
Broj 23 - Stranica 857»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 19. srpnja 2007.

SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 23 ČETVRTAK, 19. SRPNJA 2007. GODINA LIII
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ISSN 1334-4595

13.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj 

nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05), Uredbe 
o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
(»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 39. Statuta 
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 13/02, 
4/03, 9/03, 10/04, 29/05, 31/05 i 56/06), Općinsko 
poglavarstvo Općine Dvor na sjednici održanoj 19. 
srpnja 2007. godine donijelo je

VII.   I Z M J E N E   I   D O P U N E
Plana nabave Općine Dvor za 2007. godinu

Članak 1.
U Planu nabave Općine Dvor za 2007. godinu 

(»Službeni vjesnik«, broj 2/07, 3/07, 6/07, 7/07, 21/07 
i 22/07) u točki I. pod rednim brojem 13. u rubrici 
»način nabave« umjesto riječi »članak 4. Uredbe« 
sada stoje riječi »članak 5. Uredbe«, a umjesto iznosa 
»24.600,00 kn« sada stoji iznos »19.900,00 kn«, pod 
rednim brojem 44. umjesto iznosa »18.000,00 kn« sada 
stoji »9.000,00 kn«, te iza rednog broja 51. dodaje se 
novi redni broj koji glasi:

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

52. 42131
Uređenje kolničkog zastora prilaznih cesta, 
pješačkih staza i parkirališta u Dvoru na Trgu 
bana Josipa Jelačića

članak 10. Zakona           585.500,00 kn

Članak 2.
Ove VII. izmjene i dopune Plana nabave Opći-

ne Dvor za 2007. godinu stupaju na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« 
Općine Dvor.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 406-01/07-01/01
URBROJ: 2176/08-07-02-02-08
Dvor, 19. srpnja 2007.

Predsjednik
Milan Oblaković, v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16.
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o prora-

čunu (»Narodne novine«, broj 96/03), članka 35. Za-
kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje) i članka 13. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik,« broj 6/06 i 10/06 - ispr.), 
Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici 
održanoj 12. srpnja 2007. godine, donosi 

I Z M J E N E   I   D O P U N E 
Proračuna Općine Hrvatska Dubica za  

2007. godinu 

Članak 1. 
Donose se izmjene i dopune Proračuna Općine 

Hrvatska Dubica za 2007. godinu (»Službeni vjesnik«, 
broj 53/06 - nadalje: Proračun), kako slijedi: 
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U Općem dijelu Proračuna: 
-  iznos u stavci »UKUPNO PRIHODI/PRIMICI I 

UKUPNO RASHODI/lZDACI PLAN ZA 2007.« 
mijenja se i glasi: »5.727.000,00«, 

-  iznos u kontu 6331 mijenja se i sada glasi: 
»250.000,00«, 

-  iznos u kontu 6332 mijenja se i sada glasi: 
»1.250.000,00«, 

-  iznosu u kontu 3234 mijenja se i sada glasi: 
»940.300,00«, 

-  iznos u kontu 3299 mijenja se i sada glasi: 
»282.000,00«, 

-  iza konta 4221 dodaje se novi konto »4231 
1.250.000,00«. 

U Posebnom dijelu Proračuna: 
-  iznos u stavci »UKUPNO RASHODI/lZDACI PLAN 

ZA 2007.« mijenja se i glasi: »5.727.000,00«, 
-  iznos u kontu 32349 mijenja se i sada glasi: 

»934.000,00«, 
-  iznos u kontu 32999 mijenja se i sada glasi: 

»262.000,00«, 
-  iza konta 42219 dodaje se novi konto »42314 

1.250.000,00«. 

Članak 2.
Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Hrvatska 

Dubica za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave 
u »Službenom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/06-03/01 
URBROJ: 2176/10-01-07/05 
Hrvatska Dubica, 12. srpnja 2007.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

17.
Na temelju članka 124. i 125. Zakona o proračunu 

(»Narodne novine«, broj 96/03), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 
129/05) i članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica 
(»Službeni vjesnik« broj 6/06 i 10/06 - ispr.), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
12. srpnja 2007. godine, donosi 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna 

Općine Hrvatska Dubica (Realizacija proračuna) 
za period 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Hrvatska Dubica (Realizacija proračuna) za period 1. 

siječnja do 30. lipnja 2007. godine, koje je sastavni 
dio ove Odluke. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Hrvat-
ska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/07-01/01 
URBROJ: 2176/10-02-07-03 
Hrvatska Dubica, 12. srpnja 2007.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

18.
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i 
članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni 
vjesnik«, broj 6/06 i 10/06 - ispr.), Općinsko vijeće 
Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 12. 
srpnja 2007. godine, donosi 

O D L U K U 
o stipendiranju i drugim vrstama potpore 

učenicima i studentima na području Općine 
Hrvatska Dubica 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o stipendiranju i drugim vrstama 

potpore učenicima i studentima na području Općine 
Hrvatska Dubica (nadalje: Odluka) utvrđuju se uvjeti 
i postupak za stjecanje i dodjelu učeničkih i student-
skih stipendija, te drugi oblici potpora učenicima i 
studentima. 

Pravo na stipendiju po ovoj Odluci imaju redovni 
učenici i studenti s prebivalištem na području Opći-
ne Hrvatska Dubica, a koji nisu stariji od 25 godina 
života. 

Stipendije se dodjeljuju radi redovnog obrazovanja 
i stjecanja deficitarnih zanimanja na području Općine 
Hrvatska Dubica. 

Članak 2. 
Sredstva za dodjelu stipendija i drugih oblika 

potpora, utvrđenih ovom Odlukom, osiguravaju se u 
Proračunu Općine Hrvatska Dubica. 

Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo da, temeljem ove 
Odluke, a prema planiranim i raspoloživim sredstvima 
za stipendije, te imajući u vidu već preuzete obveze 
za isplatu istih po ranije potpisanim ugovorima, može 
raspisati natječaj za dodjelu novih stipendija. 
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Članak 3. 
Odlukom iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se tekst 

natječaja, deficitarna zanimanja, broj stipendija, a sve 
sukladno uvjetima iz ove Odluke. 

Tekst natječaja, pored općih podataka o tijelu koje 
raspisuje natječaj, obvezno sadrži odredbe o: 

-  broju stipendija za koje se mogu podnijeti pri-
jave, razlučno na učeničke i studentske, 

-  deficitarnim zanimanjima za koja će se odobra-
vati stipendije, 

-  rok za podnošenje prijava, koji ne može biti 
kraći od 15 dana, 

-  popis dokumentacije koji je potrebito priložiti 
uz prijavu. 

Natječaj se objavljuje u jednom dnevnom tisku i na 
oglasnoj ploči Općine Hrvatska Dubica. 

Članak 4. 
Općinsko poglavarstvo, uz Odluku iz članka 3. 

ove Odluke, imenovat će Povjerenstvo za provedbu 
postupka dodjele stipendija (nadalje: Povjerenstvo) 
koje se sastoji od voditelja i dva člana, te njihovih 
zamjenika. 

Voditelj Povjerenstva je član Općinskog poglavarstva 
zadužen za društvene djelatnosti, a zamjenik voditelja 
Povjerenstva je član Općinskog poglavarstva zadužen 
za socijalnu skrb. 

Povjerenstvo zaprima pristigle prijave na natječaj, 
vrši njihovu obradu i bodovanje istih, te sukladno uvje-
tima iz članka 6. ove Odluke, izrađuje listu redoslijeda 
kandidata za dodjelu stipendija. 

Temeljem utvrđene liste redoslijeda Povjerenstvo 
podnosi izvješće Općinskog poglavarstvu za donošenje 
konačne Odluke o dodjeli stipendija. 

Članak 5. 
Iznos stipendija utvrđuje se, kako slijedi: 
-  učeničke stipendije 400,00 kn, 
-  studentske stipendije 600,00 kn.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA 

Članak 6.
Uvjeti na temelju kojih se utvrđuje lista redoslijeda 

za dodjelu stipendija su: 
-  uspjeh u prethodnom obrazovnom razdoblju, 
-  prihodi po članu kućanstva i socijalnom statusu 

obitelji, 
-  deficitarnosti struke. 

II - 1. Uspjeh u prethodnom obrazovnom razdo-
blju 

Broj bodova po kriteriju »uspjeh u prethodnom 
obrazovnom razdoblju« utvrđuje se, kako slijedi: 

-  za vrlodobar uspjeh učenika 30 bodova 
-  za odličan uspjeh učenika 40 bodova 
- za vrlodobar uspjeh studenta 40 bodova 
- za odličan uspjeh studenta 45 bodova 
Učenici i studenti s odličnim uspjehom 5,0 pored 

bodova iz stavka 1. ovog članka, imaju dodatno još 
10 bodova. 

Bodovi iz stavka 1. i 2. ovog članka uvećat će se 
na način: 

-  za osvajanje mjesta na županijskim natjecanjima 
i to: za 1. mjesto u vrijednosti od 6 bodova, za 
2. mjesto u vrijednosti od 4 boda i za 3. mjesto 
u vrijednosti od 2 boda, 

-  za osvajanje mjesta na državnim natjecanjima 
i to: za 1. mjesto u vrijednosti od 10 bodova, 
za 2. mjesto u vrijednosti od 8 bodova i za 3. 
mjesto u vrijednosti od 4 boda, 

-  za sudjelovanje na državnim natjecanjima 2 
boda, 

-  za polaganje dvije godine studija tijekom jedne 
kalendarske godine u vrijednosti od 10 bodo-
va. 

II - 2. Prihodi po članu kućanstva i socijalnom 
statusu obitelji

Broj bodova po kriteriju »Prihodi po članu kućanstva 
i socijalnom statusu obitelji«, izraženi u kunama (kn), 
utvrđuje se kako slijedi: 

-  za »0« primanja 40 bodova 
- od 501,00 - 800,00 30 bodova 
-  od 801,00 - 1.000,00 25 bodova 
- od 1.001,00 - 1.200,00 20 bodova 
-  od 1.201,00 - 1.400,00 10 bodova 
Pored bodova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju 

se dodatni bodovi: 
-  za dijete bez oba roditelja, te dijete poginulog, 

umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja u vri-
jednosti od 15 bodova, 

-  za dijete samohranog roditelja (drugi roditelj 
nije živ), dijete invalida Domovinskog rata u 
vrijednosti od 10 bodova, 

-  za dijete iz obitelji s troje ili više djece, računajući 
i samog kandidata, u vrijednosti od 5 bodova. 

III. Deficitarnost struke 

Općinsko poglavarstvo će, u suradnji s pravnim 
osobama s područja Općine Hrvatska Dubica, kojima 
su potrebni kadrovi određene struke, sačiniti odluku 
kojom će utvrditi popis deficitarnih zanimanja. 

