nerazvrstanih cesta u Zvekovcu,
- nerazvrstanih cesta u Mostarima,
- nerazvrstanih cesta u Marinkovcu
- nerazvrstanih cesta u Zetkanu,
- nerazvrstanih cesta u Podlužanu,
- nerazvrstanih cesta u Žukovcu,
- nerazvrstanih cesta u Mostarima
- nerazvrstanih cesta u Mostarima

300.000,00

e)Prometna signalizacija.
Općina Dubrava u obvezi je postavljanja prometne
signalizacije, posebice na nekategoriziranim cestama, i drugim
prometnicama ako njima gospodari u smislu Zakona o cestama.
Slijedom navedenog potrebno je izvršiti nabavku i postavljenje
prometnih znakova, prvenstveno znaka obaveznog zaustavljanja, kao i
znakova dozvoljenog opterećenja nerazvrstanih cesta.
Stoga se u 2019. predviđa kupnja prometnih znakova kao
zamjena ili novo postavljanje, te nabava turističkih znakova, a sredstva
za izvršenje radova u ovoj točci, financirat će se iz sredstava komunalne
naknade i drugih izvora prihoda.

75.000,00

f) Čišćenje nerazvrstanih cesta i javnih površina
“ ZIMSKA SLUŽBA “
Čišćenje javnih površina i nerazvrstanih cesta obavljati će se
putem ugovorenog izvođača, i od strane radnika Općine Dubrava koji
svoje poslove obavljaju kao “mjesni čistači”. Čišćenje snijega na
površinama ispred stambenih zgrada, lokala i dr. nije obuhvaćeno ovim
Programom iz razloga što je način čišćenja snijega propisano Odlukom
o komunalnom redu. Čišćenje snijega na javnim površinama (šetališta,
sajmišni prostor i dr.), obavljati će radnici Općine Dubrava, određeni za
poslove čišćenja.

200.000,00

Sredstva za izvršenje radova financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, i ostalih prihoda proračuna.

2. Održavanje javnih površina

552.000,00

a) redovno održavanje javnih površina(trgova, pješačkih zona,
otvorenih odvodnih kanala, dječjeg vrtića i igrališta i javnih prometnih
površina, te javnih cesta u mjestu Dubrava:
- odvoz kontejnera, …………………………………... 80.000,00 kuna
- materijal za uređivanje javnih površina ,…………… 20.000,00 kuna
- uređenje prostora “Dudnjak” u Dubravi………….… 6.000,00 kuna
- održavanje i sanacija pješ. staza i zona…………..… 10.000,00 kuna
- prigodno ukrašavanje javnih površina
(blagdansko ukrašavanje)…………………………….100.000,00 kuna
- Deratizacija i dezinsekcija javnih površina………….120.000,00 kuna

442.000,00

- Zbrinjavanje napuštenih životinja …………………. 40.000,00 kuna
- održavanje ostalih javnih površina (smeće) ……….. 66.000,00 kuna
Sredstva za izvršenje radova osigurat će se iz prihoda komunalne
naknade i drugih sredstava proračuna
b) redovno čišćenje zelenih površina:
- redovna košnja trave u parkovima i grobljima na području Općine
Dubrava (benzinsko i dizelsko gorivo za strojeve)..…20.000,00 kuna
110.000,00
- čišćenje i uređivanje zelenih površina – parkova, i stabala na području
mjesta Dubrava, te sadnja ukrasnog drveća na javnim površinama
…………………………………………………………90.000,00 kuna
Sredstva za izvršenje radova osigurat će se iz prihoda komunalne
naknade i drugih sredstava proračuna.
3. Javna rasvjeta

280.000,00

Javna rasvjeta najam javne rasvjete – Newlighte

280.000,00

Financiranje troškova održavanja vrši iz sredstava ubranih od
komunalne naknade.
4. Održavanje groblja ( održavanje mrtvačnice, plin, voda, električna
energija, zamjena ulaznih vrata i dr.)

41.500,00

- Popravak ograda oko groblja,popravci i sanacija ulaznih
stepenica,popravci i sanacija pješačkih staza, ulaznih vrata,
sanacija parkirališta, rušenje suhih stabala i živica te novog
raslinja.
- Materijal za tekuće i investicijsko održavanje groblja
-

15.000,00

10.000,00

Režijski troškovi mrtvačnice, plin, voda, električna energija i
dr.) uključujući prateće objekte .
Financiranje troškova održavanja vrši iz sredstava ubranih od grobne
naknade

16.500,00

2.548.500,00

UKUPNO:

II
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Glasniku Zagrebačke županije".
Klasa: 363-01/18-01/71
Urbroj:238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinac 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće
PREDSJEDNICA:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine"
broj: 47/90, 27/93 i 38/09), članka 18. Statuta općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije" broj:
20/09, 6/10 i 9/13), i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća općine Dubrava (“Glasnik Zagrebačke
županije” broj: 20/09 i 9/13). Općinsko vijeće općine Dubrava na 12. sjednici održanoj 21. prosinca
2018. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE
DUBRAVA U 2019. GODINI

