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4.
Temeljem članka 5. stavak 4. Odluke o naknadi 

za razvoj (»Službeni vjesnik«, broj 48/10) i Rješenja 
o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća 
i gradonačelnika Grada Gline (»Narodne novine«, 
broj 9/14) Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za 
obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i 
gradonačelnika Grada Gline 18. veljače 2014. godine, 
donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Komunalca Glina d.o.o. 
za komunalne djelatnosti, Glina o naplaćenim 
i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 

2013. godinu 

I.
Prihvaća se Izvješće Komunalca Glina d.o.o. za 

komunalne djelatnosti, Petrinjska 4, 44 400 Glina o 

naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj 
za 2013. godinu.

II.

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-08/13-01/03
URBROJ: 2176/20-04-14-25
Glina, 18. veljače 2014.

Za obavljanje poslova Gradskog vijeća
Povjerenica vlade Republike Hrvatske 
Ivana Marković Palaić, dipl.iur., v.r.

GRAD GLINA
AKTI POVJERENICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ 

NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

2.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i 
članka 46. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, 
broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13), Gradonačelnik 
Grada Novske 31. siječnja 2014. godine, donio je 

P L A N  P R I J M A 
službenika i namještenika u upravna tijela Grada 

Novske za 2014. godinu 

Članak 1. 
Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada 

Novske utvrđuje se prijam službenika i namještenika 
u upravna tijela za 2014. godinu. 

Članak 2. 

Plan prijma u službu sadrži: 

-  stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
upravnim tijelima Gradske uprave Grada Novske 

-  potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme. 

Članak 3. 

U upravnim tijelima Grada Novske na dan 31. 
prosinca 2013. godine zaposleno je 25 službenika na 
neodređeno vrijeme, od njih 8 VSS, 4 VŠS te 13 SSS. 

-  jedna službenica na određeno vrijeme, VŠS, 

-  5 namještenika na neodređeno vrijeme od kojih  
2 ima NSS, a 3 SSS. 
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Članak 4. 
U 2014. godini ne planira se prijam u službu službe-

nika i namještenika, osim u slučaju izvanredne potrebe 
za prijmom, ukoliko pojedino, trenutno popunjeno radno 
mjesto postane upražnjeno tijekom 2014. godine, a 
isto će se popuniti putem javnog natječaja ili oglasa. 

Članak 5. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVSKA 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 112-07/14-01/2 
URBROJ: 2176/04-03-14-1 
Novska, 31. siječnja 2014. 

Gradonačelnik
mr. sc. Vlado Klasan, v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima 

mladih (»Narodne novine«, broj 23/07) i članka 4. stavka 
1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Petrinje 
(»Službeni vjesnik«, broj 43/07), Gradsko vijeće Grada 
Petrinje, na 6. sjednici održanoj 13. prosinca 2013. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Savjeta mladih Grada 

Petrinje za mandatno razdoblje  
2014. - 2016. godine

Članak 1.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva 
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 
Grada Petrinje za mandatno razdoblje 2014. - 2016.  
godina.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog poziva za 

predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada 
Petrinje za mandatno razdoblje 2014. - 2016. godina.

Članak 3.
Za objavu Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel 

za društvene djelatnosti Grada Petrinje.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/13-01/02
URBROJ: 2176/06-01-13-2
Petrinja, 13. prosinca 2013.

Predsjednik
Sanja Lovrenović, mag.prim.educ., v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 
79/07, 113/08 i 43/09) i članka 34. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 15/13), Općinski 
načelnik Općine Donji Kukuruzari, 17. veljače 2014. 
godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva 

od zaraznih bolesti za 2014. godinu

Članak 1.
USVAJA SE, Program mjera zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i derati-
zacija za Općinu Donji Kukuruzari za 2014. godinu (u 

daljnjem tekstu: Program) izrađenog od strane Zavod 
za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Ulica 
kralja Tomislava 1, Sisak (URBROJ: 2176-124-7/14-
207/5 od 22. siječnja 2014. godine).

Članak 2.

S obzirom na manjak financijskih sredstava i dosa-
dašnje potrebe i aktivnosti, provedba Programa vrši se:

a) dezinfekcija - prema potrebi

b) dezinsekcija - prema potrebi 

c) deratizacija - jedna akcija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 
»Službenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 501-05/14-01/01
URBROJ: 2176/07-03/1-14-2
Donji Kukuruzari, 17. veljače 2014. 

Općinski načelnik
Stipo Šapina, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 43. stavak 1. Zakona o ustanova-

ma (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 - ispr., 47/99 
- ispr. i 35/08), članka 26. stavak 1. Statuta Knjižnice 
i čitaonice »Gvozd« u Gvozdu (»Službeni vjesnik«, 
broj 12/02, 52/09 i 12/10) i članka 45. stavak 4. alineja 
16. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 
26/09, 46/11 - ispr. i 6/13), Općinski načelnik Općine 
Gvozd je donio 

O D L U K U 
o poništenju Ponovljenog natječaja za 

imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Gvozd 

Članak 1. 
Poništava se Ponovljeni natječaj za imenovanje 

ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gvozd, objavljen u »Ve-
černjem listu« od 3. veljače 2014. godine, iz razloga što 
se na objavljeni natječaj nije prijavio nijedan kandidat. 

Članak 2. 
Općinski načelnik Općine Gvozd raspisat će po-

novljeni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Gvozd u zakonskom roku. 

Do imenovanja ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Gvozd na ponovljenom natječaju imenovat će se 
vršitelj dužnosti ravnatelja najduže do godinu dana. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GVOZD 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 612-04/14-01/01 
URBROJ: 2176/09-02-14-4 
Vrginmost, 26. veljače 2014.

Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

2.
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o ustano-

vama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 

35/08) i članka 5. stavak 4. alineja 16. Statuta Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr. i 
6/13), Općinski načelnik Općine Gvozd je donio 

O D L U K U 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Gvozd 

I.

Mile Jerosimić, dipl. oecc. iz Vrginmosta, Braće 
Radića 29, imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Gvozd. 

II. 

Vršitelj dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Gvozd obavljat će dužnost počevši od 5. ožujka 2014. 
godine do imenovanja ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice 
Gvozd ili vršitelja dužnosti ravnatelja/ice Knjižnice i 
čitaonice Gvozd na temelju ponovljenog natječaja, a 
najduže do godinu dana. 

III. 

Plaća vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i či-
taonice Gvozd određuje se u visini minimalne plaće 
koju je Uredbom utvrdila Vlada Republike Hrvatske, 
dok će mu ostala prava i obveze iz radnog odnosa 
biti regulirani ugovorom o radu na određeno vrijeme 
najduže do godinu dana. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GVOZD 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 612-04/14-01/01 
URBROJ: 2176/09-02-14-5 
Vrginmost, 26. veljače 2014.

Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.
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OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 

o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja 
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne 

samouprave Sisačko-moslavačke županije

I.
Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju o 

obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrsta-
nih cesta u jedinicama lokalne samouprave Sisačko-
moslavačke županije od 21. 11. 2013. godine i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

Izvješće iz stavka 1. ove točke neće se objavljivati.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 041-01/13-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-08
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje komunalnih vodnih građevina tijekom 
2013. godine

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

komunalnih vodnih građevina tijekom 2013. godine, 
koje je dostavio općinski načelnik Općine Hrvatska 
Dubica i čini sastavni dio ovog Zaključka.

 
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-
nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-03/01
URBROJ: 2176/10-02-14-05
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

3.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u društvenim djelatnostima tijekom 
2013. godine

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih 

potreba u društvenim djelatnostima tijekom 2013. 
godine, koje je dostavio općinski načelnik Općine 
Hrvatska Dubica i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/13-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-05
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.
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4.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture tijekom 
2013. godine

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture tijekom 2013. godine, koje 
je dostavio općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica 
i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-04/01
URBROJ: 2176/10-02-14-05
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

5.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Hrvatska Dubica za period  
lipanj - prosinac 2013. godine

I.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika 

Općine Hrvatska Dubica za period lipanj - prosinac 
2013. godine, koje je sastavni dio ovoga Zaključka.