Deficitarne struke i zanimanja boduju se na na-
čin: 

-  visoka stručna sprema 10 bodova 
-  viša stručna sprema 8 bodova 
-  srednja stručna sprema  5 bodova 



Stranica 860 - Broj 23 »SLUŽBENI VJESNIK« Četvrtak, 19. srpnja 2007.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE 

Članak 7. 
Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se u pisanomu 

obliku Povjerenstvu iz članka 4. ove Odluke. 
Uz zahtjev podnositelj je dužan priložiti: 
-  uvjerenje o prebivalištu, 
-  Domovnicu (za malodobne) ili osobnu iskaznicu 

(za punoljetne) (preslik), 
-  Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno 

školovanje (original), 
-  Ovjereni preslik svjedodžbe o završenom pret-

hodnom razredu (za učenike i studente 1. go-
dine studija), ovjereni preslik indeksa i original 
potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenomu 
prosjeku ocjena iz prethodne godine i upisu u 
narednu godinu (za studente), 

-  Izjava o članovima zajedničkog kućanstva, 
-  Potvrda o mjesečnim primanjima svih članova 

kućanstva, za razdoblje od 3 mjeseca prije 
objave natječaja, 

-  Uvjerenje porezne uprave o ukupnim prihodi-
ma druge naravi za sve članove kućanstva u 
prethodnoj godini, 

-  Potvrde o evidenciji na Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje (za punoljetne članove kućanstva 
koji nemaju potvrde o mjesečnim primanji-
ma), 

-  Dokaz o postignućima na natjecanjima i prizna-
njima, 

-  Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (stavak 
2. točke II-2. članka 6. ove Odluke), 

-  Izjava podnositelja da ne prima stipendiju od 
drugoga, 

-  Izjavu kojom jamči istinitost navoda i dokumen-
tacije, 

-  Ostalu dokumentaciju sukladno natječaju i ovoj 
Odluci. 

Članak 8. 
Povjerenstvo zaprima pristigle prijave na natječaj, 

obavlja obradu istih, utvrđuje listu redoslijeda, s na-
znakom bodova po pojedinim točkama iz članka 6. ove 
Odluke, i istu, zajedno s pristiglom dokumentacijom, 
prosljeđuje Općinskom poglavarstvu. 

Općinsko poglavarstvo vrši uvid u priloženu do-
kumentaciju i sačinjenu listu redoslijeda, te nakon 
utvrđenja valjanosti istih donosi konačnu odluku o 
dodjeli stipendija. 

Ukoliko Općinsko poglavarstvo, vršeći uvid u 
dokumentaciju ili listu redoslijeda, utvrdi netočnost 
izračuna bodova ili druge nedostatke izvršit će valja-
no bodovanje i prema novoj listi redoslijeda donijeti 
odluku o dodjeli stipendija. 

Odluka o dodjeli stipendija, zajedno s listom re-
doslijeda dostavit će se svakom podnositelju prijave 
na uvid. 

Članak 9. 
Na temelju Odluke iz članka 8. ove Odluke sklopit će 

se ugovori o dodjeli stipendija između Općine Hrvatska 
Dubica i korisnika stipendije (učenikom/studentom i 
roditeljem). 

Ugovor o stipendiranju, osim općih podataka o 
ugovornim stranama, sadrži odredbe o: 

-  visini stipendije, 
-  vremenu korištenja stipendije, 
-  prestanku davanja stipendije, uvjete za miro-

vanje prava iz ugovora, o vraćanju dobivenih 
sredstava stipendije, te druga pitanja od zna-
čenja za izvršavanje obveza iz ugovora, a sve 
sukladno ovoj Odluci. 

Članak 10. 
Ugovor o stipendiranju sklapa općinski načelnik s 

punoljetnim korisnikom stipendije, odnosno s rodite-
ljem ili starateljem malodobnog korisnika stipendije, 
a uz supotpis istoga. 

Članak 11. 
Korisnik stipendije primat će istu za redovito školo-

vanje do dana diplomiranja, te najduže još 6 mjeseci 
od redovnog apsolviranja (za studente). 

Za nastavak dodjele stipendije u narednoj školskoj/
akademskoj godini Općinsko poglavarstvo, u rujnu 
tekuće godine, a sukladno raspoloživim sredstvima, 
donosi odluku o daljnjoj ne/isplati stipendija. 

Korisnik stipendije (učenik) dužan je dostaviti 
uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu do 1. 
listopada, a korisnik stipendije (student) do 1. stude-
noga tekuće godine. 

Student koji uvjetno upiše narednu godinu studija 
dužan je do 1. ožujka sljedeće godine, dostaviti dokaz 
o redovnom upisu studijske godine. 

Članak 12. 
Sredstva dobivena temeljem ugovora o stipendiranju 

su bespovratna ako: 
-  Korisnik stipendije redovno završi obrazovanje, 

stekne zanimanje za koje mu je i dodijeljena 
stipendija, te se zaposli na području Općine 
Hrvatska Dubica, 

-  se Korisniku stipendije, koji je redovno završio 
obrazovanje, stekao zanimanje za koje mu je i 
dodijeljena stipendija, ne omogući zaposlenje 
na području Općine Hrvatska Dubica u roku od 
godine dana od dana prijavljivanja na evidenciju 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Općinsko poglavarstvo može, na zahtjev Korisnika 
iz opravdanih razloga, osloboditi Korisnika obveze 
povrata sredstava dobivenih stipendiranjem (bolest, 
invalidnost i sl.). 

Članak 13. 
Nakon završenog obrazovanja Korisnik stipen-

dije, ako im to bude ponuđeno, obvezan je zaposliti 
se na području Općine Hrvatska Dubica i u radnom 
odnosu provesti najmanje onoliko koliko je trajalo 
stipendiranje. 
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V. OSTALI OBLICI POTPORA 

Članak 14. 
Za osvojena mjesta na županijskim i državnim 

natjecanjima učenicima/studentima s područja Općine 
Hrvatska Dubica, neovisno jesu li ili ne korisnici stipen-
dija, utvrđuje se pravo na nagradu, kako slijedi: 

— za učenike - županijska natjecanja: 
 -  za 1. mjesto 1.000,00 kn 
 -  za 2. mjesto 600,00 kn 
 -  za 3. mjesto 400,00 kn 
—  za učenike - državna natjecanja: 
 -  za 1. mjesto 2.000,00 kn 
 -  za 2. mjesto 1.000,00 kn 
 -  za 3. mjesto 500,00 kn 
— za studente - državna natjecanja: 
 -  za 1. mjesto 3.000,00 kn 
 -  za 2. mjesto 2.000,00 kn 
 -  za 3. mjesto 1.000,00 kn
Nagrada iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se na 

osobni zahtjev podnositelja i uz predočenje odgova-
rajućih potvrda/uvjerenja/svjedodžbi jednokratno. 

Na prijedlog obrazovne ustanove ili druge pravne 
osobe u čijemu radu učenik/student sudjeluje, a koji je 
svojim radom i zalaganjem postigao zapažene rezulta-
te, istomu će se dodijeliti javno priznanje - Zahvalnica 
Općine Hrvatska Dubica. 

Članak 15. 
Korisnik stipendije dužan je, u roku od 15 dana 

od nastupa uvjeta, dostaviti očitovanje i odjaviti sti-
pendiju. 

Članak 16. 
Učenička stipendija se isplaćuje za 10, a studentska 

za 11 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini. 

Članak 17. 
Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirova-

nje isplate stipendije ukoliko ne upiše redovno godinu 
iz opravdanih razloga (bolest, vojna služba, gubitak 
roditelja i drugi opravdani razlozi). 

O opravdanosti razloga iz stavka 1. ovog članka, uz 
predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva, odlučuje 
Općinsko poglavarstvo. 

Članak 18. 
Korisnik stipendije dužan je odmah vratiti stipendiju 

u cijelosti ako: 
-  prekine obrazovanje ili ne završi program za 

koji je stipendiran, 
-  redovito ne upiše sljedeću školsku/akademsku 

godinu, osim u slučaju iz članka 12. stavka 3. 
ove Odluke, 

-  odbije ponuđeni mu posao u struci, za koju 
se obrazovao, na području Općine Hrvatska 
Dubica. 

Korisnik stipendije dužan je vratiti dio dobivenih 
sredstava ako otkaže radni odnos na području Opći-
ne Hrvatska Dubica prije isteka dvostrukog trajanja 
korištenja stipendije. 

Osnovica za povrat dobivenih sredstava u slučaju 
iz stavka 2. ovog članka je razlika vremena rada na 
području Općine Hrvatska Dubica i vremena korištenja 
stipendije. 

Općinsko poglavarstvo može, na zahtjev korisni-
ka stipendije ili njegovog zakonskog zastupnika iz 
opravdanih razloga (smrt, bolest, invalidnost i sl.), 
osloboditi korisnika obveze povrata sredstava dobi-
venih stipendiranjem. 

Članak 19. 
Ugovor o stipendiranju prestaje otkazom ugovornih 

strana. 
Općina Hrvatska Dubica, jednostrano će, raskinuti 

ugovor o stipendiranju ako: 
-  Korisnik stipendije prekine obrazovanje ili ne 

završi program za koji je stipendiran, 
-  Korisnik stipendije redovito ne upiše sljedeću 

školsku/akademsku godinu, osim u slučaju iz 
članka 12. stavak 3. ove Odluke, 

-  se naknadno utvrdi da je Korisnik stipendije, 
u dokumentaciji uz prijavu na natječaj, dao 
netočne podatke, 

-  Korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za 
kaznena djela protiv naroda i države ili drugo 
kazneno djelo za koje je utvrđena kazna zatvora 
od najmanje 6 mjeseci. 

U slučaju otkaza ugovora o stipendiranju sukladno 
stavku 2. ovog članka Općina Hrvatska Dubica ne 
snosi nikakve posljedice. 

Članak 20. 
Općina Hrvatska Dubica, ovisno o raspoloživim 

sredstvima u proračunu, zadržava pravo neisplate 
stipendija. 

Odluku o neisplati donijet će Općinsko poglavar-
stvo i u istoj naznačiti vrijeme neisplate stipendije, a 
koja nema za posljedicu raskid postojećih ugovora o 
stipendiranju. 

Ponovna isplata stipendija aktivirat će se novom 
odlukom Općinskog poglavarstva. 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti 

Odluka o mjerilima i kriterijima za dodjelu učeničkih/stu-
dentskih stipendija na području Općine Hrvatska Dubica 
(»Službeni vjesnik«, broj 4/99, 19/02 i 26/03). 

Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

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

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 604-01/07-01/01 
URBROJ: 2176/10-02-07-02 
Hrvatska Dubica, 12. srpnja 2007.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

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

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), 
članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne 
novine«, broj 30/94, 68/98, 32/02 i 100/04) i članka 13. 
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, 
broj 6/06 i 10/06 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Hr-
vatska Dubica, na sjednici održanoj 12. srpnja 2007.
godine, donosi 

O D L U K U 
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 

Općine Hrvatska Dubica za razdoblje  
1997. - 2007. godine 

Članak 1. 
Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Općine 

Hrvatska Dubica za razdoblje 1997. - 2007. godine, 
koje je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 
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: 351-01/07-01/01 
URBROJ: 2176/10-02-07-03 
Hrvatska Dubica, 12. srpnja 2007.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

I Z V J E Š Ć E
o stanju u prostoru Općine Hrvatska Dubica za 

razdoblje 1997. – 2007. godine

1.  UVOD

Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«, 
broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) propisano je 
da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
izrađuju četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru 

(nadalje: Izvješće) na području svog teritorijalnog 
obuhvata, a koje sadrži analizu provođenja dokume-
nata prostornog uređenja i drugih dokumenata, ocjenu 
provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito 
gospodarenje prostorom, za zaštitu vrijednosti prostora 
i okoliša, te druge elemente od važnosti za prostor 
teritorijalnog obuhvata jedinice lokalne samouprave.