I. UVOD
Financiranje i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o financiranju javnih
potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakonom o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09 i
68/13), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi (NN 96/01), te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture
(Zakon o udrugama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara).
Općina Dubrava donosi programe javnih potreba u kulturi, a za njihovo provođenje
osiguravaju se sredstva u proračunu u skladu s zakonom.
Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije koje obuhvaćaju:
- djelatnosti kulturno-umjetničkog amaterizma,
- aktivnosti i manifestacije u kulturi (udruga nacionalne manjine),
- zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,
- kulturne i druge aktivnosti putem javnih medija
II. OPIS POTREBA
U 2019. godini javne potrebe u kulturi ostvarivat će se kroz djelatnost udruga
ustanova i drugih organizacija u kulturi, putem javnog natječaja.
Opis potreba u kulturi
Aktivno djelovanje češke nacionalne manjine putem županijske druge “Češka beseda” čije je
sjedište u Dubravi doprinosi kulturnoj prepoznatljivosti ove Općine. Ova Udruga svojim
nastupima i prezentacijom običaja ove nacionalne manjine pronosi i kulturu ove Općine, čiji
je njezin sastavni dio. Kroz brojno članstvo kako sa područja Općine Dubrava, tako i sa drugih
područja uključujući i Zagrebačku Županiju nezaobilazan je faktor stvaranja kulture.

Održavanje raznih kulturno-zabavnih događanja pod nazivom “u štaglju” u selu Kostanj, u
organizaciji je Udruge za promicanje kulture i umjetnosti ŠTAGALJ. Vlasnica objekta Mirjana
Saćer Bobanac, je inicijator i organizator tih događanja. Ova kulturna zbivanja sadrže u sebi
glazbene, scenske, književne i druge sadržaje, a prezentiraju ih ličnosti iz svakodnevnog
javnog kulturnog života.

Provođenje različitih aktivnosti u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa stanovnika Općine
Dubrava (očuvanje tradicija, kulturno-kulinarske aktivnosti, zaštite prirode, okoliša, i sl.)
putem Udruge žena Općine Dubrava i Udruge Sveti Martin
Obilježavanjice 925 godišnjice prvog spomena Dubrave u pisanim dokumentima

Organizacija događanja: Fašnik u Dubravi
Uskrs u Dubravi
Advent u Dubravi
Održavanje sakralnih objekata od interesa za Općinu Dubrava

III. SREDSTVA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA OSIGURAVAJU SE KAKO SLIJEDI:
a) za organizaciju događanja: Fašnik u Dubravi, Uskrs u Dubravi i Advent u Dubravi u iznosu od
110.000,00 kuna
b) za sakralne objekte u iznosu od 50.000,00 kuna
c) za obilježavanje 925 godišnjice prvog spomena Dubrava u iznosu od 100.000,00 kuna.
d) za Udruge civilnog društva u oblasti kulture u iznosu od 30.000,00 kuna
Raspodjela sredstava - tekućih donacija Udrugama kulturnog karaktera provesti će se u skladu s
Pravilnikom o financiranju javnih potreba općine Dubrava.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Zagrebačke županije.
Klasa: 610-01/18-01/8
Urbroj:238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinac 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće
PREDSJEDNICA:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 48. i 76. Zakona o sportu («Narodne novine» br. 71/06), i članka 20.
Statuta Općine Dubrava («Glasnik Zagrebačke županije» br. 17/01,22/02 i 1/06), a na prijedlog
Športske zajednice općine Dubrava, Općinsko vijeće Općine Dubrava na 12. sjednici održanoj 21.
prosinca 2018. godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE DUBRAVA ZA 2019. GODINU

I
UVOD
Javne potrebe u športu općine Dubrava Općinskom vijeću općine Dubrava predlaže Športska
zajednica općine Dubrava na temelju programa športskih Udruga i organizacija koje djeluju na
području općine Dubrava, a u skladu sa člankom 48. i 76. Zakona o športu.
Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Dubrava su
aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je određeno da su lokaLnog značaja u svezi zakonskih odredbi
Zakona o sportu i to:
1. poticanja i promicanja športa,
2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje športskih udruga i Športske zajednice na području općine Dubrava,
4. pripremama športaša, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih natjecanja,
sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim natjecanjima te posebnom i općom zdravstvenom
zaštitom športaša,
5. športsko rekreacijskim aktivnostima građana, kao i unapređenjem i očuvanjem zdravlja i
postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva,
6. tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
7. održavanjem i izgradnjom objekata od značaja za Općinu Dubrava,
8. stručni rad u športu, obrazovnom i informacijskom djelatnošću u športu što predstavlja
osnovu ili je u funkciji javnim potreba u športu ovog programa.
PROGRAMSKI CILJEVI
II
Ciljevi programa javnih potreba u športu Općine Dubrava kojeg će se financirati sredstvima
proračuna Općine Dubrava u 2018. godini su:
- ulaganje u razvoj mladih športaša radi očuvanja dostignute razine kvalitete športa i
stvaranja što kvalitetnije osnove kao uvjet daljnjeg razvoja i napretka,
- očuvanje i povećanje postojeće kvalitete koja doprinosi promidžbi općine Dubrava i
Republike Hrvatske,
- poticanje uključivanja u šport što većeg broja građana, školske djece i mladeži,
- održavanje natjecanja od značaja za općinu Dubrava županijskog i državnog ranga,
- održavanje objekata i sufinanciranje najma objekata na kojima se održavaju treninzi i
natjecanja.
PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ŠPORT OPĆINE DUBRAVA
III
Športske organizacije s područja općine Dubrava predlažu održavanje športskih manifestacija
koje svojom tradicijom ili značenjem zaslužuju praćenje kroz ovaj Program.