Izvješće iz stavka 1. ove točke neće se objavljivati.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 022-05/14-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-02
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

6.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Sporazum o pokretanju 

inicijative za osnivanje vodnog uslužnog 
područja

I.
Daje se suglasnost na Sporazum o pokretanju ini-

cijative za osnivanje vodnog uslužnog područja koje 
je dostavio općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica 
i čini sastavni dio ovog Zaključka.

Sporazum iz stavka 1. ove točke neće se objavljivati.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/13-02/01
URBROJ: 2176/10-02-14-06
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

7.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postu-

panju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne 
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novine«, broj 86/12) i članka 15. Statuta Općine Hrvat-
ska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donosi

P R O G R A M
utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada tijekom  
2014. godine

I.
Ovim Programom utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada tijekom 
2014. godine (nadalje: Program) utvrđuje se namjena 
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezako-
nito izgrađenih zgrada na području Općine Hrvatska 
Dubica tijekom 2014. godine.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka utrošit će se za:
- Izradu prostorno planske dokumentacije 

sanacije odlagališta otpada »Vladića jama«.

II.
O izvršenju ovoga Programa općinski načelnik 

Općine Hrvatska Dubica dužan je, do kraja ožujka 
2015. godine, podnijeti pisano izvješće Općinskom 
vijeću Općine Hrvatska Dubica.

III.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana obja-

ve u »Službenom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 944-16/14-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-02
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

8.
Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
150/11, 49/11, 144/12 i 94/13) i članka 15. Statuta Op-
ćine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), 
Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici 
održanoj 25. veljače 2014. godine, donosi

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture tijekom 

2014. godine 

I.
Ovim Programom održavanja komunalne infra-

strukture tijekom 2014. godine (nadalje: Program) 

utvrđuju se naziv i opis poslova, iznos planiranih 
sredstava za održavanje komunalne infrastrukture 
na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2014. 
godine, te izvori financiranja razvrstano po pojedinim 
komunalnim djelatnostima.

II.
Ovim Programom obuhvaćene su komunalne dje-

latnosti, kako slijedi:

1. Odvodnja atmosferskih voda

Opis poslova:
- redovito čišćenje i održavanje zapuštenih i izrada 

cestovnih jaraka i propusta, uklanjanje poko-
šenog materijala, strojno čišćenje zamuljenih i 
zatrpanih dijelova, te odvoz mulja i zemlje na 
prikladan deponij, pročišćavanje atmosferske 
odvodnje, čišćenje, te popravak i izrada slivnika 
i propusta uz nerazvrstane ceste.

U opis poslova iz ove točke ne ulaze poslovi iz 
nadležnosti Hrvatskih voda d.d.

Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstava: 70.000,00 kn. 
 
2. Održavanje javnih površina 

Opis poslova:
- redovito čišćenje i održavanje javnih površina, 
- održavanje prostora oko zgrada u vlasništvu 

Općine Hrvatska Dubica, 
- održavanje prohodnim postojećih pješačkih 

staza, sanacija oštećenih betonsko/asfaltnih 
dijelova,

- održavanje spomenika, spomen-obilježja i okoliša 
kulturnih objekata,

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

- održavanje i uređenje Parka žrtava Domovinskog 
rata i dječjeg igrališta,

- i drugi poslovi po ukazanoj potrebi.
Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstava: 14.000,00 kn.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Opis poslova:
- sanacija i održavanje udarnih rupa na asfaltnim 

podlogama, 
- sanacija i održavanje kolnika od kamenog ma-

terijala (posipanje ceste kamenom ili drugim 
odgovarajućim građevinskim materijalom), 

- održavanje javnih prometnih površina i dijelo-
va cesta koje prolaze kroz naselje kada se ti 
dijelovi ne održavaju kao javne ceste sukladno 
posebnom zakonu, održavanje vodoravne i 
uspravne prometne signalizacije, održavanje 
odvodnih kanala uz ceste,
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-  održavanje prometnih znakova, te postavljanje 
novih,

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

Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstva: 99.000,00 kn.

4. Održavanje javne rasvjete

Opis poslova:
- održavanje stupova javne rasvjete, zamjena 

dotrajalih i oštećenih svjetiljki, luksomata i ra-
svjetnih armatura (rasvjetnih tijela), te ostalih 
dijelova, odnosno drugog potrošnog materijala),

- nabava, postavljanje i skidanje prigodnih blag-
danskih rasvjetnih ukrasa - dekoracija,

- nabava i ugradnja ormarića i uklopnih satova 
za javnu rasvjetu,

- potrošnja električne energije.
Rok izvršenja: kontinuirano i po potrebi.
Planirana sredstva: 120.000,00 kn.

5. Deratizacija (DDD mjere)

Opis poslova: 
- provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije i 

dezinsekcije, te provođenje nadzora nad istima. 
Rok izvršenja: po potrebi, po procjeni i prijedlogu 

Zavoda za javno zdravstvo.
Planirana sredstva: 39.000,00 kn.

6. Ostali poslovi na održavanju komunalne 
infrastrukture

Ostali poslovi na održavanju komunalne infrastruk-
ture obuhvaćaju poslove koji se nisu mogli predvidjeti 
u podtočkama 1-4 ove točke (prigodno uređenje pod-
ručja na kojemu se održavaju prigodne manifestacije, 
održavanje prigodom vremenskih nepogoda, materijalni 
troškovi i slično), a za koje se tijekom godine ukaže 
potreba.

Planirana sredstva: 29.000,00 kn.

III.
Sredstva za realizaciju ovoga Programa (izvori 

financiranja) osiguravaju se iz prihoda komunalne 
naknade, komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, 
poreza za korištenje javnih površina i ostalih prihoda 
Općine Hrvatska Dubica.

Završne odredbe

IV.
Radove na održavanju komunalne infrastruktu-

re, utvrđene ovim Programom, obavljati će društvo 
KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Petra 
Berislavića 39, Hrvatska Dubica sukladno ugovoru.

O izvršenju ovoga Programa općinski načelnik 
Općine Hrvatska Dubica dužan je, do kraja ožujka 
2015. godine, podnijeti pisano izvješće Općinskom 
vijeću Općine Hrvatska Dubica.

V.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana obja-

ve u »Službenom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-03/01
URBROJ: 2176/10-02-14-02
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

9.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 
- pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 150/11, 
49/11, 144/12 i 94/13) i članka 15. Statuta Općine 
Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), 
Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici 
održanoj 25. veljače 2014. godine, donosi

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture tijekom 2014. godine

I.
Ovim Programom gradnje komunalnih vodnih građe-

vina tijekom 2014. godine (nadalje: Program) utvrđuje 
se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2014. 
godine i to: naziv i opis poslova, planirana sredstva, 
iskaz izvora financiranja za realizaciju istoga.

 
II.

Tijekom 2014. godine, a sukladno ukazanim po-
trebama, određuje se izgradnja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1.  Građenje objekata i uređaja za odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda

a) Opis poslova: Izgradnja pročistača otpadnih 
voda u naselju Hrvatska Dubica

Planirana sredstva: 1.100.000,00 kn 
Izvori financiranja su: sredstva pomoći od Hrvat-

skih voda d.d., šumski doprinos, komunalni doprinos, 
te druga sredstva iz Proračuna Općine Hrvatska Du-
bica za 2014. godinu, potpore ministarstava i njihovih 
ustrojstvenih jedinica.
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2. Izgradnja javne rasvjete:

a) Opis poslova: Izgradnja mreže i javne rasvjete 
od Hrvatskog doma do željezničke stanice u 
naselju Živaja

Planirana sredstva: 40.000,00 kn.

3. Izgradnja građevina za gospodarenje komu-
nalnim otpadom: 

a)  Opis poslova: Sanacija divljeg odlagališta 
»Vladića jama«

Planirana sredstva: 150.000,00 kn.
Izvori financiranja su: šumski doprinos, komunal-

ni doprinos, te druga sredstva iz Proračuna Općine 
Hrvatska Dubica za 2014. godinu. 

4. Groblja (legalizacija mrtvačnica u naseljima 
Baćin i Cerovljani s uplanjenjem)

Planirana sredstva: 8.000,00 kn.
Izvori financiranja su: komunalni doprinos, naknada 

za legalizaciju, te druga sredstva iz Proračuna Općine 
Hrvatska Dubica za 2014. godinu. 