Sukladno zakonskim određenjima, ovo Izvješće 
Općine Hrvatska Dubica utemeljeno je na prostornim 
činjenicama, te pokazuje uočene probleme u prostoru 
i upućuje na moguća rješenja za poboljšanje stanja 
u prostoru, kao i mogućnost daljnjih usmjeravanja 
prostornog razvitka.

Ovo Izvješće je drugi takav prostorno-planski do-
kument koji se donosi za područje Općine Hrvatska 
Dubica. Do sada je za ovaj prostor izrađeno:

- Izvješće o stanju u prostoru Općine Hrvatska 
Dubica, doneseno po Općinskom vijeću 1997. 
godine i objavljeno u »Službenom vjesniku« 
Općine Hrvatska Dubica broj 19/97.

Na temelju Izvješća, predstavničko tijelo općine, 
kao jedinice lokalne samouprave, sukladno članku 11. 
Zakona o prostornom uređenju, donosi četverogodiš-
nji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru 
(nadalje: Program mjera). 

Program mjera sadrži procjenu potrebe izrade no-
vih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata 
prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i 
stručnih podloga za njihovu izradu, potrebu i razinu 
uređenja zemljišta, financiranje i rok njegovog uređe-
nja, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje 
tih dokumenata.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gos-
podarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 178/04) predstavničko tijelo jedinice lokalne samou-
prave, na temelju donesenog Programa mjera donosi 
jednogodišnji Program gradnje objekata i uređenja 
komunalne infrastrukture.

2. OPĆE ZNAČAJKE PROSTORA

2.1.	 TERITORIJALNI	USTROJ

Odrednicama Zakona o područjima županija, gra-
dova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne no-
vine«, broj 10/97, 124/97 i 68/98), od bivše Općine 
Kostajnica ustanovljene su nove četiri jedinice lokalne 
samouprave i to: Grad Hrvatska Kostajnica, te općine 
Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari.

Općina Hrvatska Dubica (nadalje: Općina) smješte-
na je na južnom dijelu Sisačko-moslavačke županije 
i graniči: 

- na zapadu s Gradom Hrvatska Kostajnica, 
- na jugu s državom Bosnom i Hercegovinom,
- na sjeveru s Općinom Sunja,
- na istoku s Općinom Jasenovac. 
Po svom položaju, unutar prostora Sisačko-mosla-

vačke županije, Općina je izrazito pogranična Općina, 
jer najvećim svojim dijelom graniči sa susjednom 
državom Bosnom i Hercegovinom.
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Sl. 1. Položaj Općine Hrvatske Dubice u Sisačko-moslavačkoj županiji

Područje Općine zauzima površinu od 131,65 km2, odnosno 2,95% teritorija Sisačko-moslavačke županije.
Na području Općine nalazi se 6 naselja i to:
- Baćin
- Donji Cerovljani
- Gornji Cerovljani
- Hrvatska Dubica
- Slabinja
- Živaja
Sjedište Općine je u naselju Hrvatska Dubica. Područje Općine je područje disperznog tipa ruralnog oblika 

naseljenosti, a niti jedno naselje u Općini ne ispunjava zakonske uvjete da se može smatrati gradom.

Sl. 2. Općina Hrvatska Dubica - granice naselja
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2.2.	STANOVNIŠTVO

Na prostoru Općine, prema Popisu stanovništva iz 1991. godine, bilo je 4.237 stanovnika, a prema Popisu 
stanovništva iz 2001. godine bilo je 2.369 stanovnika, što čini demografski pad broja stanovnika od cca 44%.

U narednoj tablici dan je prikaz kretanja broja stanovnika po naseljima u razdoblju 1981. – 2001.g.

Tablica 1. Kretanje broja stanovnika po naseljima u razdoblju 1981. – 2001.g.

Ime naselja Redni 
broj

Broj stanovnika Indeksi
Popis 1981. Popis 1991. Popis 2001.2 1991./81. 2001./91.

BAĆIN 1 467 414 312 -11,35 -24,60
DONJI CEROVLJANI 2 364 265 79 -27,20 -70,20
GORNJI CEROVLJANI 3 202 247 156 +22,10 -36,80
HRVATSKA DUBICA 4 2170 2026 1009 -6,60 -50,20
SLABINJA 5 490 523 319 +6,70 -39,00
ŽIVAJA 6 800 726 497 -9,20 -31,50
UKUPNO 4493 4237 2369 -5,60 -44,10

»Popis stanovništva, domaćinstva, stanova i poljoprivrednih gospodarstava 31. ožujak 1991. godine«, Državni zavod za 
statistiku, Zagreb, 1992. godine

»Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujak 2001. godine«, Prvi rezultati po naseljima, Državni zavod za statistiku, 
Zagreb, 2001. godine

Promatrajući demografska kretanja u naseljima na 
području Općine, kroz duža popisna razdoblja, vidljive 
su značajne demografske turbulencije broja stanov-
nika. Općenito može se zaključiti da se cijeli prostor 
Općine može okarakterizirati kao izrazito depopula-
cijsko područje. Izuzetak od ove činjenice bilježimo u 
međupopisnom razdoblju 1981.-1991. godine u kojem 
pojedina naselja novoustrojene Općine bilježe lagani 
porast broja stanovništva (vidi tablicu). Osnovni razlog 
koji je u proteklom razdoblju prouzročio negativna 
demografska kretanja može se uvidjeti kroz izrazito 
turbulentno povijesno područje Sisačko-moslavačke 
županije, te prirodni pad i izumiranje stanovništva s 
obzirom na gotovo nikakvu vjerojatnost doseljavanja 

alohtonog, mladog i potentnog stanovništva, zbog 
neatraktivnosti gospodarskog, infrastrukturnog i druš-
tvenog razvitka ovog područja. 

Sve prethodne demografske analize dosadašnjeg 
stanja i procesa kao i posljedica Domovinskog rata već 
su potvrdile nepovoljnost demografske slike Sisačko-
moslavačke županije i otvorile svu težinu planiranja i 
mogućeg razmatranja razvojnih mogućnosti. 

Depopulacija, prirodni pad stanovništva, velika sta-
rost ukupne, a posebno ruralne populacije, iseljavanje 
zrelog stanovništva, nedovoljan povratak prognanika, 
ratom devastirano ionako nedovoljno razvijeno gospo-
darstvo, samo su neka najvažnija obilježja populacije 
koja bitno opterećuju razvojne mogućnosti Općine.

Tablica 2. Obnova obiteljskih kuća i broj povratnika do 12 mjeseca 2005. godine

Prostorna 
jedinica

Površina
(km2)

Broj
naselja

Broj 
stanovnika

Popis 
2001.

Broj 
povratnika 

od 1995. do 
12.mj 2005.

Broj oštećenih 
kuća od
I do VI 

kategorije

Broj izdanih 
pozitivnih 

rješenja od IV do 
VI kategorije

Broj 
obnovljenih 
kuća IV do 
VI stupnja

Hrvatska 
Dubica 131,65 km 6 2369 441 1011 405 463
* podaci od Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo 
i imovinsko pravne poslove, Odsjek za obnovu, KLASA: 361-01/06-01/12; URBROJ: 2176-04-02-06-2 od 1. 2. 2006. g.

Demografski razvitak Sisačko-moslavačke županije 
i njezinih depopulirajućih i ratom razorenih područja 
trebao bi se shvatiti kao nacionalni, a u konkretnom 
slučaju i kao županijski interes, s obzirom na moguće 
posljedice ukoliko se nastavi izumiranje i biološko 
nestajanje tih područja. Demografski razvitak brd-
sko-planinskih infrastrukturno izoliranih, pograničnih 
i ruralnih područja moguće je ostvariti samo uz gos-
podarski razvitak i s novim doseljenim stanovništvom, 
što je na žalost objektivna činjenica.

Područje Sisačko-moslavačke županije je jedno 
od područja najviše pogođenih ratnim razaranjima na 

području Republike Hrvatske. Uz razaranja koja su 
nastala kao rezultat ratnih razaranja tijekom Domo-
vinskog rata, posebno su (društveno i gospodarski) 
stradala područja koja su bila privremeno okupirana 
od 1991.-1995. godine, a u koja ulazi i cjelokupno 
područje Općine.

U tabeli ispred - obnova obiteljskih kuća i broj 
povratnika - dan je prikaz obnovljenih stambenih gra-
đevina, kao i broj povratnika u naselja Općine do 31. 
12. 2005. godine. Iz brojčanih pokazatelja je vidljivo 
da još uvijek nisu obnovljene sve evidentirane ratne 
štete na stambenim građevinama, kao i nepotpun broj 
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povratnika koji su tijekom ratnih operacija napustili 
naselja Općine. Na području Sisačko-moslavačke 
županije, koja je privremeno bila okupirana, demo-
grafske promjene su znatno dramatičnije: cjelokupni 
dio nesrpske populacije je bio prognan 1991. godine, 
a poslije akcije »Oluja« izbjegao je velik dio srpskog 
stanovništva s ovih prostora.

Pretpostavka za društvenu, gospodarsku i cjelokupnu 
obnovu područja Općine je brži povratak prognanika, 
te demografska obnova napuštenih krajeva.

2.3. PRIRODNA SVOJSTVA PODRUČJA

Prostor Općine karakterizira izrazito brdsko-ni-
zinsko područje - područje istočnih obronaka Zrinske 
gore (Dubička brda) i nizinski dio-uski nizinski pojas 
uz rijeku Unu, te nizinski reljef doline rijeke Save u 
sjevernom dijelu Općine.

Prostor obronaka Dubičkih brda je obrastao šu-
mom i ispresijecan mnoštvom pretežno hidrotehnički 
neuređenim potocima. Nizinski dio (Sava) je većim 
dijelom melioriran za potrebe gospodarenja šumama. 
Uski unski pojas u svrhu zaštite od poplavljivanja 
zaštićen je nasipom.

Zemljopisni položaj Općine u Sisačko-moslavačkoj 
županiji i Republici Hrvatskoj može se smatrati povoljnim 
obzirom na izgrađenu prometnu infrastrukturu (D-47 - 
Hrvatska Kostajnica - Hrvatska Dubica – Novska - Lipik, 
D-224 – Sisak – Sunja - Hrvatska Dubica – granični 
prijelaz s BiH), te željezničku magistralnu prugu (G2) 
- Sisak – Sunja - Hrvatska Dubica - Novska. Državna 
prometna infrastrukturna mreža povezana je županij-
skom i lokalnom prometnom infrastrukturom.