Sredstva će se planirati za osnovne organizacijske troškove, rad sa mladima te za domaća i
međunarodna natjecanja koja se financiraju sa lokalne razine kao i korištenje športskih objekata.
a) manifestacije od značaja za općinu Dubrava
Program športskih manifestacija koje se održavaju prema kalendaru natjecanja od značaja
za općinu Dubrava na županijskim i državnim razinama.
b) program školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u športu
Program se provodi u skladu s potrebama športskih organizacija koje predlažu sudionike za
školovanje, savjetovanje, seminare i tečajeve. Školovanje za zvanje višeg športskog trenera provodi
se prema programu usklađenom s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a zvanje trenera
stiče se putem tečaja u Obrazovnom centru Hrvatske olimpijske akademije pri HOO.
c) informacijska promidžba športa općine Dubrava
Održavanje i popunjavanje web portala otvorenog od Športske zajednice općine Dubrava.
Posebno važan dio promidžbe odnosi se na sportske rezultate koji se objavljuju u glasilima javnog
priopćavanja, novinama, radijskim programima i TV postajama.
d) djelovanje športskih organizacija
Osim ciljeva utvrđenih Statutom Športske zajednice općine Dubrava te udruga, športskih
organizacija, iste djeluju u skladu s odredbama Zakona o udrugama vodeći računa da svojom
djelatnošću ne izlaze iz Statutom propisanih aktivnosti, te redovito usklađuju svoje akte sa
odredbama Zakona o udrugama, a istovremeno poštivajući i odredbe Zakona o športu u pogledu
svojih obveza prema jedinici lokalne samouprave.
e) unapređenje športa u školama
Prioritet djelovanja šporstkih organizacija s područja općine Dubrava, uspostava što boljih
odnosa sa športskim školskim klubovima i uključivanje školske djece u športske aktivnosti u sustavu
natjecanja športaša tog uzrasta. Nositelji športskih aktivnosti su športske organizacije koje djeluju na
području općine Dubrava.
f) rad sa mladima te domaća i međunarodna natjecanja
Športska natjecanja kroz sustave svake pojedine udruge te posebno rad sa mladima u
edukaciji športskih vrijednosti bavljenja športom prioritet su udruga u općini Dubrava. Kroz trenažni
rad uvesti mlade u natjecanja unutar svakog športa u kojem se već natječu stariji športaši, a kroz
rečeni trenažni proces i postizanje što boljih rezultata kako na domaćim, a još više i na
međunarodnim natjecanjima na kojima općinski šport ima vrhunskih rezultata i uspjeha.
g) nabava opreme i rekvizita
športske udruge kroz program javnih potreba nabavljaju opremu i športske rekvizite
potrebne za obavljanje treninga i natjecanja. Dio sredstava od ukupno odobrenih kroz programe
udruga nužno je utrošiti i za rečene svrhe kako bi se program odvijao nesmetano.
h) dodatni programi
U koliko se tijekom godine utvrdi da planirana sredstva nisu dovoljna, ovisno o značenju i
vrijednosti programa, ostavlja se mogućnost revalorizacije, posebno kroz mogućnost povećanja
sredstava iz Proračuna općine Dubrava.
ŠPORTSKE UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA ŠPORT OPĆINE DUBRAVA
IV
Na temelju dosadašnjeg dugogodišnjeg djelovanja i ostvarivanja rezultata, kako u
polpularizaciji športa općine Dubrava u cjelini te pospješivanja i omogućavanja bavljenja športom što

širem krugu mladih, tako i ostvarivanja vrhunskih športskih dostignuća na razini Hrvatske, Europe i
svijeta, općina Dubrava razvrstava;
-

Streljačko društvo „Dubrava 1094“ kao udrugu od posebnog interesa općine Dubrava
na području športa. Praćenje rezultata ove udruge te njihovi uspjesi, definirati će ovaj
status kroz Program javnih potreba u športu općine Dubrava.

-

Nogometni klub „Dubrava“ kao udrugu sa više od 90-godišnjim postojanjem te
okupljanjem širih slojeva školske djece, mladeži i sportaša u redovnom natjecateljskom
ciklusu u udrugu od posebnog interesa općine Dubrava na području športa. Treniranje te
stvaranje novih mladih sportaša-nogometaša dugi niz godina u Dubravi bilo je NK
„Dubrava“ kao baza masovnosti dubravskog športa.