II.
O izvršenju ovoga Programa općinski načelnik 

Općine Hrvatska Dubica dužan je, do kraja ožujka 
2015. godine, podnijeti pisano izvješće Općinskom 
vijeću Općine Hrvatska Dubica.

III.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana obja-

ve u »Službenom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-02/01
URBROJ: 2176/10-02-14-02
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

10.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni 
tekst), Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, 
broj 157/13) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donosi

P R O G R A M
javnih potreba u društvenim djelatnostima 

tijekom 2014. godine

I.
Ovim Programom javnih potreba u društvenim 

djelatnostima tijekom 2014. godine (nadalje: Program) 
utvrđuju se aktivnosti, djelatnosti, oblici i korisnici pot-
pora u društvenim djelatnostima na području Općine 
Hrvatska Dubica tijekom 2014. godine, kako slijedi:

- za javne potrebe u socijalnoj skrbi,
- za javne potrebe u školstvu, kulturi, turizmu,
- za javne potrebe u športu,
- za javne potrebe u vatrogastvu,
- za javne potrebe za rad i funkcioniranje Crvenog 

križa,
- ostale javne potrebe,
te planirana sredstava Općine Hrvatska Dubica 

predviđena za realizaciju istoga. 

II.

1. Potpore za javne potrebe u socijalnoj skrbi:

Cilj potpora za javne potrebe u socijalnoj skrbi je 
osiguranje pomoći pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta 
za kvalitetan život građana, pomoć slabima, nemoćnima 
i osobama s invaliditetom, očuvanja zdravlja djece i 
odraslih, za podmirenje troškova stanovanja obiteljima 
slabog socijalno materijalnog stanja. 

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi osi-
guravaju se za sljedeće potrebe:

a) Jednokratne novčane pomoći: 

Jednokratne novčane pomoći osiguravaju se za 
namjene i u iznosima, kako slijedi:

-  jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje 
podmirenja troškova stanovanja i drugih ži-
votnih potreba korisnika zajamčene minimalne 
naknade (komunalna naknada, grijanje, električ-
na energija, voda i drugi troškovi stanovanja) 
obiteljima slabog socijalno materijalnog stanja 
jedanput godišnje u iznosu od po 400,00 kn, 

-  jednokratne novčane pomoći, uvećana nakna-
da, za nabavu ili nabava kućnih, živežnih, 
higijenskih i drugih potrepština (pomoć 
u naravi) obiteljima i samcima koji se nađu 
u socio-materijalnim teškoćama, teškoćama 
prouzročenima vremenskim nepogodama i sl., 
troškova liječenja, nabave lijekova ili pomagala 
u jednokratnom iznosu od 500,00 kn do 3.000,00 
kn, ovisno o socio-anamnestičkoj situaciji u 
obitelji, odnosno cijeneći ukupne prilike u toj 
obitelji, težini bolesti i duljini liječenja, te drugim 
parametrima sukladno priloženoj dokumentaciji,

-  jednokratne novčane pomoći obiteljima s 
djecom s trajnim teškoćama u razvoju od-
nosno s djecom s posebnim potrebama, u 
pravilu pred Božićne blagdane, u iznosu od po 
1.000,00 kn.
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b) opremanje novorođenog djeteta:

-  jednokratna pomoć za opremanje novorođenog 
djeteta u iznosu od po 3.300,00 kn za svako 
novorođeno dijete, sukladno neoporezivom 
iznosu utvrđenom odredbom članka 21. stavak 
2. Zakona o izvršavanju državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2013. godinu (»Narodne 
novine«, broj 152/13).

Planirana sredstva: ukupno (a, b i c) 89.000,00 kn.

c) pomoć za troškove ogrjeva:

Jednokratna pomoć za nabavu ogrjeva odobrit će 
se za podmirenje dijela troškova za nabavu ogrjeva-
drva korisnika koji se griju na drva, a isplatit će se 
neposredno korisniku putem blagajničkih isplatnica, 
sukladno pojedinačnom i ukupnom iznosu utvrđenom 
odlukom županice Sisačko-moslavačke županije i 
uplatom istih u općinski proračun.

Planirana sredstva: sukladno odluci županice 
(140.000,00 kn).

2. Potpore za javne potrebe u školstvu, kulturi, 
turizmu:

Cilj javnih potreba u školstvu i kulturi je omogućiti 
osmišljavanje društvenog života građana i stvaranje 
uvjeta za raznovrsnijim društvenim sadržajima, osigu-
rati redovnu programsku aktivnost ustanova i udruga 
u kulturi, te podupirati kulturni amaterizam i kulturno 
stvaralaštvo, očuvati kulturnu baštinu, obogatiti kultur-
no-zabavni život građana i podići kulturnu i turističku 
ponudu Općine Hrvatska Dubica.

a) Potpore za javne potrebe u školstvu:

Kao pomoć za sufinanciranje troškova prehrane 
svih učenika i nabavu prigodnih paketića za blagdan 
Svetoga Nikole za svu djecu s područja Općine Hrvat-
ska Dubica do 15 godina života Osnovnoj školi »Ivo 
Kozarčanin« Hrvatska Dubica odobravaju se sredstva 
u iznosu od 37.000,00 kn

 
b) Potpore za javne potrebe u kulturi:

Narodna knjižnica i čitaonica »Ivo Kozarčanin« 
Hrvatska Dubica ustanova je kojoj je osnivač Općina 
Hrvatska Dubica (nadalje: Knjižnica).

Osiguravaju se sredstva za redovnu programsku 
aktivnost Knjižnice (sredstva za zaposlene, prikupljanje 
knjižne i neknjižne građe, nabava informatičke i druge 
opreme namijenjene djeci i odraslima galerijsko-izlož-
benu djelatnost, organiziranje i promicanje svih oblika 
kulturno-umjetničkog stvaralaštva, organiziranje glaz-
benih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa, 
informatičko opismenjavanje, organiziranje tečajeva, 
predavanja i sl.), uključivo i aktivnosti iz programa 
»Kutić za najmlađe«.

Planirana sredstva: 404.000,00 kn 

Knjižnica jedanput godišnje podnosi pisano izvješće 
o radu Općinskom vijeću.

Za rad Kulturno umjetničkog društva »Jeka« Hr-
vatska Dubica, a sukladno Planu i programu rada 
društva (sudjelovanje na obilježavanju značajnih 
datuma i obljetnica od interesa za Općinu Hrvatska 
Dubica, smotra folklora, godišnja skupština društva s 
programom, Božićni koncert i sl.) planiraju se sredstva 
u iznosu od 8.000,00 kn.

Predsjednica društva, korisnika potpore iz ove točke, 
dužna je do 15. listopada 2014. godine, općinskom 
načelniku podnijeti pisano izvješće o namjenskom 
trošenju dobivenih sredstava.

c) Potpore za javne potrebe u turizmu:

Promoviranje rijeke Une, njezinog osebujnog krajo-
lika, osmišljavanje, obogaćenje i predočavanje turistič-
kih mogućnosti na području Općine Hrvatska Dubica 
provodi se kroz aktivnosti Lokalne akcijske grupe UNA 
i Dubičkog udruženja žena »DUŽ« Hrvatska Dubica. 

Za rad Lokalne akcijske grupe UNA planiraju se 
sredstva, na ime članarine, u iznosu 10.000,00 kn

Za rad Dubičkog udruženja žena »DUŽ« Hrvatska 
Dubica (redovna djelatnost, izrada prigodnih rukotvo-
rina, obavljanje tradicijskih zanata, vožnja čamcima, 
biciklistička staza si.) planiraju se sredstva u iznosu 
od 5.000,00 kn.

Odgovorne osobe korisnika potpore, iz ove točke, 
dužni su do 15. listopada 2014. godine podnijeti pisano 
izvješće o namjenskom trošenju dobivenih sredstava.

 
d) Potpore za javne potrebe u športu:

Cilj potpora za ostvarenje javnih potreba u športu 
je omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg 
broja građana, osobito djece i mladeži, a koja se izvodi 
organizirano ili amaterski radi postizanja športskih 
postignuća i radi unaprjeđenja zdravlja ili rekreacije. 