Po prirodno-zemljopisnim karakteristikama područje 
Općine spada u brdsko-nizinska i izrazito pogranična 
područja. Disperzivno ruralni oblik naselja, te njihov 
smještaj uglavnom uz dvije državne ceste daju ovom 
području depopulacijsko obilježje.

Više od 50% područja Općine pokriveno je šum-
skom vegetacijom što predstavlja prirodni resurs, kao 
potencijal za budući usmjereni razvitak Općine.

U nizinskom dijelu Općine nalaze se respektabilne 
površine osobito vrijednog obradivog tla (doline rije-
ka Une i Save). Na području Općine bilježi se rana i 
kontinuirana naseljenost, a kako je u svojem ranom 
povijesnom periodu bila prometno i pogranično posebno 
valorizirana, ovaj prostor obiluje kulturno povijesnim 
spomenicima.

Naselje Hrvatska Dubica, kao povijesna jezgra 
malogradskih obilježja, valorizirana je u Prostornom 
planu Sisačko-moslavačke županije kao kulturni kra-
jobraz županijskog značaja.

Prateći povijesni kontinuitet naseljavanja prostora 
Općine kroz sačuvane tragove (graditeljska i arheo-
loška baština), poljodjelski i stočarski krajolici kao 
neposredno okružje povijesnih ruralnih naselja, daju 
ovom području obilježje očuvanosti prirodnih krajolika, 
kako na brdovitom tako i na nizinskom području uz 
rijeku Unu.

Na području Općine postoji nekoliko registriranih 
kulturnih dobara u raznim stupnjevima zaštite (naselje 
Hrvatska Dubica, veći broj sakralnih građevina, raspela 

i poklonaca, zvonare, stambene i javne građevine...). 
Veći dio ovih građevina je devastiran tijekom proteka 
vremena, te treba uložiti znatan napor u obnovu ovih 
povijesno i kulturno vrijednih dobara ovog područja.

2.4. GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA

U pogledu korištenja prostora prevladavaju poljo-
privredne i šumske površine koje zajedno zauzimaju 
preko 90% teritorija Općine. Ove djelatnosti su nositelji 
razvoja ovog područja, dok dio Općine može obogatiti 
turistički aspekt gospodarskih djelatnosti (dolina rijeke 
Une, lov, ribolov, kulturna baština..)

Postojeće stanje izgrađenosti infrastrukturnih su-
stava (prometnice, vodoopskrba, električna energija, 
telekomunikacije...) pružaju dobru osnovu za daljnju 
nadogradnju i stvaranje preduvjeta za sveobuhvatni 
razvitak područja Općine.

Gospodarstvo Općine je nedovoljno razvijeno i ono 
malo gospodarskih subjekata koji su radili na ovim 
prostorima, zbog ratnih razaranja su prestali s radom i 
gotovo nestali. Cjelokupno gospodarstvo je uglavnom 
koncentrirano u naselju Hrvatska Dubica.

Proces obnove ratom devastiranog gospodar-
stva (metalna industrija, prijevoz, stočarstvo...) uz 
poznate demografske probleme potaknulo je pitanje 
restrukturiranja industrije na postojećoj osnovi, te 
skreće gospodarski razvoj u područje poljoprivrede 
(stočarstvo, eko proizvodnja hrane), turizam (lov, 
ribolov), malogranični promet (usluge trgovina), te 
pokretanje razvoja proizvodnje finalnih proizvoda od 
drva (bogatstvo šumama).

Postojeći infrastrukturni sustavi (prometnice, vo-
doopskrba, elektro mreža) kao infrastrukturni sustavi 
društvenih djelatnosti (školstvo, zdravstvo, kultura), 
obzirom na zahtjeve disperzivno ruralnog oblika 
naseljenosti, u potpunosti ne zadovoljavaju potrebe 
stanovništva (6 naselja - 18 stanovnika po km2) i pred-
stavljaju ograničenja u bržem razvitku Općine. 

Okosnicu prometne i cestovne infrastrukture, pored 
navedenih državnih cesta čine i niz lokalnih i župa-
nijskih cesta. 

Željeznička magistralna pruga Sisak – Sunja - Hr-
vatska Dubica - Novska koja prolazi središnjim pro-
stornom Općine, zbog poznatih okolnosti (negativna 
demografska kretanja, nerazvijenost gospodarstva...), 
nedovoljno se koristi kao postojeći potencijal sveuku-
pnom razvitku Općine. 

Naselja Općine su mrežom županijskih i lokalnih 
prometnica povezani s općinskim središtem. Stanje 
na ovim prometnicama ne zadovoljava ni minimalne 
tehničke uvijete prometovanja suvremenih vozila.

Elektro opskrba Općine je zadovoljavajuća za 
sadašnje potrebe stanovništva. 

Naselja Općine imaju riješenu opskrbu pitkom 
vodom samostalno pretežno iz lokalnih bunarskih 
izvora. Dugoročno se u razvoju vodoopskrbnog sustava 
predviđa spajanje s vodoopskrbnim sustavom »Pašina 
vrela«, izgradnjom distributivne vodoopskrbne mreže i 
osiguranja pitke vode iz javnog vodoopskrbnog sustava 
za sve stanovnike Općine.
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U vodoopskrbnom smislu naselja Općine pripadaju 
vodoopskrbnom sustavu regionalnog vodovoda »Pašina 
vrela«, za koji se predviđa korištenje postojećih izvorišta 
»Dvor«, zatim u proširenju izvorišta »Pašino vrelo« i 
konačno izvorište »Dubica«. Osposobljavanjem posto-
jećih zdenaca kod pogona Željezare Sisak u Hrvatskoj 
Dubici, osigurat će se dovoljne količine pitke vode, a 
planovima izgradnje magistralnih i lokalnih cjevovoda 
osigurati voda za cijelo ovo područje, od Hrvatske 
Kostajnice do Sunje, preko Hrvatske Dubice.

Naselja Općine nemaju sustavno riješenu odvod-
nju otpadnih voda (kanalizaciju) osim fragmentarno 
s nekontroliranim ispustima u rijeku Unu i okolne 
vodotoke. 

Postojeći sustav zbrinjavanja komunalnog i inog 
otpada ne odgovara zahtjevima suvremenog načina 
gospodarenja otpadom. Do osnivanja i početka rada 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom, prići 
će se uređenju i sanaciji privremenog odlagališta ko-
munalnog otpada »Vladića jama« i uklanjanju divljih 
deponija.

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. OBVEZE I NADLEŽNOSTI OPĆINE HRVATSKA 
DUBICA ZA DONOŠENJE DOKUMENATA 
PROSTORNOG UREĐENJA

Od vremena donošenja prethodnog Izvješća o 
stanju u prostoru Općine Hrvatska Dubica (»Službeni 
vjesnik«, broj 19/97) u nekoliko je navrata izvršena 
izmjena Zakona o prostornom uređenju (»Narodne 
novine«, broj 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04).

Ovim izmjenama Zakona o prostornom uređenju 
određeni su krajnji rokovi za donošenje prostornih 
planova uređenja jedinica lokalne samouprave (31.
prosinca 2005. godine), kao i rok važenja i sadržaj 
ostale prostorno-planske dokumentacije (Izvješće, 
Program mjera).

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređe-
nju, predstavničko tijelo općine, kao jedinice lokalne 
samouprave, donosi prostorno – planske dokumente 
iz svoje nadležnosti i to:

- Prostorni plan uređenja općine (PPUO)
- Urbanistički plan uređenja (UPU)
- Detaljni plan uređenja (DPU)
Prostorni plan uređenja Općine donosi Općinsko 

vijeće, po prethodno pribavljenim suglasnostima od 
nadležnih državnih tijela i institucija, kako je propisano 
Zakonom. Urbanistički plan uređenja donosi se za 
naselja, odnosno dijelove naselja određene Prostor-
nim planom Županije. Izradu Detaljnog urbanističkog 
plana uređenja utvrđuje se Prostornim planom ure-
đenja Općine.

Sadržaj, postupak javne rasprave i način donošenja 
prostorno-planske dokumentacije iz nadležnosti Općine 
propisan je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima karto-
grafskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima 
i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne 

novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), Uredbom 
o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih 
planova (»Narodne novine«, broj 101/98) i citiranim 
Zakonom o prostornom uređenju.

3.2. VAŽEĆI DOKUMENTI PROSTORNOG URE-
ĐENJA

Područje Općine pokriveno je dokumentima prostor-
nog uređenja višeg reda, koji važe na razini Države, 
Županije i Prostorni plan uređenja Općine.

3.2.1. Važeći dokumenti prostornog uređenja 
na razini Države

- Strategija prostornog uređenja Republike Hr-
vatske (Izrada: Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb 
– donesena 1997. godine)

- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske 
(Izrada: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva, Zagreb – donesen 1999. 
godine, objavljen u »Narodnim novinama«, broj 
50/99.

3.2.2. Važeći dokumenti prostornog uređenja na 
razini Sisačko-moslavačke županije 

- Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 4/01) Izrada: Županijski zavod 
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke 
županije, Sisak, u suradnji s CPA – Centar za 
prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb, 
travanj 2001.

3.2.3. Važeći dokumenti prostornog uređenja na 
razini Općine Hrvatska Dubica

- Prostorni plan uređenja Općine Hrvatska Dubi-
ca (»Službeni vjesnik«, broj 20/03) u ukupnom 
teritorijalnom obuhvatu sadašnje Općine.

3.3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA U 
IZRADI

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, Prostorni 
plan uređenja Općine osnovni je prostorno-planski do-
kument kojim se razrađuju načela prostornog uređenja 
Općine, uz uvažavanje prirodnih, kulturno – povijesnih 
i krajobraznih vrijednosti i utvrđuju ciljevi prostornog 
razvoja, te organizacija, zaštita, korištenje i namjena 
prostora.

3.3.1. Izmjene i dopune Prostornog plana ure-
đenja Općine Hrvatska Dubica

Na temelju analize i praćenja stanja u prostoru, 
Općinsko poglavarstvo Općine donosi Odluku o potrebi 
izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 
Općine Hrvatska Dubica.
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Ove izmjene i dopune PPUO-a povjerene su Župa-
nijskom zavodu za prostorno uređenje i graditeljstvo 
Sisačko-moslavačke županije. Radovi su u visokom 
stupnju gotovosti i realno je očekivati da će u prvoj 
polovici 2007. godine Izmjene i dopune PPUO-a biti 
donesene po Općinskom vijeću, čime će se stvoriti 
prostorno planske pretpostavke za sveobuhvatni ra-
zvitak Općine, svrhovitije gospodarenje prostorom i 
zaštitom okoliša i prirode (gospodarske zone, razvoj 
poljoprivrede, zaštita rijeke Une,...).