Udruge od posebnog interesa za šport općine Dubrava za svoj rad na vrhunskim športskim
ostvarenjima te izgradnju i održavanje masovnosti imaju pravo na dodatno financiranje u visini do
10% svih dodijeljenih financijskih sredstava za 2019. godinu za športske udruge općine Dubrava.
Sredstva će biti prikazana u posebnoj stavci namijenjenoj za ovaj program.
ŠPORTSKE UDRUGE OD ZNAČAJA ZA ŠPORT OPĆINE DUBRAVA
V
Udruge od značaja za šport općine Dubrava kao nositelji športskih programa i aktivnosti su
udruge koje su registrirane i djeluju na području općine Dubrava i uključene su u organizirani sportski
sustav i to;
-

rukometni klub „Dubrava“
športsko ribolovno društvo „Vukšinac“
nogometni klub „Zvekovac“
nogometni klub „Croatia“

OSTALE ŠPORTSKE UDRUGE I GRAĐANI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA
VI
Udruge od interesa za šport općine Dubrava kao nositelji športskih programa i aktivnosti su
športske udruge koje su registrirane na području općine Dubrava, a nemaju organizirani sustav
natjecanja, udruge koje imaju svoje podružnice i djeluju na području općine Dubrava te građani koji
organiziraju športske aktivnosti tijekom godine i to;
-

građani zainteresirani za pojedine športske aktivnosti tijekom godine.

SREDSTVA
VII
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu općine Dubrava osiguranih u proračunu
općine Dubrava za 2019. godinu, iznose 330.000,00 kuna i doznačuju se Zajednici športskih udruga
općine Dubrava koja ih je dužna rasporediti športskim udrugama koje djeluju na području općine
Dubrava u skladu sa programskim ciljevima i programima udruga te udrugama od posebnog značaja
za šport općine Dubrava, a temeljem procjena i kriterija koje utvrđuje Upravni odbor Športske
zajednice općine Dubrava, sukladno Programu javnih potreba u športu općine Dubrava za 2019.
godinu.

Programi udruga koji će biti od interesa za šport općine Dubrava mogu se prihvatiti naknadno
i financirati iz sredstava namijenjenih dodatnim programima u skladu sa ovim programom i
raspoloživim sredstvima.
RASPORED SREDSTAVA PO PROGRAMIMA, PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA I UDRUGAMA
VIII
U tabeli su sredstva raspoređena za programe i programske aktivnosti športskih udruga općine
Dubrava za 2019. godinu.
NAZIV UDRUGE I RASPOREĐENA SREDSTVA PO KORISNICIMA
Djelovanje Športske zajednice općine Dubrava
Sredstva za NK Dubrava
Sredstva za SD Dubrava 1094
Sredstva za NK Zvekovac
Sredstva za RK Dubrava
Sredstva za NK Croatia
Sredstva za ŠRD Vukšinac
Ukupno 2019.

%
3,0%
27,3%
21,2%
21,2%
10,6%
10,6%
6,1%
100%

KUNA
10.000,00
90.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
330.000,00

RASPOREĐENA SREDSTVA ZA ŠPORTSKU ZAJEDNICU OPĆINE DUBRAVA
Zakup prostora na serveru za web portal
Bankovni izdaci
Sredstva za knjigovodstvo (knjiženje i izrada završnog računa za sve udruge)
Materijalni troškovi
Ukupno 2019.
RASPOREĐENA SREDSTVA ZA
PROGRAME PREMA STAVKAMA

KUNA
855,00
700,00
7.000,00
1.445,00
10.000,00

ŠZO
DUBRAVA

NK
DUBRAVA

NK
ZVEKOVAC

NK
CROATIA

RK
DUBRAVA

SD DUBRAVA
1094

ŠRD
VUKŠINAC

-

16.000,00

-

-

-

16.000,00

-

32.000,00

3.000,00

1.500,00

2.000,00

2.000,00

-

4.000,00

3.000,00

15.500,00

-

13.500,00

12.000,00

5.500,00

-

5.000,00

2.000,00

38.000,00

7.000,00

-

-

-

-

-

-

7.000,00

-

7.000,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

4.000,00

34.000,00

Školovanje kadrova

-

-

5.000,00

-

7.500,00

-

-

12.500,00

Športske priredbe općinskog značaja
KUP Dubrave / dan općine

-

2.000,00

-

-

-

2.000,00

2.000,00

6.000,00

Rad sa mladima – podmladak

-

-

-

-

2.000,00

-

1.000,00

3.000,00

Rad sa mladima – kadeti (pioniri)