Za javne potrebe u športu, a temeljem iskazanih 
programa društava i podnesenih zahtjeva, sufinancirat 
će se rad športskih i drugih udruga i to:

- Nogometnog kluba »Una - mladost« Hrvatska 
Dubica u iznosu od 35.000,00 kn,  

- Športsko ribolovne udruge »Mladica« Hrvatska 
Dubica u iznosu od 3.000,00 kn,

- Ostale sportske udruge u iznosu od 7.000,00 
kn. 

Planirana sredstva: ukupno 45.000,00 kn.
Odgovorne osobe, korisnika potpora iz ove točke, 

dužni su do 15. listopada 2014. godine podnijeti pisano 
izvješće o namjenskom trošenju dobivenih sredstava.

3. Potpore za javne potrebe u vatrogastvu:

Cilj potpore za javne potrebe u vatrogastvu je funk-
cioniranje vatrogasne djelatnosti koja je od interesa za 
Republiku Hrvatsku, a odobrava se za nabavu potrebne 
opreme čija je svrha osiguranje provedbe preventivnih 



Stranica 78 - Broj 4 »SLUŽBENI VJESNIK« Četvrtak, 27. veljače 2014.

mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara 
i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i ek-
splozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 
opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u 
ekološkim i inim nesrećama.

Planirana sredstva: 110.000,00 kn. 
Predsjednik DVD Hrvatska Dubica dužan je, po 

sačinjenju i predaji završnog računa, isti dostaviti 
Općinskom vijeću na usvajanje.

4. Potpore za rad i funkcioniranje Crvenog 
križa:

Cilj potpore za rad i funkcioniranje Hrvatskog 
crvenog križa je sufinanciranje redovne djelatnosti 
Hrvatskog društva Crvenog križa (Služba traženja i 
redovita aktivnost) s ostalim jedinicama lokalne sa-
mouprave, a sukladno posebnoj odluci tijela Općine 
Hrvatska Dubica, te potpisanoga sporazuma. 

Planirana sredstva: 20.000,00 kn.
Odgovorna osoba, korisnika potpore iz ove točke, 

dužna je jedanput godišnje podnijeti pisano izvješće 
o namjenskom trošenju dobivenih sredstava.

5. Potpore za rad i funkcioniranje Hrvatske 
gorske službe spašavanja (HGSS)

 Cilj potpore za rad i funkcioniranje Hrvatske gorske 
službe spašavanja sukladno posebnoj odluci tijela 
Općine Hrvatska Dubica, te potpisanog sporazuma.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn.

6. Potpore vjerskim zajednicama:

Za rad i programe vjerskih zajednica
Planirana sredstva: 7.000,00 kn.

7. Ostale javne potpore: 

Temeljem ukazane potrebe i predočenja programa 
rada predviđaju se sredstva za sufinanciranje aktiv-
nosti udruga građana, te za financiranje aktivnosti i 
manifestacija od značenja za Općinu Hrvatska Dubica 
(Dan općine, državni i vjerski blagdani), a koje nisu 
utvrđene ovim Programom. 

Planirana sredstva: 19.000,00 kn.

III.
Uvjeti za ostvarenje prava iz socijalne skrbi propi-

sani su posebnom odlukom.
Realizacija ovog Programa ovisi o dinamici prili-

va sredstava i izvršenja Proračuna Općine Hrvatska 
Dubica tijekom 2014. godine.

 Ukoliko se priliv sredstava u općinski proračun ne 
bude ostvarivao u planiranomu iznosu, za taj postotak 
će se umanjiti i predviđeni iznos sredstava iz ovog 
Programa, utvrđen za pojedinog korisnika. 

IV.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana obja-

ve u »Službenom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/14-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-02
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

11.
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10), članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), a na prijedlog 
općinskog načelnika Općine Hrvatska Dubica, Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine, donosi

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

Općine Hrvatska Dubica

UVOD

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

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

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

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samoupra-
ve, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju 
i provode zaštitu i spašavanje.
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Sukladno članku 28. stavak 1. Zakona predstav-
ničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u obvezi je najmanje jednom godišnje, ili 
pri donošenju proračuna, u cjelini razmotriti stanje 
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih ope-
rativnih snaga zaštite i spašavanja obuhvaćenim 
člankom 7. ovog Zakona, te donijeti smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na svom području.

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

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

-  poplavama (rijeka Sava i rijeka Una sa pritocima)
-  požarima otvorenog prostora (nekontrolirano 

i nepažljivo spaljivanje otpada na otvorenim 
poljoprivrednim površinama),

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

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

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

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

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

OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. Stožer zaštite i spašavanja

U 2007. godini u Općini je bilo imenovano Zapo-
vjedništvo za zaštitu i spašavanje. Obzirom da je u 
međuvremenu došlo do izmjena i dopuna Zakona o 
zaštiti i spašavanju, točnije članka 9., kojim su znatnije 

izmijenjene nadležnosti čelnika JLS u zapovijedanju 
operativnim snagama zaštite i spašavanja u katastro-
fama i velikim nesrećama te donošenje Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08) - člancima 
4. do 11., umjesto Zapovjedništva zaštite i spaša-
vanja potrebno je imenovati Stožer za zaštitu i 
spašavanje. Temeljem toga Općinsko vijeće Općine 
Hrvatska Dubica je na sjednici održanoj 11. 9. 2013. 
godine imenovalo Stožer za zaštitu i spašavanje 
Općine Hrvatska Dubica (KLASA: 810-06/09-01/01; 
URBROJ: 2176/10-02-13-14).

Pojašnjenje - razlika.
Zapovjedništva zaštite i spašavanja imala su zapo-

vjednu ulogu, dok sada ta uloga prelazi u nadležnost 
čelnika jedinica lokalne i područne samouprave - od-
nosno općinskog načelnika.

Navedeni članak 9. u stavku 1. propisuje da »ope-
rativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne 
i područne (regionalne) samouprave rukovode i koor-
diniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz 
stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja«. Stavak 
2. istog članka propisuje da »u katastrofama i velikim 
nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan 
izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i 
spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave«.

Dakle, Stožer zaštite i spašavanja jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave je, stručno, ope-
rativno i koordinativno tijelo, u katastrofama i velikim 
nesrećama, koje pruža stručnu potporu općinskom 
načelniku, gradonačelniku i županu.

Eko-stožer 

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

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

2. Službe i tijela središnjih tijela državne uprave 
i DUZS

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (nadalje: 
DUZS), u katastrofama i velikim nesrećama, rukovodi 
operativnim snagama i koordinira djelovanje drugih 
sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja. Za 
djelovanje u navedenim situacijama Uprava ima na 
raspolaganju vlastite službe i postrojbe, a po potrebi 
ima ovlasti, sukladno Planu zaštite i spašavanja za 
područje Republike Hrvatske, angažiranja i drugih 
snaga zaštite i spašavanja. Ovo treba sagledavati u 
kontekstu sljedećih situacija, a to su:

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

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

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

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

- Odjela za preventivu, planiranje i nadzor i
- Županijskog centra 112 Sisak.

Županijski centar 112 Sisak je jedinstveni ope-
rativno-komunikacijski centar koji zaprima sve pozive 
vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od na-
stanka katastrofe te putem sredstava veze na temelju 
standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje 
sve nadležne službe i koordinira djelovanje po pozivu.

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

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

 3. Vatrogastvo

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

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

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

 Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije

dužnost ime i prezime telefon
Predsjednik Mijo Brlečić 044 711 073 / 091 112 0009
Tajnik Vlado Brlečić 044 711 312 / 098 160 9473

županijski vatrogasni zapovjednik telefon
Mijo Brlečić 044 630 112 / 091 112 0009

zamjenik županijskog zapovjednika telefon
Ivan Miklenić 044 680 866 / 098 430 054

Vatrogasnu djelatnost na području Općine Hrvatska Dubica obavlja DVD Hrvatska Dubica.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

vatrogasne
postrojbe

broj vatrogasaca
/smjena vozila za intervenciju i druga oprema

Vatrogasna 
spremišta i 

domovi

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

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

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

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

-  zamjenik zapovjednika DVD-a Hrvatska Dubica 
je ŽELJKO (Stjepana) VUKOVIĆ, Berek-Kape-
lica 12, Hrvatska Dubica - vatrogasni časnik 1. 
klase.
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Uzbunjivanje vatrogasaca organizirano je posred-
stvom Županijskog centra 112 Sisak. 