3.3.2. Urbanistički planovi uređenja

3.3.2.1. Urbanistički plan uređenja naselja Hr-
vatska Dubica

Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Hrvat-
ska Dubica, kao političkog i administrativno-kulturnog 
središta Općine, temelji se na usmjerenju da se stvore 
prostorno-planski preduvjeti za urbani razvitak središta 
Općine glede razvitka gospodarskih djelatnosti (ma-
log i srednjeg poduzetništva), sportsko-rekreacijskih 
sadržaja, društvene i komunalne infrastrukture, te 
zaštite okoliša.

Granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja 
naselja Hrvatska Dubica određene su Prostornim 
planom uređenja Općine Hrvatska Dubica.

3.3.2.2.  Detaljni plan uređenja novih groblja 
Općine Hrvatska Dubica

Sukladno Pravilniku o grobljima, a temeljem odred-
bama Zakona o prostornom uređenju, izradit će se 
detaljni plan uređenja lokacije namijenjene novom 
groblju na području naselja Živaja.

3.3.2.3. Detaljni planovi uređenja gospodarskih 
zona

Za realizaciju i oživotvorenje funkcija planiranih 
gospodarskih zona izradit će se detaljni planovi ure-
đenja sljedećih lokacija gospodarskih zona:

- gospodarska zona uz željezničku prugu Sunja-
Jasenovac-Novska

- gospodarske zone Jelas polje (dvije zone)

- nove radne zone.

Granice obuhvata prethodnih gospodarskih zona 
bit će određene Izmjenama i dopunama prostornog 
plana Općine Hrvatska Dubica.

3.3.3. Prostorni planovi područja posebnih 
obilježja

Planirani regionalni park dolina rijeke Une, obuhvaća 
cca. 20% prostora Općine, sjeverno uz vodotok rijeke 

Une. Nakon izrade stručne podloge za proglašenje 
regionalnog parka, izradit će se Prostorni plan regio-
nalnog parka »Dolina rijeke Une«.

4. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA 
PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH 
DOKUMENTA, TE PROVEDENIH MJERA I 
NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO 
GOSPODARENJE PROSTOROM

4.1. STANJE PROSTORNOG UREĐENJA

Nakon donošenja Strategije prostornog uređenja 
Republike Hrvatske (1997. godine), Programa pro-
stornog uređenja Republike Hrvatske (1999. godine) i 
Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (2001. 
godine) sve jedinice lokalne samouprave prišle su izradi 
svojih PPUO i PPUG, te GUP-a nove generacije.

Ovi planovi se izrađuju u skladu s bitno promije-
njenim uvjetima razvoja, novim teritorijalnim ustrojem, 
promjenom vlasničkih odnosa i novim zakonskim 
određenjima u području prostornog planiranja.

Veći dio jedinica lokalne samouprave na područ-
ju Sisačko-moslavačke županije već je donio svoje 
PPUO i PPUG. Manji dio preostalih općina izrađuju 
svoje prostorne planove i oni su u različitim fazama 
gotovosti. 

Do njihovih konačnih donošenja i usvajanja primje-
njuju se prostorni planovi bivših općina, kao planovi 
šireg područja, kojima se utvrđuje usklađenost namje-
ravanih zahvata u prostoru na nižim razinama.

Treba napomenuti da u tim planovima nisu bile 
predviđene odgovarajuće lokacije za manje i srednje 
proizvodne djelatnosti, za koje danas postoji najveći 
interes, kao okosnica gospodarskog razvoja.

Analizom Prostornog plana Općine koncept razvoja 
Općine temelji se na onim gospodarskim djelatnostima 
koje će iskorištavati vlastite prirodne i stvorene resurse 
i prednosti, te razvoj infrastrukture, komunalnih i druš-
tvenih djelatnosti. Prostor Općine u Prostornom planu 
Općine Hrvatska Dubica ima razinu djelomično urbani-
ziranog prostora Općine s naglašenom poljoprivrednom 
značajkom razvoja i koncepcijom razvoja usmjerenom 
na općinski centar Hrvatske Dubice. Sustav urbanog i 
gospodarskog razvitka bio je baziran na razvitku velikih 
industrijskih sustava, a poljoprivredna proizvodnja na 
centraliziranoj proizvodnji. Urbanizacija i opremanje 
naselja predviđena je samo osnovnim tercijarnim i 
kvartalnim djelatnostima u svakodnevnom životu naselja 
Hrvatske Dubice i gravitirajućeg područja.

Buduće zone intenzivne poljoprivredne proizvodnje 
vezane su za realizaciju vodoprivrednih zahvata, a 
koncentrirane su pretežno u Pounju i Posavini.

4.2. PROVOĐENJE PROSTORNIH PLANOVA

Planovi prostornog uređenja se u pravilu provode 
kroz izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih 
dozvola, odnosno izvoda iz planova, sukladno zakon-
skim propisima.
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Prema evidenciji Ureda državne uprave, Službe za 
prostorno uređenje, za područje Općine, u promatra-
nom razdoblju, izdano je:

- 30 lokacijskih dozvola

- 18 građevinskih dozvola …..pretežno za objekte 
infrastrukture (HEP, HC)

- 14 uporabnih dozvola.

4.3. ANALIZA PROVOĐENJA PROGRAMA MJERA 
IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

4.3.1. Osnovni elementi Programa mjera

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru 
Općine Hrvatska Dubica donesen je za razdoblje 1995. 
– 1997. godina (»Službeni vjesnik«, broj 19/97). Progra-
mom mjera utvrđena je izrada novih, odnosno izmjena 
i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, 
potreba pribavljanja stručnih podloga i podataka za 
njihovu izradu, kao i druge mjere od značaja za izradu 
i donošenje dokumenata prostornog uređenja.

U pogledu izrade prostornih planova, Programom 
mjera je utvrđeno sljedeće:

- izraditi Prostorni plan uređenja Općine Hrvatska 
Dubica

- izraditi Regulacijski plan uređenja naselja Hr-
vatska Dubica 

- izraditi Detaljni plan uređenja područja graničnog 
prijelaza u Hrvatskoj Dubici.

Osnovni cilj izrade ovih prostorno-planskih doku-
menata bila je težnja da se gospodarenju prostorom 
priđe na temelju održivog razvoja, odnosno da se 
preispitivanjem građevinskih područja namijenjenih 
za širenje naselja, koridora infrastrukturnih objekata i 
ostalih planerskih veličina, osigura učinkovito korištenje 
i gospodarenje prostorom i njegovom zaštitom kako 
kulturno-povijesnih, tako i prirodnih vrijednosti.

Programom mjera ukazano je na nove društvene 
odnose, koji su imali kao rezultat promijenjene vla-
sničke odnose u prostoru što ukazuje da se prilikom 
izrade prostorno – planske dokumentacije o tome 
mora naročito voditi računa. U tom smislu ukazuje 
se na važnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 
u prostoru, problematiku parcelacije, te uspostavu 
komunalnog standarda prije realizacije namjeravanih 
zahvata u prostoru. 

Posebno je ukazano na problematiku urbanizacije i 
demografskog razvoja. Za ovaj izrazito depopulacijski 
kraj Sisačko-moslavačke županije potrebno je pratiti 
demografska kretanja i stalnim poticajnim mjerama 
(poljoprivreda, komunalna i društvena opremljenost 
naselja, prometna povezanost s gravitirajućim cen-
trima...) stvoriti uvjete za zaustavljanje depopulacije 
i stvoriti demografski potencijal koji bi bio nositelj 
aktivnosti sveobuhvatnog razvitka Općine.

Komunalno opremanje Općine i naselja u svrhu 
poboljšanja kvalitete života jedno je od predviđenih 
mjera u prethodnom Programu mjera.

4.3.2. Ocjena izvršenja Programa mjera

a) Izrada i donošenje novih prostornih 
planova

Prostorni plan uređenja Općine Hrvatska Dubica

Prostorni plan uređenja Općine Hrvatska Dubica 
je izrađen i donesen 2003. godine, a sadrži osnovne 
ciljeve razvitka prostora Općine, ciljeve prostornog 
uređenja i korištenja prostora, smjernice, mjere i 
uvjete za učinkovitim gospodarenjem i zaštitom pro-
stora na principima održivog razvoja, kroz koje će se 
osigurati:

- demografska obnova naselja,

- razvoj gospodarskih djelatnosti,

- osiguranje lokacija za sve funkcije,

- zaštita kulturno – povijesnih i prirodnih vrijed-
nosti i

- bolja komunalna i društvena opremljenost na-
selja.

b) Provedba ostalih mjera radi unapređenja 
stanja u prostoru

U promatranom periodu uloženi su znatni napori 
u povećanju kvalitete života u naseljima Općine, koji 
se izražavaju kroz niz zahvata na obnovi stambenih 
građevina, izgradnji komunalne i društvene infra-
strukture. Ovdje se spominju najznačajniji zahvati u 
prostoru, kao što su:

- vodovod Hrvatska Dubica,

- vodovod Hrvatska Dubica-Slabinja s odvojcima 
za Baćin,

- Kanalizacija kolektor I i kolektor II u naselju 
Hrvatska Dubica,

- groblje Slabinja,

- niskonaponska elektro mreža Hrvatska Dubica- 
Baćin-Cerovljani,

- nogometni stadion sa svlačionicama u Hrvatskoj 
Dubici,

- crkva Presvetog Trojstva u Hrvatskoj Dubici,

- crkva Blažene Djevice Marije u Hrvatskoj Dubici 
(groblje),

- kapela Svih Svetih u Baćinu,

- Hrvatski dom u Hrvatskoj Dubici,

- Hrvatski dom u Baćinu,

- Stajalište HŽ-a u Cerovljanima. 

Gledajući u cjelini, Program mjera nije u cijelosti 
realiziran u proteklom razdoblju, ali je značajno da je 
učinjen kvalitetan pomak u poimanju značaja prostora 
kao jedinstvenog prirodnog resursa, te mu se kroz 
izradu i realizaciju dokumenata prostornog uređenja 
pridaje odgovarajući značaj.
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5.  OCJENA STANJA U PROSTORU

Općina je, glede svog geoprometnog položaja, u 
Prostornom planu Sisačko-moslavačke županije valo-
rizirana kao prostor križanja infrastrukturnih koridora 
(cestovni promet, transport) od interesa za Državu i 
Županiju. Za potrebe gospodarskog razvitka detaljno je 
analiziran dosadašnji razvoj gospodarskih kapaciteta i 
uz uvažavanje novih društveno-gospodarskih odnosa 
i tržišnih zakonitosti, planiran je prostorni razvitak 
primjeren tim odnosima i zakonitostima.

Poseban značaj se daje zaštiti prostora i okoliša, 
te zaštiti i uređenju prirodnih i povijesnih vrijednosti.