-

4.000,00

4.000,00

-

6.000,00

3.000,00

-

17.000,00

Rad sa mladima – juniori

-

4.000,00

4.000,00

-

-

2.000,00

-

10.000,00

-

-

-

-

-

20.000,00

-

20.000,00

-

2.000,00

2.000,00

-

5.000,00

-

4.000,00

13.000,00

-

32.000,00

32.000,00

19.500,00

7.500,00

-

-

91.000,00

-

-

-

-

-

2.000,00

600,00

2.600,00

-

9.000,00

4.000,00

5.000,00

-

6.000,00

3.400,00

27.400,00

-

-

-

-

2.000,00

-

-

2.000,00

Sredstva iz programa posebnog
interesa za šport općine Dubrava
- unapređenje rada i izvrsnosti (10%)
Djelovanje udruga (bankovni i slični
troškovi)
Verifikacije, kotizacije, članarine,
liječnički pregledi
Sredstva za knjigovodstvo (sve
udruge).
Športski rekviziti, oprema i
informatika udruga

Natjecanja i pripreme –domaća i
međunarodna natjecanja
Natjecanja – liga i kup natjecanja
(izvan Dubrave)
Organizacija natjecanja
domaća liga i kup (Dubrava)
Organizacija natjecanja - domaća
liga, županijska i državna natjecanja,
Održavanje i režije – zračna streljana,
nogometnih igrališta, športski objekti,
vodeni tereni - struja/grijanje
Najam objekta – športska dvorana

UKUPNO

Ukupno

10.000,00

90.000,00

70.000,00

35.000,00

35.000,00

70.000,00

20.000,00 330.000,00

IX
Sredstvima iz Programa javnih potreba u športu općine Dubrava za 2019. godinu sufinancirati
će se dio potreba iz niže navedenih iskazanih sredstava potrebnih za ostvarivanje vlastitih programa
udruga u 2019. godini.
Ukupno iskazana potrebna sredstva udruga u športu općine Dubrava kao i plan i program
istih nalaze se u arhivi ŠZO Dubrava, a iz kojih je u okviru raspisanog natječaja izrađen ovaj Program
javnih potreba u športu općine Dubrava za 2019. godinu.
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu općine Dubrava će biti raspoređena na
temelju programa, a udruge će biti sufinancirane od Športske zajednica općine Dubrava temeljenog
na Programima javnih potreba općine Dubrava za 2019. godinu iz sredstava dobivenih iz Proračuna
općine Dubrava odlukom upravnog odbora i skupštine Športske zajednice općine Dubrava. Sredstva iz
rečenih izvora će se doznačiti svim udrugama dinamikom prispijeća sredstava iz Proračuna općine
Dubrava i prioritetima pojedinih udruga temeljem kalendara natjecanja, a vodeći računa o zakonom i
Statutom Športske zajednice utvrđenih obveza. Udruge koje neće izvršavati predviđene obveze neće
moći sudjelovati u raspodjeli sredstava ili će im biti obustavljena isplata redovitih dotacija do
izvršenja obveza.
X
Ovaj program stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Glasniku zagrebačke županije.
Klasa: 620-01/18-01/9
Urbroj: 238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinca 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 33. stavka 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13 i 73/17) i članka 18. Statuta Općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije “ broj 20/09,6/10, 9/13 i
4/18) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije “ broj 20/09 i
9/13), Općinsko vijeće Općine Dubrava na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE
KOMUNALNIM OTPADOM ZA 2019. GODINU
I.

Ovim Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom na području Općine Dubrava za 2019. godinu.
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje
građevina za gospodarenje otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s
naznakom izvora financiranja.
II.

Ovim Programom određuje se gradnja građevine za gospodarenje komunalnim otpadom u
2019. godini, za područje Općine Dubrava
Red.br.
1
2

OPIS GRADNJE
Izgradnja reciklažnog dvorišta
Opremanje reciklažnog dvorišta
U K U P N O:

Iznos u kunama
2.295.000,00
405.000,00
2.700.000,00

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju iz pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost i Općinskog proračuna.
III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-02/18-01/7
URBROJ: 238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće
PREDSJEDNICA:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o šumama (“Narodne novine”, broj: 68/18), članka
18. Statuta Općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije» broj: 20/09, 6/10, 9/13 i 4/18), i članka
63. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Dubrava (“Glasnik Zagrebačke županije” broj:
20/09 i 9/13), Općinsko vijeće općine Dubrava na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine,
donijelo je
PROGRAM
korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
I.
Zakonom o šumama (“Narodne novine”, broj: 68/18), propisana je obveza za pravne i
fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma
(drvni sortimenti) da plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos u odnosu na
prodajnu cijenu proizvoda na panju.
Šumski doprinos ostvaren po toj osnovi prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave,
odnosno Općine Dubrava, i koristi se za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture.
II.
Ovim se Programom, a temeljem odredaba Zakona o šumama planiraju sredstva i visina
iznosa sredstava koja se ostvaruju na temelju dosadašnjih pokazatelja u prethodnim godinama.
Sredstava za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna.
III.
Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave
područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje i
održavanja komunalne infrastrukture.
Sredstva iz točke II. ovog Programa planiraju se utrošiti kroz:
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, u visini
od 50% ostvarenih sredstava za izgradnju nogostupa u Zagrebačkoj ulici u Dubravi – II faza, i
- Program održavanje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Dubrava –
održavanje nerazvrstanih cesta.
IV.
U okviru Izvješća o izvršenju Programa gradnje i Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, Općinski načelnik podnijet će Općinskom vijeću Izvješće o utrošku
sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini.