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

Zamjenik zapovjednika DVD-a tu dužnost obnaša 
dobrovoljno.

4. Civilna zaštita

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

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

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

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

Svaka skupina ima zapovjednika skupine.
Popunu i raspored obveznika postrojbe civilne za-

štite obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak.

Postrojba civilne zaštite mobilizira se, poziva i ak-
tivira po nalogu općinskog načelnika Općine Hrvatska 
Dubica, a sve sukladno planu mobilizacije.

Mobilizaciju provodi Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje.

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

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

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

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

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

-  Policijska postaja Hrvatska Kostajnica,

- Vatrogasna zapovjedništva i DVD-i,
- Osnovna škola IVO KOZARČANIN Hrvatska 

Dubica,
- Narodna knjižnica i čitaonica IVO KOZARČANIN 

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

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

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

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

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

Sisak,
- ABAZA d.o.o. za trgovinu, prijevoz i ugostiteljstvo 

Hrvatska Dubica,
- LONIA trgovačko dioničko društvo, Vinkovačka 

2, Kutina,
- TAUKOVIĆ autoprijevozničko, trgovački obrt 

Hrvatska Dubica,
- Specijalizirane udruge građana (kao što su 

HGSS, lovci, ribolovci itd.),
- mobilizirani ljudski i materijalni-tehnički poten-

cijali (sukladno članku 30. Zakona o zaštiti i 
spašavanju).

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

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

 Operativne snage na razini Općine Hrvatska Du-
bica djeluju na temelju odluke općinskog načelnika. 

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

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

Svi mobilizirani imaju pravo na naknadu stvarnih 
troškova iz proračuna one jedinice lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave na čiji zahtjev su mobilizirani.
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KOMUNALNA PODUZEĆA
 
POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

R.B TRGOVAČKO 
DRUŠTVO ADRESA TEL. 

FAX. DIREKTOR TEL. 
POSAO

TEL. 
KUĆA MOBITEL

1. KOMUNALAC d.o.o.
HRVATSKA DUBICA

HRV. DUBICA, 
P. Berislavića 39

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

2. VODOOPSKRBA d.o.o.
HRVATSKA DUBICA

HRV. DUBICA 
P. Berislavića 39

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

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

530-244 
531-298

Mario 
Mioković 531-454 099 243 9023

4. VODOPRIVREDA 
SISAK d.d.

SISAK, R. 
Boškovića 11

525-300 
525-319 Dinko Brkić 525-300 098 391 011

POPIS PROIZVODNIH DJELATNIKA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

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

1. CESTE SISAK d.o.o. 2 3 5 12 15 37
2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 3 6 8 58 30 105
3. KOMUNALAC d.o.o. HRVATSKA DUBICA 1 2 3

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

3

POPIS RADNIH STROJEVA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA KOMUNALNE DJELATNOSTI

R.B TRGOVAČKO DRUŠTVO Rovokopači 
samohodni

Bageri 
gusjeničari Buldozeri Utovarivači Valjci Miješalice 

za beton
1. CESTE SISAK d.o.o. 1
2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 5 5 2 5
3. KOMUNALAC d.o.o.

HRVATSKA DUBICA
1 mini 
bager

2

4. VODOOPSKRBA d.o.o.
HRVATSKA DUBICA

POPIS ALATA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

R.B TRGOVAČKO DRUŠTVO MOTORNE 
PILE

MOTORNE 
KOSILICE

PUMPE ZA 
VODU

GRAĐ. 
KOLICA LOPATE OSTALO

1. CESTE SISAK d.o.o. 1 1 5 15
2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 8 22 9 4 26
3. KOMUNALAC d.o.o. HRVATSKA 

DUBICA 4 5 1 4 12
4. VODOOPSKRBA d.o.o. 

HRVATSKA DUBICA 2 2 5

POPIS TERETNIH VOZILA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

R.B TRGOVAČKO DRUŠTVO Kiperi 
sandučari

Sandučari 
do1000 kg

Sandučari 
iznad 1000 kg

Kamioni 
za smeće

Mini busi 
i kombiji

Cisterne i 
autocisterne

1. CESTE SISAK d.o.o. SISAK. 3 2
2. VODOPRIVREDA SISAK d.d. 3 5 3 2
3.. KOMUNALAC d.o.o. 

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

HRVATSKA DUBICA

HRVATSKE VODE VGI »BANOVINA« SISAK

Hrvatske vode su temeljni nositelj i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera obrane 
od poplava i leda prema Zakonom o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09 i 130/11) i Državnom planu obrane 
od poplava (»Narodne novine«, broj 84/10). U sklopu preventivnih mjera planiraju se i provode:
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- poslovi održavanja vodnih sustava i vodnih građevina - tehničko i gospodarsko, 
- poslovi izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje vodnih sustava i vodnih građevina, 
- nadziru se i čuvaju izgrađeni objekti sustava obrane od poplava - vodo čuvarska služba.
Područje Općine Hrvatska Dubica nalazi se u sektoru II SLIVNOM PODRUČJU »BANOVINA«, Dionice 33 i 34.
- sektor II - slivno područje »Banovina« Sisak sa definiranim dionicama na vodotocima: 
Sava, Kupa, Odra, Lonja, Glina, Petrinjčica, Sunja i Una, te retencijama Odransko i Lonjsko polje, s ukupno 

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

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

zaposlenicima. 

SEKTOR DIONICE USTROJBENA JEDINICA HRVATSKIH VODA ADRESA
SEKTOR II 33 i 34 V.G.I. »BANOVINA« Sisak Sisak, Ruđera Boškovića 11

Odgovorne osobe ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda:

USTROJBENA JEDINICA 
HRVATSKIH VODA ADRESA ODGOVORNA OSOBA FUNKCIJA TELEFON

V.G.I. »BANOVINA« Sisak Sisak, Ruđera 
Boškovića 11 Tatjana Dovranić-Kardaš Voditelj ispostave 525-400

098/983206

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

SEKTOR/ 
DIONICE

TRGOVAČKA DRUŠTVA KOJA IMAJU UGOVORE 
S HRVATSKIM VODAMA

ODGOVORNA 
OSOBA FUNKCIJA TELEFON

SEKTOR II/ 
dionice 34-54

TD »VODOPRIVREDA SISAK« d.d.
 Sisak, R. Boškovića 9 Dinko Brkić direktor 525-300

098 391011

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

ZADUŽENIH ZA PROVOĐENJE OBRANE OD POPLAVA PO USTROJBENIM JEDINICAMA

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE »BANOVINA«
 
DIONICE: 34/I, 34/II, 35, 48/I, 48/II, 49/I, 49/II, 52, 53/I
Rukovoditelj: Tatjana Dovranić-Kardaš, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, VGO Sava, VGI »Banovina«,  

 Sisak,
Zamjenici:  1. Nikola Kuruzović, građ. tehn., »Vodoprivreda Sisak« d.d., Sisak,
 2. Duška Petrović-Plavec, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, VGO Sava,  

 VGI »Banovina«, Sisak,
 3. Nevenka Perković, dipl. ing. građ., »Vodoprivreda Sisak« d.d., Sisak,
 4. Željko Polanski, dipl. ing., Hrvatske vode, VGO Sava,
 5. Robert Oreški, dipl. ing., Hrvatske vode, VGO Sava,
 6. Josip Koska, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb.
Centar obrane Sisak:  Ruđera Boškovića 11 (tel. 044/525-400, faks 044/532-073).
Vodočuvarnica:  Ustava Trebež, CS Šašna Greda.
Rukovoditelj obrane od poplava područja je osnovni nositelj provođenja Operativnog plana obrane od poplava.

USTANOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

BOLNICE I LJEČILIŠTA

Općina Hrvatska Dubica na svom području nema zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, već se zdravstveno 
zbrinjavanje odvija u ustanovama osnovanim od Sisačko-moslavačke županije:
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- Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, u Sisku, na adresi J. J. Strossmayera 59 s Odjelom za interne bolesti 
Petrinja, u Petrinji, Vinogradi bb.

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

RB NAZIV ADRESA
RAVNATELJ

TELEFON 
CENTRALAIME I PREZIME TEL./

FAX MOBITEL

1
Opća bolnica dr. Ivo 
Pedišić

Sisak, J. J. 
Strossmayera 59 dr. DAMIR PAHIĆ 553-101

531-037 098/261405 553-100

Odjel za interne bolesti Petrinja, Vinogradi bb 527-941

2.
Neuropsihijatrijska 
bolnica »Dr. Ivan 
Barbot«

Popovača, 
Jelengradska 1.

dr. MARINA 
KOVAČ 569-202 098/434040 569-200

3. Lječilište »TOPUSKO« Topusko, Trg Bana J. 
Jelačića 16

mr.sc. GORDAN 
ŽURGA dipl.ing.

886-666
886-029

886-001
886-078

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

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

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Odjel za interne bolesti Petrinja, u Petrinji, Vinogradi bb.
Kapacitet bolnice je 25 ležaja za dugotrajno liječenje, dok se za slučaj dostatnih potreba u istim prostorima 

mogu osposobiti dodatnih 10% ležaja, te 8 ležaja za palijativnu skrb.
Sveukupni kapaciteti ovih bolnica je oko 496 ležaja.
U dosadašnjem radu navedeni kapacitet je bio dostatan za zbrinjavanje svih pacijenata sa ovog područja. U 

slučaju velike nesreće ili katastrofe, kada se ukaže potreba prihvata većeg broja povrijeđenih osoba, otpustio 
bi se znatan broj pacijenata na kućno liječenje, a postupno i do 20% kako bi se oslobodili potrebni kapaciteti.

Bolnica raspolaže svom potrebitom opremom i medicinskim osobljem.
Međutim ovisno o mogućem ugroženom prostoru vjerojatno je da bi se dio pacijenata zbrinuo u susjednim 

županijama, a naročito se to odnosi na prihvat u zagrebačkim bolnicama.

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

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

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

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

ISPOSTAVA DOMOVA ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJA SISAK

RB NAZIV ISPOSTAVE ADRESA
VODITELJ

CENTRALA
IME I PREZIME TEL./

FAX MOBITEL

1. ISPOSTAVA HRVATSKA 
KOSTAJNICA

H. Kostajnica, J. 
Marića 2. IGOR SRČEK

526-516
526-515
851-004

098/220340 526-526
851-004

POPIS LIJEČNIKA U AMBULANTI HRVATSKA DUBICA

Br. Ime i prezime liječnika Adresa Telefon
3 Angela Dizdar - opća T. Bogića 4, H. Dubica 855-027
4 Mihaela Salaj- stomatolog T. Bogića 4, H. Dubica 855-470

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

Ekipe hitne pomoći su organizirane pri Domovima zdravlja i ispostavama Domova zdravlja:

ISPOSTAVE HITNE MEDICINSKE POMOĆI:
- Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2., Hrvatska Kostajnica, 526-526, 526-527, (pokriva područje Grada 

Hrvatska Kostajnica i područja općina Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari).
U ispostavi Hrvatska Kostajnica HMP provode sukladno ugovoru sa HZZO svi ugovorni doktori obiteljske 

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

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

u Sisku, Kralja Tomislava 1, na tel. 94, ili putem Županijskog centra 112 Sisak na telefon 112.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, sa sjedištem u Sisku, Kralja Tomislava 1. u svom 
ustroju ima 4 službe koje po svom ustroju pokrivaju i područje Općine Hrvatska Dubica.

1) Služba za epidemiologiju

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

2) Služba za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju

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

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

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

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

3) Služba za školsku i sveučilišnu medicinu

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

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

4) Služba za zdravstvenu ekologiju

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

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

POPIS OVLAŠTENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA ZA PODRUČJE OPĆINE HRVATSKA DUBICA

Ovlaštena veterinarska 
organizacija Adresa Telefon /

fax Odgovorna osoba Tel.
mob Područje odgovornosti

VETERINARSKA 
AMBULANTA TIN 
d.o.o.

D. Kukuruzari 34, 
D. Kukuruzari 857-036 MARIN 

MARTINOVIĆ

857-036
857-037
098/1724405

Grad H. Kostajnica, 
Općine: D. Kukuruzari, 
Majur, Hrvatska Dubica 
i Dvor

STRUKTURA UPOSLENIH U OVLAŠTENIM VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I ORGANIZACIJA DE-
ŽURSTVA

Ovlaštena veterinarska 
organizacija

Struktura 
uposlenih Dežurstvo

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

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

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

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Na području Općine Hrvatska Dubica djeluju udruge građana koje po svojim statutima imaju u većini slučajeva 
različite načine organiziranja, kao i područja djelovanja. Ta različitost (lovačka društva, izviđači i dr.) kao i dra-
govoljnost članstva za djelovanje u tim udrugama daju im mjesto važne sastavnice unutar cjelokupnog sustava 
zaštite i spašavanja.

Na području Općine djeluju sljedeće udruge građana: Lovačko društvo »Jelen«, Športsko-ribolovna udruga 
»Mladica«, Družina izviđača »UNA«, Dubičko udruženje žena »DUŽ«. 

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Realizirano u 
2013. god. (kn)

Planirano za 
2014. god. (kn)

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

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

 
 110.000,00  110.000,00

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
REDOVITA DJELATNOST
(JP za održavanje komunalne infrastrukture, hitna pomoć, javno 
zdravstvo, socijalna skrb, veterinarske službe, zaštita okoliša, 
pravne osobe od interesa za ZIS, i dr.)  342.067,00  332.000,00

4. UDRUGE GRAĐANA
(crveni križ, ronilački klubovi, radioamateri, planinari, lovačka društva 
i dr.)  91.500,00  80.000,00

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  543.567,00  522.000,00

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

Z A K L J U Č A K

I.
Općina Hrvatska Dubica je, ukupno gledajući, 

poduzela niz aktivnosti te uložila znatna sredstva za 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na ovom području. 
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Slijedom navedenoga sustav zaštite i spašavanja 
na području Općine Hrvatska Dubica nije dostigao 
zadovoljavajuću razinu, zbog nedovoljno raspoloživih 
sredstava. 

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

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

izdvojila sredstva za razvoj civilne zaštite te da je od 
strane inspekcije naloženo osiguranje sredstava za 
razvoj civilne zaštite, potrebno je, sukladno odredbama 
članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Na-
rodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) u 
izmjenama Proračuna za 2014. godinu i u proračunu 
za 2015. godinu izvršiti zakonsku obvezu osiguranja 
sredstava za razvoj civilne zaštite. 

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon dana 

objave, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/14-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-01
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

12.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10), članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13), Analize sta-
nja i usvojenog zaključka, a na prijedlog općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, 
na sjednici održanoj 25. veljače 2014. godine, donosi

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

spašavanja na području Općine Hrvatska Dubica

I.

OPĆE ODREDBE

Analizom stanja zaštite i spašavanja na području 
Općine Hrvatska Dubica (nadalje: Analiza) i usvoje-
nog Zaključka donose se Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Op-
ćine Hrvatska Dubica (nadalje: smjernice) kao zbroj 

svih potreba redovnih službi i djelatnosti koje se bave 
zaštitom i spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti 
(hitna pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća 
za održavanje komunalne infrastrukture, veterinarstvo 
i dr.) u koje ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite.

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

II.
Utvrđuju se Smjernice, kako slijedi:
- u Proračunu Općine Hrvatska Dubica za 2014. 

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

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

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

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

Vatrogastvo

- Nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatro-
gastva sukladno njihovim vlastitim programima 
i razvojnim projektima.

- Planirati u Plan materijalno-tehničkog razvoja i 
iskazati nabavu opreme i sredstava, usavršavanje 
kadrovskih kapaciteta (planovi obuke i vježbi), 
daljnji razvoj sustava organizacije i djelovanja 
(dežurstva, intervencije), te iskazati dodatne 
potrebe za djelovanjem u jedinstvenom sustavu 
zaštite i spašavanja u slučaju većih nesreća i 
katastrofa.