Temeljem Zakona o područjima posebne državne 
skrbi (»Narodne novine«, broj 44/96, 57/96, 124/97, 
78/99, 73/00, 80/00, 127/00, 94/01, 88/02, 26/03 
– pročišćeni tekst, 42/05 i 90/05) Općina pripada I 
skupini područja posebne državne skrbi. Tijekom 
Domovinskog rata (1991.-1995. godine) područje 
Općine je bilo okupirano, stanovništvo je većinom bilo 
prisiljeno izbjeći iz svojih domova i napustiti područje 
Općine. Nakon povratka stanovnika po završetku rata 
započela je obnova porušenih i uništenih stambenih 
objekata, koja još uvijek nije potpuno završena. Po-
dručje Općine je ruralnog karaktera s manjim razvojnim 
centrom, Hrvatskom Dubicom. Čitav prostor Općine 
pripada kategoriji tzv. kontinentalnog graničnog po-
dručja Republike Hrvatske.

5.1. PROMET

Okosnicu cestovne prometne mreže na području 
Općine čine dvije državne ceste kao što je spomenuto 
u točci 2.3.

D - 47 LIPIK - NOVSKA - HRVATSKA DUBICA -
HRVATSKA KOSTAJNICA

D-224 SISAK - SUNJA - HRVATSKA DUBICA -
nastavno KOZARSKA DUBICA (granični 
prijelaz)

Ostale prometnice čine županijske i lokalne ceste. 
Stanje prometnica nije zadovoljavajuće, te se Prostor-
nim planom uređenja predviđa obnova, rekonstrukcija 
i osuvremenjivanje pojedinih dionica, s ciljem zado-
voljavanja uvjeta suvremenog prometa.

Rubnim područjem Općine na pravcu zapad-istok 
prolazi rijeka Una, koja kao prirodna barijera dijeli pro-
stor Općine od susjedne države Bosne i Hercegovine. 
Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske 
i Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije 
predviđaju se hidrotehnički radovi na vodotoku (zaštita 
od poplavljivanja) kao i zaštita cijelog područja rijeke 
Une koja je, zbog svojih prirodnih ljepota, u kategoriji 
regionalnog parka.

Željeznički promet na prostoru Općine je minornog 
značaja (Sisak - Sunja - Hrvatska Dubica - Novska) 
zbog rubnog položaja i nedostatka prometa roba i 
usluga.

5.2. VODOOPSKRBA

Vodoopskrbi sustav Općine, temeljem koncepcijskog 
rješenja vodoopskrbe Sisačko-moslavačke županije, 
spada u vodoopskrbnu zonu regionalnog vodovoda 
»Pašina vrela«. Organiziranu javnu vodoopskrbu 
imaju naselja Hrvatska Dubica i djelomično Baćin i 
Slabinja. 

Većina naselja Općine se opskrbljuje pitkom vodom 
iz lokalnih izvorišta i bunara.

5.3.  ODVODNJA OTPADNIH VODA

Odvodnja otpadnih voda nije sustavno riješena 
i temelji se na individualnom zbrinjavanju otpadnih 
voda domaćinstava i gospodarskih subjekata putem 
septičkih jama ili direktnim ispuštanjem u prirodne 
deponije okolnog terena. Djelomično izgrađeni mje-
šoviti sustav odvodnje otpadnih voda ima naselje 
Hrvatska Dubica.

5.4.  ELEKTROOPSKRBA

Prostor Općine pokriva distribucijsko područje HEP 
– DP »Elektra« Sisak i sva naselja nemaju izgrađenu 
i zadovoljavajuću nisko naponsku mrežu. Određeni 
nedostatak predstavlja neizgrađeni sustav elektromreže 
visokog napona (dalekovodi) javne rasvjete na prometni-
cama kroz naselja (Slabinja, Živaja), a što treba planirati 
u narednom razdoblju. Programom HEP-a planirana je 
rekonstrukcija postojeće mreže dalekovoda, čime će 
se osigurati sigurnije napajanje potrošača električnom 
energijom. Strategijom prostornog uređenja Republike 
Hrvatske i Programom razvoja HEP-a dugoročno je 
planirana izgradnja energetskih objekata, kojima će 
se osigurati dostatan kapacitet električne energije kao 
preduvjet razvoja gospodarstva.

5.5. TELEKOMUNIKACIJE

Područje Općine pokriveno je dovoljnim brojem 
udaljenih pretplatničkih stupnjeva i baznih stanica 
telekomunikacijske mreže, što zadovoljava potrebe 
stanovništva za TK uslugama.

5.6.  PLINOFIKACIJA

Strategijom energetskog razvitka Sisačko-moslavačke 
županije (EL »Hrvoje Požar«, Zagreb 1999.) planirano 
je da u konačnosti sve jedinice lokalne samouprave 
na području Sisačko-moslavačke županije izgrade 
distributivni sustav plinovoda. U ovom trenutku za 
Općinu ne postoje tehnički niti komercijalni uvjeti da 
se priđe rješavanju ovog problema, ali kroz praćenje 
stanja u prostoru u narednom razdoblju treba prostorno 
planirati koridore distributivnog sustava magistralnih 
plinovoda.
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5.7.  GOSPODARENJE OTPADOM

Općina putem Vlastitog pogona za obavljanje ko-
munalnih poslova ulaže velike napore u održavanje 
sustava za gospodarenje otpadom. Većina manjih 
divljih i neuređenih odlagališta otpada je sanirano i 
očišćeno. Registrirano je, a ne uređeno odlagalište 
komunalnog otpada »Vladića jama«, ne zadovoljava 
niti minimalne sanitarno-tehničke uvjete za takvu 
građevinu. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost u tijeku su radovi na sanaciji 
odlagališta (Studija utjecaja na okoliš, Projekt sanaci-
je). Prostornim planom Sisačko–moslavačke županije 
postojeće lokacije odlagališta komunalnog otpada i 
dalje se zadržava u prostoru (uz nužne radove na 
sanaciji) sve do uspostave Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom.

5.8. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Općina još nije izradila i donijela temeljne doku-
mente zaštite okoliša i to:

- Izvješće o stanju okoliša, 
- Program zaštite okoliša i
- Plan gospodarenja otpadom.
Ove dokumente nužno je što prije izraditi i usvojiti 

po općinskom vijeću čime će se stvoriti pretpostavke 
za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti prostora.

 
Zaštita zraka

Posebnih izvora zagađenja zraka na području 
Općine nema. 

Na području Općine nema mjernih stanica koje 
prate kakvoću zraka, ali ocjenjujući malu gustoću 
naseljenosti, relativno slab promet i nedostatak većih 
direktnih zagađivača, te zbog povoljnog geografskog 
položaja, može se smatrati da je zrak na području 
Općine 1. kategorije. Programom zaštite okoliša 
Sisačko-moslavačke županije dane su smjernice za 
praćenje kakvoće zraka.

Zaštita od buke

Obzirom na ruralni karakter naselja na prostoru 
Općine, nedostatak većeg intenziteta prometa na 
prometnicama, može se smatrati da je utjecaj buke 
na kvalitetu života neznatan. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od buke, potrebno je 
pratiti razinu buke u ugroženim naseljima ili dijelo-
vima naselja i sukladno Zakonu primjenjivati mjere i 
aktivnosti za smanjenje razine buke.

Zaštita voda i tla

Analiza podzemnih voda na području Općine nije 
sustavno provođena. 

U tijeku je izrada Županijskog plana zaštite lokalnih 
voda kroz koji će se dati mjere i aktivnosti zaštite po-
vršinskih voda na razini županije, posebno rijeke Une, 
a imajući u vidu namjeru zaštite porječja u kategoriji 
regionalnog parka.

U Općini nije provedeno sustavno ispitivanje 
kakvoće tla (naročito poljoprivrednog). Obzirom na 
evidentna zagađenja tla od prekomjerne upotrebe 
herbicida, neriješenog sustava odvodnje otpadnih voda 
domaćinstava i stajskih objekata, te nekontroliranog 
odlaganja otpada uz vodotoke i šumske poljoprivredne 
putove, u narednom razdoblju bit će potrebno prići 
sustavnom ispitivanju kakvoće tla, a s ciljem zaštite 
od onečišćenja poduzimati mjere i aktivnosti.

Zaštita od poplava

Položaj Općine u poplavnom području rijeke Une 
i Save uvjetovao je izgradnju vodozaštitnih građevi-
na (sustav nasipa) duž vodotoka. Izgrađeni sustav 
vodozaštite uklopljen je u regionalni sustav obrane 
od poplave Srednjeg Pounja i Posavine (koji nije u 
cijelosti završen). 

Do sada izvedenim radovima (cca 40% planiranih) 
omogućena je kontrola velikih voda Une i njenih pri-
toka i sigurno korištenje naseljenih i poljoprivredno 
uređenih površina. Daljnjom izgradnjom i rekonstruk-
cijom vodozaštitnih građevina povećat će se stupanj 
sigurnosti i nadzora velikih voda, što će u konačnici 
omogućiti korištenje zemljišta za razne namjene 
(proširenje naselja, poljoprivredu, stočarstvo, šport, 
turizam, gospodarstvo...). 

5.9. ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE 
BAŠTINE

Poplavno područje Une zbog svoje posebne prirodne 
vrijednosti (pašnjačke površine, šume, eko-sustav, lov, 
ribolov, turizam) Županijskim prostornim planom pred-
viđeno je da se zaštiti kao područje posebnih obilježja 
u kategoriji regionalni park. U tijeku su aktivnosti na 
operacionalizaciji ove zaštite.

Konzervatorskom podlogom za Općinu je utvrđeno 
niz kulturno – povijesnih cjelina i građevina koje će 
se štititi mjerama zaštite propisanim kroz Prostorni 
plan uređenja Općine ili na temelju Zakona o zaštiti 
kulturnih dobara (Hrvatska Dubica, Baćin - pojedinačne 
građevine).

6. UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

6.1.  POTREBA IZRADE NOVIH DOKUMENATA U 
PROSTORU

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine

Program mjera treba dati mogućnost da se novodo-
neseni Prostorni plan uređenja Općine može u tijeku 
važenja Programa mjera izmijeniti i dopuniti temeljem 
opravdanih zahtjeva korisnika i vlasnika prostora.
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Urbanistički plan uređenja naselja Hrvatska 
Dubica

Obzirom da su stvorene prometne pretpostavke 
(pogranično naselje) potrebno je za ovu aglomeraciju 
izraditi Urbanistički plan uređenja naselja Hrvatska 
Dubica i kroz njega odrediti prostorni razvitak, kao 
suvremeno urbano administrativno-političko, kultur-
no, društveno i gospodarsko središte Općine, s teži-
štem uvažavanja mogućnosti gospodarskog razvoja 
(trgovina, usluge), a obzirom na neposrednu blizini 
susjedne države.

Detaljni plan uređenja groblja u naselju Živaja

Sukladno Pravilniku o grobljima, a temeljem odred-
bama Zakona o prostornom uređenju, izradit će se 
detaljni plan uređenja lokacije namijenjene novom 
katoličkom groblju na području naselja Živaja.

Detaljni planovi uređenja gospodarskih zona

Za realizaciju i oživotvorenje funkcija planiranih 
gospodarskih zona izradit će se detaljni planovi ure-
đenja sljedećih lokacija gospodarskih zona:

- gospodarska zona uz željezničku prugu Sunja 
- Jasenovac - Novska

- gospodarske zone Jelas polje (dvije zone)
- nove radne zone.