V.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Glasniku Zagrebačke županije.

Klasa: 321-11/18-01/4
Urbroj: 238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinac 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće
PREDSJEDNICA:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 6. u svezi člankom 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne
novine” broj 157/13, 152/14 , 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 18. Statuta Općine Dubrava
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 20/09,6/10,9/13 i 4/18), i članka 63. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 20/09,6/10,9/13 i 4/18),
Općinsko vijeće Općine Dubrava, na 12. sjednici 2018. godine, donijelo je

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI
OPĆINE DUBRAVA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici i prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava
Općina Dubrava (u daljnjem tekstu: Općina) te utvrđuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih
prava.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako
na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Prava iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je zakonom ili
drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih
osoba.
Sukladno stavku 1. ovog članka, prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom nema
samac niti član obitelji koji:
- može sam sebe uzdržavati,
- ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o
obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u
mogućnosti davati uzdržavanje,
- ne želi ostvarivati uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili
dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,
- ostvaruje prihod koji prelazi cenzus,
- može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava propisanih ovom Odkukom osiguravaju se u proračunu
Općine Dubrava, sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.
Općinsko vijeće Općine Dubrava za svaku kalendarsku godinu donosi, Program javnih
potreba u dijelu socijalne skrbi s financijskim dijelom, kojim se utvrđuje prava po osnovi socijalne
skrbi s planiranim iznosima sredstava uvažavajući te opseg prava i pomoći propisanih ovom
Odlukom
Članak 4.

Poslove u svezi s ostvarivanjem pomoći iz članka 1. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Dubrava (u daljnjem tekstu: Odjel).
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) utvrđeni ovom Odlukom su hrvatski
državljani koji imaju prebivalište na području Općine Dubrava, samci i kućanstva koji nemaju
dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim
radom ili primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način utvrđen Zakonom.
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.
Pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim ovom Odlukom, pojedinac ili obitelj kojima
je utvrđen status korisnika mogu ostvariti sljedeća prava i (ili) pomoći:
1. pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamninu, komunalne naknade, električnu
energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim
propisima),
2. jednokratnu novčanu pomoć
3. pomoć za ogrjev
4. novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
5. pogrebne troškove
6. pravo na besplatnu prehranu učenika osnovnih škola
7. sufinanciranje boravka djece u ustanovi predškolskog odgoja
8. jednokratna novčana pomoć umirovljenicima.
Članak 7.
Korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno
oblika pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi kojoj je
ostvarivanje prava namijenjeno.
IV. UVJETI I NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 8.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji pod
uvjetima i u iznosu propisanim člancima 41. i 42. Zakona o socijlanoj skrbi, ako se plaćanje tih
troškova ne ostvaruje po drugoj osnovi.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima korisnik prava na zajamčenu minimalnu
naknadu što dokazuje Rješenjem Centra za socijalnu skrb.
Članak 9.

Iznos pomoći za podmirenje troškova stanovanja iz članka 8. ove Odluke odobravat će se
korisniku zajamčene minimalne naknade, do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade
priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. i 2. Zakona o socijalnoj
skrbi.
Iznos iz prethodnog stavka priznaje se i odobrava temeljem rješenja o priznavanju prava na
pomoć za podmirenje troškova stanovanja Odjela.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili
djelomično odnosno u cijelosti platiti račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je
izvršila uslugu iz članka 42. stavak 2. Zakona o socijlanoj skrbi.
Pravo na pojedini trošak stanovanja iz st. 1. priznaje se korisniku, ukoliko pravo na
podmirenje navedenog troška ne ostvaruje po nekoj drugoj osnovi (npr. putem Centra za socijalnu
skrb ili sl.).
Članak 10.
Ukoliko je korisnik zajamčene minimalne naknade najmoprimac, svoj status najmoprimca
dokazuje Ugovorom o najmu stana koji mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika i prijavljen
kod nadležne porezne uprave.

2. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Članak 11.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima samac ili kućanstvo s prebivalištem na području
Općine Dubrava, a koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga koje nisu
mogli predvidjeti, odnosno na koje ne mogu utjecati (kao što je bolest, smrt člana obitelji koje je
privređivao, požar na stambenim ili gospodarskim objektima večih razmjera, elementarna nepogoda
i sl.), te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Pravo na jednokratnu
novčanu pomoć odobrava se temeljem rješenja Odjela nakon obrade tražene dokumentacije.
Članak 12.
Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u
naravi, ako postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.
Novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka mogu se odobriti samo do ukupnog iznosa
predviđenog u socijalnom programu i proračunu za tekuću godinu.
Članak 13.
Visina jednokratne novčane pomoći iznosi:
- za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju bolesti, ili smrti člana obitelji koje je
privređivao 2.000,00 kuna,
- za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju požara do 10.000,00 kuna,
- za korisnike koji ostvaruju pravo temeljem elementarne i drugih osobito teškun ugroza,
najviše do 10.000,00 kuna.
Članak 14.
Za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć korisnik je dužan ispuniti Zahtjev za
jednokratnu novčanu pomoć i dostaviti dokumentaciju traženu iz istog.