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

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

Slijedom toga, a u svezi praćenja stanja na području 
Općine Hrvatska Dubica, treba redovito tražiti analizu 
stanja bitnih za sustav zaštite i spašavanja.
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- U narednom planskom razdoblju na osnovu 
Procjene i Plana zaštite i spašavanja Općine 
Hrvatska Dubica, treba nastaviti s daljnjim ra-
zvojem komunalne infrastrukture (vodoopskrba, 
čistoća, odvodnja i dr.) kao bitnog čimbenika u 
sustavu zaštite i spašavanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

III.
Ove Smjernice stupaju na snagu dan nakon dana 

objave, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/14-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-02
Hrvatska Dubica, 25. veljače 2014.

Predsjednik
Dario Abaza, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

2.
Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o ko-

munalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/11, 49/11, 144/12 i 94/13) i Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 7/13) i Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
tijekom 2013. godine (»Službeni vjesnik«, broj 3/13), 
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica utvrdio je 
i Općinskom vijeću podnosi

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Programa gradnje vodnih građevina 

tijekom 2013. godine

I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture tijekom 2013. godine (»Službeni vjesnik«, 
broj 3/13) utvrđena je izgradnja objekata i uređaja ko-
munalne infrastrukture na području Općine Hrvatska 
Dubica tijekom 2013. godine i to:

- naziv i opis objekata i uređaja komunalne in-
frastrukture koje se planiraju graditi, 

- iskaz planiranih financijskih sredstava potrebnih 
za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 
financiranja za ostvarenje istoga.

II.
Program gradnje vodnih građevina na području 

Općine Hrvatska Dubica tijekom 2013. godine izvršen 
je, kako slijedi:

1. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pro-
čišćavanje otpadnih voda

Opis poslova: Izgradnja pročistača otpadnih 
voda u naselju Hrvatska Dubica.

Izvršeno priključenje električne energije za prepum-
pnu stanicu na kolektoru II kanalizacije u ulici Petra 
Zrinskog u Hrvatskoj Dubici. 

Planirana financijska sredstva: 24.255,00 kn. 
Izvršeno tijekom 2013. godine 24.255,00 kn.
Izvori financiranja: Sredstva iz Proračuna Općine 

Hrvatska Dubica za 2013. godinu.

2. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom 
vodom

a) Opis poslova: Izgradnja vodospreme u naselju 
Baćin 

Planirana financijska sredstva: 260.000,00 kn
Izvršeno tijekom 2013. godine: 0,00 kn 

b) Opis poslova: Izgradnja vodovoda u naselju 
Slabinja (obveze po ugovoru o korištenju ce-
stovnog zemljišta)

Planirana financijska sredstva: 12.000,00 kn
Izvršeno tijekom 2013. godine: 0,00 kn

Sveukupno planirano u 2013. godini: 296.255,00 kn.

SVEUKUPNO izvršeno u 2013. godini: 24.255,00 
kn. 

III.
Za izvršenje Programa kako je navedeno u točki 

II. ovog Izvješća, korištena su sredstva komunalne 
naknade i drugih prihoda Općine Hrvatska Dubica.

Detaljno specificiranje utrošenih sredstava, po 
pojedinim djelatnostima, dat će se na sjednici Općin-
skog vijeća.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/13-03/01
URBROJ: 2176/10-01-14-04
Hrvatska Dubica, 6. veljače 2014.

Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.
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3.
Na temelju članka 35. Zakona lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni 
tekst), Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, 
broj 157/13) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica, općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, 
utvrdio je i Općinskom vijeću podnosi

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima tijekom 2013. godine

I.
Programom javnih potreba u društvenim djelatno-

stima tijekom 2013. godine (nadalje: Program javnih 
potreba) utvrđene se aktivnosti, djelatnosti, oblici i 
korisnici potpora na području Općine Hrvatska Dubi-
ca tijekom 2013. godine, te sredstava predviđena za 
realizaciju istoga.

II.
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 

tijekom 2013. godine, izvršen je, kako slijedi:

a)  Jednokratne novčane pomoći:

- jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje 
podmirenja troškova stanovanja i drugih ži-
votnih potreba korisnika zajamčene minimalne 
naknade (komunalna naknada, električna ener-
gija, voda i drugi troškovi stanovanja) obiteljima 
slabog socijalno materijalnog stanja u iznosu 
od po 400,00 kn odobrene su za 11 obitelji, 

- jednokratne novčane pomoći, uvećana nakna-
da, za nabavu ili nabava kućnih, živežnih, 
higijenskih i drugih potrepština (pomoć 
u naravi) obiteljima i samcima koji se nađu 
u socio-materijalnim teškoćama, teškoćama 
prouzročenima vremenskim nepogodama i sl., 
troškova liječenja, nabave lijekova ili pomagala 
u jednokratnom iznosu od 500,00 kn do 3.000,00 
kn, ostvarile su pet obitelji u ukupnom iznosu 
od 5.500,00 kn,

- jednokratne novčane pomoći obiteljima s 
djecom s teškoćama u razvoju odnosno s 
djecom s posebnim potrebama odobrene su 
u iznosu od po 1.000,00 kn za 10 obitelji.

b)  Opremanje novorođenog djeteta:

- Jednokratna pomoć za opremanje novorođenog 
djeteta u iznosu od po 3.300,00 kn odobrena je 
za 13 novorođene djece, sukladno neoporezivom 
iznosu utvrđenom odredbom članka 21. stavak 
2. Zakona o izvršavanju državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2013. godinu (»Narodne 
novine«, broj 152/13), tj. u ukupnom iznosu od 
42.900,00 kn.

c) pomoć za troškove ogrjeva:

- jednokratna pomoć za nabavu ogrjeva za 
podmirenje dijela troškova za nabavu ogrjeva-
drva korisnika koji se griju na drva, u iznosu od 
po 950,00 kn, uključivo i korisnike pomoći za 
uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb, odo-
brena je za 126 obitelji, isplaćeno neposredno 
korisnicima putem blagajničkih isplatnica u 
ukupnom iznosu od 119.700,00 kn.

2. Potpore za javne potrebe u školstvu, kulturi, 
turizmu:

a) Potpore za javne potrebe u školstvu:

Za sufinanciranje troškova prehrane svih učenika i 
nabavu paketića za blagdan Svetoga Nikole, Osnovnoj 
školi Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica, odobrena su 
sredstva u iznosu od 37.000,00 kn. 

Za realizaciju Sporazuma o suradnji u provođenju 
međunarodnog programa eko škole u Republici Hrvat-
skoj odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

b) Potpore za javne potrebe u kulturi:

Za redovnu programsku aktivnost Narodne knjižnice 
i čitaonice Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica odobrena 
su sredstva u iznosu od 298.000,00 kn. 

Za rad Kulturno umjetničkog društva »Jeka« Hrvatska 
Dubica odobrena su sredstva u iznosu od 6.000,00 kn.

c) Potpore za javne potrebe u turizmu:

Za rad Lokalne akcijske grupe UNA planirana su 
sredstva, na ime članarine, u iznosu 10.000,00 kn.

Za rad Dubičkog udruženja žena »DUŽ« Hrvatska 
Dubica odobrena su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn.

  
d) Potpore za javne potrebe u športu:

Za rad Nogometnog kluba »Una - mladost« Hrvatska 
Dubica odobrena su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn. 

Za rad športsko ribolovne udruge »Mladica« Hrvatska 
Dubica odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

Za rad hrvačkog kluba »Gladijator« Hrvatska Du-
bica odobrena su sredstva u iznosu od 3.500,00 kn.

3. Potpore za javne potrebe u vatrogastvu:

Za funkcioniranje vatrogasne djelatnosti odobrena 
su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn. 