6.2. POTREBA IZRADE I PRIBAVLJANJA 	
PODATAKA POTREBNIH ZA IZRADU 
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 
I PRAĆENJA STANJA U PROSTORU

Za izradu prostornih planova potrebno je pribaviti 
podatke i stručne podloge kao što su:

- pribavljanje topografskih i katastarskih karata 
za potrebe izrade novih, odnosno izmjene i 
dopune postojećih prostornih planova,

- studije utjecaja na okoliš za zahvate u prostoru 
čija je izrada propisana Zakonom odnosno Pro-
stornim planom Sisačko-moslavačke županije, 
Prostornim planom uređenja Općine ili Progra-
mom mjera i 

- Idejni projekti (vodoopskrba, odvodnja, promet, 
elektrifikacija...).

6.3.  UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

S ciljem unapređenja stanja u prostoru i osiguranja 
uvjeta za obavljanje komunalnih djelatnosti pokrenut 
će se niz aktivnosti na:

a) rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na ze-
mljištu,

b) izradi stručnih podloga,
c) izradi projektne dokumentacije i
d) izgradnji objekata i uređaja komunalne infra-

strukture kao i društvenih objekata iz nadležnosti 
Općine.

Na temelju analize i ocjene stanja u prostoru, u 
narednom razdoblju planira se izgradnja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, objekata za op-
skrbu električnom energijom, zdravstvenih objekata, 
odgojnih i obrazovnih objekata, sportskih objekata i 
drugih infrastrukturnih objekata i to:

- uređenje javnih površina (autobusna stajali-
šta),

- uređenje nerazvrstanih cesta, 
- uređenje groblja, 
- rekonstrukcija javne rasvjete, 
- razvitak vodoopskrbne mreže, 
- rješavanje problematike odvodnje otpadnih voda 

na području Općine.
Izgradnja se programira kroz četiri skupine aktiv-

nosti i to:
- imovinsko – pravni poslovi,
- stručne podloge,
- projektna dokumentacija i 
- izgradnja.
Za realizaciju naprijed navedenoga financijska 

sredstva se osiguravaju iz vlastitih sredstava (Općinski 
proračun) i drugih izvora (Županijski proračun, Državni 
proračun, sredstva korisnika građevina i ostali). Kod 
višegodišnjeg tijeka aktivnosti, uz mogućnost tehno-
loškog ili prostornog razdvajanja, pojedine aktivnosti 
će se planirati u više faza.

20.
Na temelju članka 11. Zakona o prostornom ure-

đenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 
32/02 i 100/04), članka 13. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 6/06 i 10/06 – ispr.) 
Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 
(KLASA: 351-01/07-01/01; URBROJ: 2176/10-02-07- 
04 od 12. 7. 2007. godine), Općinsko vijeće Općine 
Hrvatska Dubica na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. 
godine, donosi

P R O G R A M   M J E R A
za unapređenje stanja u prostoru  

Općine Hrvatska Dubica za razdoblje  
2007. – 2011. godine

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru 

Općine Hrvatska Dubica za razdoblje 2007. – 2011. 
godine (nadalje: Program mjera), temelji se na Izvješću 
o stanju u prostoru za područje Općine Hrvatska Dubica 
(KLASA: 351-01/07-01/01; URBROJ: 2176/10-02-07-04 
od 12. 7. 2007. godine - nadalje: Izvješće), koje sadrži 
analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i 
drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove 
učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i 
zaštitu vrijednosti prostora i okoliša.
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Osim, na Zakonu o prostornom uređenju i Izvješću, 
ovaj Program mjera temelji se i na potrebama razvitka 
Općine Hrvatska Dubica (nadalje: Općina), kao i o 
drugim spoznajama o razvitku i zaštiti prostora.

Članak 2.
Programom mjera procjenjuju se potrebe izrade 

novih dokumenata prostornog uređenja, potreba izrade 
i pribavljanja podataka, stručnih podloga, kartografskih 
podloga ili drugih dokumenata potrebnih za izradu 
dokumenata prostornog uređenja, kao i druge mjere 
od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

Programom mjera utvrđuje se potreba uređenja 
zemljišta u skladu s razvojnim programom Općine.

Članak 3.
Program mjera donosi se za razdoblje 2007. - 

2011. godine.

II. TEMELJNA ODREĐENJA PROGRAMA 
MJERA

Članak 4.
Ovim Programom mjera osigurava se provođenje 

politike prostornog uređenja Općine utemeljene na 
zakonskim načelima, a sukladno Strategiji prostornog 
uređenja Republike Hrvatske, Programu prostornog 
uređenja Republike Hrvatske, Prostornim planom 
Sisačko-moslavačke županije, Prostornim planom 
uređenja Općine Hrvatska Dubica i Izvješća.

Učinkovitost prostornog uređenja osigurat će do-
nošenjem potrebnih dokumenata prostornog uređenja, 
planskoj pripremi i uređenju zemljišta i izradi i donošenju 
drugih dokumenata utvrđenih Zakonom.

Dokumentima prostornog uređenja utvrdit će se 
svrhovita organizacija, korištenje i namjena površina, 
kao mjere i smjernice za uređenje, korištenje i zaštitu 
prostora na području Općine. 

Članak 5.
Radi osiguranja kvalitetnije izrade i praćenja do-

kumenata prostornog uređenja, Općina će uspostaviti 
sustav baze podataka o dokumentima prostornog 
uređenja, dokumentima praćenja stanja u prostoru, 
zaštićenim prirodnim vrijednostima i lokalitetima, te 
ostalim podacima relevantnim za prostorno uređenje 
Općine.

III. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG 
UREĐENJA

Članak 6.
1. Izrada Izmjena i dopuna dokumenata pro-

stornog uređenja

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, 
potrebno je propisati za koja će se naselja Općine 
izraditi i drugi urbanistički planovi uređenja naselja.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko-
moslavačke županije, potrebno je sukladno odredbama 
novog Zakona o zaštiti prirode valorizirati predložene 

prostorne cjeline područja Općine, te odrediti granice 
i stupanj zaštite (prirodna i kulturna baština – dolina 
rijeke Une...).

Kroz postupak izmjena i dopuna Prostornog plana 
Sisačko-moslavačke županije, Općina će istaknuti svoj 
interes o svrhovitom načinu gospodarenja i zaštite 
prostora Općine na razini pripadajuće županije.

1.1.  Izmjene i dopune prostornog plana uređenja 
Općine Hrvatska Dubica

Prostorni plan uređenja Općine Hrvatska Dubica, 
kao temeljni dokument prostornog uređenja Općine, 
donesen je 2003. godine i objavljen u »Službenom 
vjesniku«, službenom glasilu općine Hrvatska Dubica 
broj 20/03.

Tijekom primjene Plana uočeno je da je za daljnji 
gospodarski razvitak pojedinih djelatnosti potrebno 
osigurati dodatnu fleksibilnost planskog rješenja, te 
preispitati područja za smještaj gospodarskih zona.

Kroz Izmjene i dopune prostornog plana uređenja 
Općina Hrvatska Dubica će:

- Uskladiti Plan s odredbama zadnjih Izmjena i 
dopuna Zakona o prostornom uređenju – utvrditi 
područja obvezne izrade prostornih planova 
užeg područja,

- Preoblikovanje dijela provedbenih odredbi koje 
se odnose na poljoprivrednu djelatnost, radi 
usklađivanja iste s uvjetima i normativima Eu-
ropske unije,

- utvrđivanje područja gospodarskih zona,
- utvrditi uvjete za iskorištavanje mineralnih 

sirovina, 
- točkaste izmjene građevinskih područja naselja 

Hrvatska Dubica, Baćin i Gornji Cerovljani.

2. Urbanistički planovi uređenja 

2.1. Urbanistički planovi uređenja naselja 
Hrvatska Dubica

Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Hrvat-
ska Dubica, kao političkog i administrativno-kulturnog 
središta Općine, temelji se na usmjerenju da se stvore 
prostorno – planski preduvjeti za urbani razvitak sre-
dišta Općine glede razvitka gospodarskih djelatnosti 
(malog i srednjeg poduzetništva), športsko – rekrea-
cijskih sadržaja, društvene i komunalne infrastrukture, 
te zaštite okoliša.

Granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja 
naselja Hrvatska Dubica određene su Prostornim 
planom uređenja Općine Hrvatska Dubica.

3.  Detaljni planovi uređenja 

3.1.  Detaljni plan uređenja novih groblja Općine 
Hrvatska Dubica

Sukladno Pravilniku o grobljima, a temeljem odred-
bama Zakona o prostornom uređenju, izradit će se 
detaljni plan uređenja lokacije namijenjene novom 
katoličkom groblju na području naselja Živaja.
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3.2. Detaljni planovi uređenja gospodarskih 
zona

Za realizaciju i oživotvorenje funkcija planiranih 
gospodarskih zona izradit će se detaljni planovi ure-
đenja sljedećih lokacija gospodarskih zona:

- gospodarska zona uz željezničku prugu Sunja 
- Jasenovac - Novska

- gospodarske zone Jelas polje (dvije zone)
- nove radne zone.
Granice obuhvata prethodnih gospodarskih zona 

bit će određene Izmjenama i dopunama prostornog 
plana Općine.

4.  Prostorni planovi područja posebnih 
obilježja

Planirani regionalni park dolina rijeke Une, obuhvaća 
cca. 20% prostora Općine, sjeverno uz vodotok rijeke 
Une. Nakon izrade stručne podloge za proglašenje 
regionalnog parka, izradit će se Prostorni plan regio-
nalnog parka »Dolina rijeke Une».

IV. PRIBAVLJANJE PODATAKA I STRUČNIH 
PODLOGA

Članak 7.
Za izradu prostornih planova utvrđenih u točci III. 

ovoga Programa mjera potrebno je pribaviti podatke i 
stručne podloge kojima se uređuje stanje u prostoru, 
te isto usklađuje s vlasničkim stanjem, topografskim i 
katastarskim kartama, izvješćem i Programom o stanju 
okoliša, studijama do idejnih rješenja projekata i to:

4.1.  Pribavljanje topografskih i katastarskih karata 
za potrebe izrade novih, odnosno izmjene i 
dopune postojećih prostornih planova,

4.2. Izvješće o stanju okoliša Općine Hrvatska 
Dubica, 

4.3. Program zaštite okoliša Općine Hrvatska 
Dubica,

4.4.  Program gospodarenja otpadom Općine Hr-
vatska Dubica,

4.5.  Studije utjecaja na okoliš,

4.6.  Idejni projekti (vodoopskrba, odvodnja, promet, 
elektrifikacija...),

4.7.  Stručne podloge za osobito vrijedna područja 
zaštićene prirode (dolina rijeke Une).

V. UREĐENJE ZEMLJIŠTA

Članak 8.

Uređenje zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za 
izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko pravne 
radnje i drugo), te izgradnju objekata i uređaja komu-
nalne infrastrukture, objekata za opskrbu električnom 
energijom, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih i drugih 
objekata komunalne i društvene infrastrukture.