Članak 15.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć odobrava se jednom u tekućoj godini, a u iznimnim
slučajevima može se odobriti i drugi put, na temelju posebne odluke Općinskog načelnika.
3. PRAVO NA POMOĆ ZA OGRJEV
Članak 16.
Samcu ili kućanstvu Korisniku zajamčene minimalne naknade odobrava se pomoć za
troškove ogrjeva jednom godišnje u visini koju odlukom odredi Zagrebačka županija.

4. PRAVO NA NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA
Članak 17.
Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta pripada novorođenom djetetu, a
ostvaruju ga roditelji djeteta s prebivalištem na području Općine Dubrava, temelje posebne Odluke
Vijeća kojojm se utvrđuje iznos visine naknade.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta dostavlja
se Odjelu u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeteta.
Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđuje se temeljem rješenja o
priznavanju prava koje donosi Upravno tijelo.
5. PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA
Članak 18.
Općina Dubrava podmirit će pogrebne troškove za umrlu osobu, čija je smrt nastupila na
području Općine, koja nema zakonskog nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za
njezina života, a ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih troškova putem ustanove za socijalnu
skrb. Troškovi se odobravaju do iznosa osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa.
Pod osnovnim troškovima pogreba podrazumijeva se osnovna pogrebna oprema, trošak
prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa.
Ukoliko se utvrdi da umrla osoba ima nasljednika i imovinu koja ulazi u ostavinsku masu,
odnosno da je postojala osoba koja je bila sukladno zakonu ili ugovoru dužna sahraniti umrlu osobu,
Općina Dubrava će isplaćene pogrebne troškove prijaviti kao svoje potraživanje u ostavinsku masu
ili utužiti putem nadležnog suda.
Podmirenje troškova pogreba osigurava se na način da Općina Dubrava izda narudžbenicu
za uslugu pogreba, koja je osnova za izdavanje i plaćanje računa trgovačkom društvu ili ustanovi
koje je izvršilo uslugu pogreba.
6. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
Članak 19.
Pravo na besplatnu prehranu učenika u osnovnim školama koje imaju organiziranu
školsku kuhinju, ostvaruje:

-

dijete korisnika zajamčene minimalne naknade,
dijete nezaposlenih samohranih roditelja korisnika povremene pomoći evidentiranih
pri Centru za socijalnu skrb Vrbovec,
dijete HRVI Domovinskog rata,
dijete iz obitelji čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze iznos 2.000,00 kuna.

Troškovi iz stavka 1. se podmiruju temeljem ispostavljenog računa škole.
Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu, sukladno Odluci
Vlade Republike Hrvatske o početku i završetku nastavne godine.
7. SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U USTANOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Članak 20.
Za djecu korisnika zajamčene minimalne naknade utvrđuje se pravo na subvenciju u
podmirenju ekonomske cijene boravka u Dječjem vrtiću Dubrava u iznosu od 50 % troškova koje
bi trebao snositi roditelj prema aktu o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića.
Subvencionirani iznos troškova iskazuje se i podmiruje Dječjem vrtiću uz redovne
mjesečne doznake proračunskih sredstava.

9. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA
Članak 21.
Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Dubrava
rada Vrbovca povodom blagdana Božića isplaćuje se pod uvjetima i u visini odreeđenoj posebnom
Odlukom Općinskog vijeća, u skladu s usvojenim proračunom.
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 22.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom pokreće se
temeljem pismenog zahtjeva stranke, a u iznimnim situacijama po službenoj dužnosti.
Članak 23.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubrava.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz ove Odluke, podnositelj je dužan
dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuću dokumentaciju.
Obrasci za podnošenje zahtjeva s popisom odgovarajućih isprava, odnosno dokaza
potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, preuzimaju se u Odjelu ili na
službenoj web stranici Općine Dubrava .
Ukoliko podnositelj Odjelu ne dostavi potrebnu dokumentaciju, dokaze za ostvarivanje
prava, zahtjev će se odbaciti.
Članak 23.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, ili osoba koju on ovlasti .
Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se izjaviti žalba. O žalbi protiv rješenja Odjela
odlučuje nadležno upravno tijelo Zagrebačke županije.
Članak 24.
Korisnik koji je na protupravan način, davanjem neistinitih ili netočnih podataka ili
neprijavljivanja promjena koje utječu na gubitak ili visinu pomoći u određenom roku, ostvario
pomoć na koju nije imao pravo dužan je vratiti neosnovanu primljenu pomoć i nadoknaditi štetu
Općini.
Kad Odjel utvrdi okolnosti iz stavka 1. ovog članka, poziva korisnika putem pisane obavijesti
da neosnovano primljenu pomoć vrati u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavijesti.
O povratu neosnovano primljene pomoći odlučuje rješenjem Odjel.
Na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 25.
U okviru svog djelokruga Odjel prati izvršavanje rješenja o pravima iz ove Odluke te
postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje.
Prema potrebi, Odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme
korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi
ostvarivanje prava na socijalnu skrb.
Korisnik prava iz ove Odluke dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica, uvjeta i
okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenog prava u roku od 8 (osam) dana od
dana nastanka promjene.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Svi oblici i iznosi pomoći koje korisnik socijalne skrbi temeljem ove Odluke ostvari,
upisuju se u odgovarajuću evidenciju koja se vodi pri Upravnom tijelu, te o tome sastavlja i
dostavlja izvješće tijelu nadležnom za socijalnu skrb Zagrebačke županije.
Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine Dubrava
(''Glasnik Zagrebačke Županije“ br. 34-III/2014).