5.1. Izrada prostornih planova i stručnih podloga 
za izgradnju objekata i uređaja obuhvaćena 
je točkom III. i IV. ovog Programa.

5.2. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture 
obuhvaćaju javne površine, nerazvrstane 
ceste, groblja, javnu rasvjetu, objekte za 
opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih 
voda, odlaganje komunalnog otpada i tržnice 
na malo.

Izgradnja se programira kroz četiri skupine aktivnosti 
(imovinsko-pravne radnje, izrada stručnih podloga, 
izrada projektne dokumentacije i gradnja), godinu, 
odnosno rok za izvršenje i izvor financiranja.

Objekat / uređaj Skupina aktivnosti Rok i izvor financiranja

5.2.1.Javne površine 

-nogostup u ulici Petra 
Berislavića- dužina 900 m

rekonstrukcija i 
sanacija

2007.g. Općinski proračun 
i FRR

-nogostup u ulici Oluja 95 - 
dužina160 m gradnja 2007.g. Općinski proračun 

i FRR
-nogostup u ulici Petra Zrinskog- 
2100 m

rekonstrukcija i 
sanacija

2008.g. Općinski proračun 
i FRR

-nogostup u ulici V.Venka
-dužina 520 m gradnja 2009.g. Općinski proračun 

i FRR
-nogostup u ulici Stjepana Radića
-dužina 400 m gradnja 2010.g. Općinski proračun 

i FRR

5.2.2.Nerazvrstane ceste
 

-ulica 30. svibnja
-dužina 1km izrada stručnih 

podloga + gradnja, 
rekonstrukcija i 

sanacija

2007.g. Općinski 
proračuni FRR

-ulica S.Kitonića
-dužina 310 m

2007.g. Općinski proračun 
i FRR

-ulica Berek Kapelica 
-dužina 460 m 

2007.g. Općinski proračun 
i FRR

5.2.3. Groblja -naselje Slabinja
-naselje Živaja

Kapela Kat. groblja
DPU Kat.groblje

2007.-2010. OP fondovi i 
Crkva



Stranica 874 - Broj 23 »SLUŽBENI VJESNIK« Četvrtak, 19. srpnja 2007.

Objekat / uređaj Skupina aktivnosti Rok i izvor financiranja

5.2.4. Javna rasvjeta

-naselje Živaja
-dužine 4 km nabava i 

postavljanje 
rasvjetnih tijela

2007. i 2008. Općinski 
proračun, fondovi i 

Ministarstvo -naselje Slabinja
-dužina 4 km

-naselja Hrvatska Dubica, Baćin i 
Cerovljani

sanacija i 
rekonstrukcija 
javne rasvjete

2007. i 2011. Općinski 
proračun, fondovi i 

Ministarstvo 

5.2.5.Opskrba pitkom 
vodom

-vodovod Cerovljani-Živaja
-dužina 5 km

gradnja
dob.građ.dozvola

2007.-2008. g. MMTPR i 
Hrvatske vode

-vodovod Slabinje
-dužina 5 km gradnja 2007.-2008. g. MMTPR i 

Hrvatske vode
-vodovod Baćin
vodosprema 750 m3 gradnja 2008.-2009. g. MMTPR i 

Hrvatske vode

5.2.6.Odvodnja otpadnih 
voda

-pročistač otpadnih voda Hrvatska 
Dubica

dobivena 
građevinska 

dozvola i gradnja

2007.-2008. g. MMTPR i 
Hrvatske vode

-Kolektor III.
izrada projektne 
dokumentacije i 

gradnja

2008-2009.g. MMTPR i 
Hrvatske vode

sekundarna mreža

-ulice Pilaković, Volarević i Bogić gradnja 2007.g. Općinski 
proračun, FRR i Županija

-ulice Mlinarska, Kozarčanina i 
Puškarićeva gradnja 2008.-2009. g. MMTPR i 

Hrvatske vode, Županija

-ulica Dubičkih domobrana gradnja 2009.-2010. g. MMTPR i 
Hrvatske vode, Županija

-ulice Kapelice i Pavlović
-ulica Berek Katice gradnja 2009.-2010. g. MMTPR i 

Hrvatske vode, Županija

5.2.7.Odlaganje 
komunalnog otpada

-uređenje i sanacija privremenog 
odlagališta komunalnog otpada 
»Vladića Jama« 

imovinsko-
pravne radnje, 

izrada projektne 
dokumentacije i 

gradnja

2007.-2008.g. Općinski 
proračun, Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku 
učinkovitost

-zatvaranje privremenog 
odlagališta komunalnog otpada i 
rekultivacija prostora 

imovinsko-
pravne radnje, 

izrada projektne 
dokumentacije i 

gradnja

2011.g. Općinski 
proračun, Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku 
učinkovitost

-uklanjanje divljih deponija izrada stručnih 
podloga + sanacija

2007.-2009.g. Općinski 
proračun, Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku 
učinkovitost

5.2.8.Tržnice na malo -uređenje i sanacije tržnice u 
Hrvatskoj Dubici

sanacija i 
održavanje

2007.-2011.g. Općinski 
proračun

5.2.9. Objekti za opskrbu 
el. energijom

-rekonstrukcija NN mreže i 
trafostanica u naselju Slabinje gradnja 2007.-2008.g. HEP,OSCE 

i MMTPR
5.2.10. Zdravstveni 
objekti - - -

5.2.11.Odgojni objekti Dječji vrtić u naselju Hrvatska 
Dubica sanacija objekta 2007.g. Općinski proračun 

MMTPR-MK
5.2.12.Obrazovni objekti - - -
5.2.13 Javne zgrade Zgrada Općinske uprave gradnja 2007.g. MMTPR i EIB II.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Ovaj Program mjera stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Hr-
vatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 351-01/07-01/01
URBROJ: 2176/10-02-07-05
Hrvatska Dubica, 12. srpnja 2007.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.
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OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 5.
Na temelju članka 16. stavka 1. i 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 
178/04), članka 2. stavak 1. točka 11. i članka 8. a 
Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se 
ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, broj 
86/04 i 138/04) u svezi članka 116. stavka 1. točka 5. 
alineja 3. i članka 118. Zakona o gradnji (»Narodne 
novine«, broj 175/03 i 100/04), te članka 26. stavka 1. 
točke 3. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, 
broj 44/06 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Lekenik na 16. sjednici održanoj 19. srpnja 2007. 
godine, donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o  

komunalnom redu 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnom redu (»Službeni vjesnik«, 

broj 26/05 i 44/06) nakon članka 15. dodaje se članak 
15a. koji glasi: 

»Reklamni panoi kao urbana oprema postavljaju 
se sukladno uvjetima određenim u članku 15. stavak 
2. ove Odluke. 

Za postavljanje reklamnih panoa, bez obzira na 
veličinu i bez obzira postavljaju li se na javnu ili pri-
vatnu površinu, na području Općine Lekenik potrebna 
je odluka Općinskog poglavarstva. 

Uz suglasnost Općinskog poglavarstva za postav-
ljanje samostalnih reklamnih panoa površine 6 m2 do 
12 m2 potrebna je potvrda glavnog projekta izdana 
od strane nadležnog tijela graditeljstva, dok je za re-
klamne panoe veće od 12m2 potrebna i građevinska 
dozvola«.

Članak 2. 
U članku 86. stavak 1. točka 8. iste Odluke, mijenja 

se i glasi: 
»Postupa protivno članku 15a. i članku 16. stavak 

1. Odluke«. 

Članak 3. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LEKENIK 

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/07-01/19 
URBROJ: 2176/12-07/01 
Lekenik, 19. srpnja 2007.

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

6.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Lekenik 

(»Službeni vjesnik«, broj 44/06 pročišćeni tekst), Op-
ćinsko vijeće Općine Lekenik na 16. sjednici održanoj 
19. srpnja 2007. godine, donosi 

O D L U K U 
o novčanim naknadama darovitim učenicima i 

studentima na području Općine Lekenik 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti za davanje 

jednokratne novčane naknade darovitim učenicima i 
studentima na području Općine Lekenik. 

Članak 2. 
Daroviti učenici i studenti koji imaju prebivalište na 

području Općine Lekenik temeljem zamolbe za novča-
nu naknadu, a tijekom svog redovitog ili izvanrednog 
školovanja, odlukom Općinskog poglavarstva Općine 
Lekenik mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu u vi-
sini do 3.000,00 kuna uz slijedeće ispunjene uvjete: 

-  izuzetan uspjeh u školovanju, 
-  sudjelovanje na općinskim, županijskim, državnim 

i međunarodnim natjecanjima, odnosno jedno 
od prva tri mjesta na istima, 

-  vrijedna priznanja. 
Uz pismenu zamolbu, podnositelji su dužni priložiti 

i dokaze o svojim aktivnostima navedene u stavku 1. 
ovog članka, te sukladno mjerilima i kriterijima koje će 
utvrditi svojom odlukom Općinsko poglavarstvo. 

Članak 3. 
Sredstva za davanje novčane nagrade darovitim 

učenicima osigurati će se u općinskom proračunu iz 
sredstava ostalih prihoda. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LEKENIK 

OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 121-13/07/01 
URBROJj: 2176/12-07-01 
Lekenik, 19. srpnja 2007.

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

7.
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 4. Statuta Op-

ćine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 44/06 - pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Lekenik na 16. sjednici 
održanoj 19. srpnja 2007. godine, donijelo je
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Proračuna 
Općine Lekenik od  1. 1. - 30. 6. 2007. godine 

I. 
Prihvaća se Izviješće o izvršenju Proračuna Općine 

Lekenik od 1.  1. - 30. 6. 2007. godine koji je sastavni 
dio ovog Zaključka. 

II. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LEKENIK 

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/07-01/02 
URBROJ: 2176/12-07-01 
Lekenik, 19. srpnja 2007.

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

»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.

S A D R Ž A J
OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

13. VII. izmjene i dopune Plana nabave 
Općine Dvor za 2007. godinu 857

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16. Izmjene i dopune Proračuna Općine 
Hrvatska Dubica za 2007. godinu 857

17. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Proračuna Općine Hrvatska Dubica (Re-
alizacija proračuna) za period 1. siječnja 
do 30. lipnja 2007. godine 858

18. Odluka o stipendiranju i drugim vrstama 
potpore učenicima i studentima na po-
dručju Općine Hrvatska Dubica 858

19. Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju 
u prostoru Općine Hrvatska Dubica za 
razdoblje 1997. - 2007. godine 862

Izvješće o stanju u prostoru Općine 
Hrvatska Dubica za razdoblje 1997. 
- 2007. godine 862

20. Program mjera za unapređenje stanja 
u prostoru Općine Hrvatska Dubica za 
razdoblje 2007. - 2011. godine 871

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnom redu 875

6. Odluka o novčanim naknadama darovi-
tim učenicima i studentima na području 
Općine Lekenik 875

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvr-
šenju Proračuna Općine Lekenik od 1. 
1. - 30. 6. 2007. godine 875