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Zagrebačka županije''.
Klasa: 550-01/18-01/13
Urbroj: 238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinca 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVA
Općinsko vijeće
PREDSJEDNICA:
Kristina Gazec, v.r.

Na temelju članka 17. st.1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br.
82/15), članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokume-nata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine
br. 47/17) Procjenom od velikih nesreća za područje Općine Dubrava, („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj: 34/18), članka 18. Statuta Općine Dubrava (“Glasnik Zagrebačke županije” broj:
20/09, 6/10, 9/13 i 4/18) uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Zagreb, Klasa: 810-09/18-05/14, Urbroj: 543-21-01-18-4 od 06.12.2018. godine,
na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga u sustavu civilne zaštite
i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Dubrava
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se operativne snage u sustavu civilne zaštite i pravne osobe od
interesa za sustav civilne zaštite na području u Općine Dubrava s ciljem priprema i sudjelovanja u
aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti
nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 2.
Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama civilne zaštite na području Općine Dubrava, su:
1. Stožer civilne zaštite općine Dubrava,

2. Vatrogasna zajednica Općine Dubrava i DVD-a,
3. Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec,
4. HGSS – Stanica Zagreb i Samobor,
5. postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
9. UDRUGE
10. koordinatori na lokaciji
11. pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Članak 3.
Operativne snage sudionici su civilne zaštite, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica
katastrofa i velikih nesreća. Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove civilne zaštite
koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća civilne zaštite, materijalnih i kulturnih
dobara na cjelokupnome području Općine Dubrava.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. Operativnim
snagama rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine
Dubrava.
Članak 4.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara Općine Dubrava određuju se kako slijedi:











Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dubrava:
„SABLIĆ d.o.o. Dubrava, Sv.Margarete,
VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. – Ured Vrbovec, Kolodvorska 29,
PLIN d.o.o. VRBOVEC, Vrbovec, Kolodvorska 29,
EKO – FLOR d.o.o. Oroslavlje,
AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT vl. Miljenko Prigorec, Dubrava B. Radić
AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRTvl. Korman Dejan, Zvekovac,
VINTER GRADNJA d.o.o. Dubrava, Radnička 51.
Udruga - Lovačko društvo „GOLUB“ Dubrava,
Udruga - Lovačko društvo „SOKOL“ Vukšinac.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne

zaštite.
Članak 5.
Pravnim osobama rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera
civilne zaštite Općine Dubrava.
Članak 6.
Pravnim osobama dostavit će se Odluka o određivanju operativnih snaga u sustavu civilne
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Dubrava.
Članak 7.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 4. ove Odluke sudjeluju s ljudskim
snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 8.
Pravnim osobama iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, dostaviti će se izvod iz Plana djelovanja
civilne zaštite koje sadržavaju mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka
i posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Članak 9.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
u svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.
Članak 10.
Pravne osobe iz članka 4. stavka 1. ove Odluke dužne su Općini Dubrava dostaviti sve
raspoložive informacije i podatke važne za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Dubrava.
Članak 11.
Pravne osobe iz članka 4. stavka 1. ove Odluke dužne su izraditi svoje operativne planove te
organizirati i uskladiti provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite s Planom djelovanja
civilne zaštite Općine Dubrava, te odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i
njihovih općih akata.
Članak 12.
S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dubrava
zaključit će se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se, u skladu s Planom djelovanja civilne

zaštite Općine Dubrava definirati potrebni ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema,
vrijeme i način njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite te način naknade
stvarnih troškova.
Članak 13.
Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dubrava
su one udruge građana koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite Općine
Dubrava.
Članak 14.
Udruge građana iz članka 4. stavka 1. ove Odluke ne izrađuju operativne planove, ali su u
roku od mjesec dana od dana primitka ove Odluke Općini Dubrava dužne dostaviti podatke
propisane Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj
49/17.).
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju o određivanju
operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ br.11/17).

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku
Zagrebačke županije.
Klasa: 810-01/18-01/6
Urbroj: 238/05-01-18-1
Dubrava, 21. prosinca 2018.
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