4. Potpore za rad i funkcioniranje Crvenog 
križa:

Za rad i funkcioniranje Hrvatskog crvenog križa, 
sufinanciranje redovne djelatnosti Gradskog društva 
Crvenog križa Hrvatska Kostajnica (Služba traženja i 
redovita aktivnost odobrena su sredstva u iznosu od 
20.000,00 kn.
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5. Potpore za rad i funkcioniranje Hrvatske 
gorske službe spašavanja (HGSS):

Za rad i funkcioniranje Hrvatske gorske službe 
spašavanja, HGSS Novska odobrena su sredstva u 
iznosu od 10.000,00 kn.

6. Potpore vjerskim zajednicama:

Za rad i funkcioniranje vjerskih zajednica odobrena 
su sredstva u iznosu od 6.000,00 kn.

7.  Ostale javne potpore

Temeljem ukazanih potreba i predočenja programa 
rada isplaćena su sredstva za sufinanciranje aktivnosti 
udruga građana, te za financiranje aktivnosti i mani-
festacija od značenja za Općinu Hrvatska Dubica u 
iznosu do 3.700,00 kn.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 612-01/13-01/01
URBROJ: 2176/10-02-14-04
Hrvatska Dubica, 6. veljače 2014.

Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.

4.
Na temelju članka 28. stavak 1. i 3. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/11, 49/11 i 144/12) i stavka 3. točke IV. Programa 
održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2013. 
godine (»Službeni vjesnik«, broj 3/13), općinski na-
čelnik Općine Hrvatska Dubica utvrdio je i Općinskom 
vijeću podnosi

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture tijekom 2013. godine

I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture 

tijekom 2013. godine (»Službeni vjesnik«, broj 3/13 
- nadalje: Program) utvrđene su pojedine komunal-
ne djelatnosti i iznosi sredstava za svaku od njih, s 
naznakom izvora financiranja tijekom 2013. godine.

Poslove održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Hrvatska Dubica, temeljem ugovora, 
obavlja društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne 
djelatnosti, Petra Berislavića 39 Hrvatska Dubica 
(nadalje: Društvo).

II.
Temeljem dostavljenih i ovjerenih situacija o izvr-

šenim radovima na održavanju komunalne infrastruk-
ture tijekom 2013. godine od strane Društva, a koji 
su izvršeni sukladno Programu, utvrđuje se izvršenje 
Programa, kako slijedi:

1. Za komunalnu djelatnost odvodnja atmos-
ferskih voda:

-  Programom planirano: ............... 90.000,00 kn

- Izvršeno u 2013. godini: ............ 89.468,00 kn

2. Za komunalnu djelatnost održavanja javnih 
površina 

-  Programom planirano: ............... 11.000,00 kn

- Izvršeno u 2013. godini: ..............3.100,00 kn

3. Za komunalnu djelatnost održavanja neraz-
vrstanih cesta:

- Programom planirano: ............. 110.000,00 kn

-  Izvršeno u 2013. godini: .......... 109.884,00 kn

4. Za komunalnu djelatnost javna rasvjeta:

-  Programom planirano: ............. 120.000,00 kn

-  Izvršeno u 2013. godini: .......... 107.265,00 kn

5. Ostali poslovi na održavanju komunalne 
infrastrukture:

- Programom planirano: ............... 35.000,00 kn

-  Izvršeno u 2013. godini: ............ 17.025,00 kn

Sveukupno planirano u 2013.  
 godini: ........................................ 366.000,00 kn.

SVEUKUPNO izvršeno u 2013.  
 godini: .......................................326.742,00 kn. 

II.
Za izvršenje Programa kako je navedeno u točki 

I. ovog Izvješća, korištena su sredstva komunalne 
naknade i drugih prihoda Općine Hrvatska Dubica.

Detaljno specificiranje utrošenih sredstava, po 
pojedinim djelatnostima, dat će se na sjednici Općin-
skog vijeća.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/13-04/01
URBROJ: 2176/10-01-14-04
Hrvatska Dubica, 6. veljače 2014.

Općinski načelnik
Tomislav Mateljak, v.r.



Broj 4 - Stranica 91»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 27. veljače 2014.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.  
Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 
79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), 
članka 34. stavak 1. točke 3. Statuta Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 5/13 i 13/13), Općinsko vijeće 
Općine Lekenik, na 6. sjednici održanoj 26. veljače 
2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službeni vje-

snik«, broj 12/08, 46/09, 8/10, 35/12 i 5/13), u članku 
9. stavku 2. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

Koji su roditelji ili djeca poginulih branitelja iz do-
movinskog rata i imaju prebivalište na području Općine 
Lekenik, u postupku stambenog zbrinjavanja, priznaje 
se djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u visini od 50% utvrđenog iznosa, temeljem 
dostavljenog zahtjeva i rješenja kojim dokazuju status. 
Ovo pravo može se koristiti samo jednom. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-03/14-01/09
URBROJ: 2176/12-01-14-1
Lekenik, 26. veljače 2014.

Predsjednik
Nikola Sovina, v.r.

2.
Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi-
ne«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13), te članka 34. stavka 1. točke 
9. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 
5/13 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 6. 
sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u Općini 
Lekenik za 2013. godinu

I.
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa odr-

žavanja komunalne infrastrukture u Općini Lekenik 
za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/02
URBROJ: 2176/12-01-14-03 
Lekenik, 26. veljače 2014.

Predsjednik
Nikola Sovina, v.r.

3.
Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi-
ne«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) te članka 34. stavka 1. točke 
9. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 
5/13 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 6. 
sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Lekenik za 2013. godinu

I. 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Lekenik za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/03
URBROJ: 2176/12-01-14-03 
Lekenik, 26. veljače 2014.

Predsjednik
Nikola Sovina, v.r.
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4.
Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi-
ne«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) te članka 34. stavka 1. točke 
9. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 
5/13 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 6. 
sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o utrošenim financijskim 

sredstvima i radu Narodne knjižnice i čitaonice 
Lekenik za 2013. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o utrošenim financijskim 

sredstvima i radu Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik 
za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-04/14-02/02
URBROJ: 2176/12-01-14-03 
Lekenik, 26. veljače 2014.

Predsjednik
Nikola Sovina, v.r.

5.
Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi-
ne«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13), te članka 34. stavka 1. točke 
9. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 
5/13 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 6. 
sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Lekenik  

za 2013. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Općine Lekenik za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-03/01
URBROJ: 2176/12-01-14-03 
Lekenik, 26. veljače 2014.

Predsjednik
Nikola Sovina, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 28. stavka 1. točka 4. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, 
broj 94/13) i članka 48. stavka 1. točke 2. Statuta Op-
ćine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 5/13 i 13/13), 
Općinski načelnik Općine Lekenik podnosi Općinskom 
vijeću Općine Lekenik

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Lekenik za 2013. godinu

1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Lekenik 
donijelo je Općinsko vijeće Općine Lekenik 2013. go-
dine (»Službeni vjesnik«, broj 5/13), a u skladu je sa 
tada važećim Zakonom o otpadu (»Narodne novine«, 
broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09). 

Budući je na snagu stupio novi Zakon o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) 
potrebno je sukladno zakonskim rokovima izvršiti 
izmjene i dopune Plana. 

Osim toga, budući Općina Lekenik ima u planu 
izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, potrebno 
je u Plan gospodarenja otpadom uvrstiti i konkretnu 
parcelu na kojoj će se reciklažno dvorište nalaziti. 
Trenutno je u tijeku postupak ciljanih Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Općine Lekenik kojima će, između 
ostalog, parcela k.č. 268, k.o. Lekenik, biti definirana 
kao mjesto za izgradnju reciklažnog dvorišta. 

Novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
stavlja jedinicama lokalne samouprave na teret brojne 
obveze sa jasno definiranim rokovima njihove provedbe. 
Radi se o projektima za realizaciju kojih je potrebno 
izdvojiti značajna sredstva.

 

2. OPĆINA LEKENIK - OPĆI PODACI

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. 
godine Općina Lekenik ima 6.043 stanovnika, odnosno 
2.134 domaćinstva, raspoređenih u 18 naselja. Usluga 
sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada 
osigurana je za sva naselja na području Općine.
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3.  ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG 
OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada 
koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim osobama 
na području Općine Lekenik vrši tvrtka Gospodarenje 
otpadom Sisak d.o.o. (GOS) temeljem Ugovora o 
koncesiji koji ističe početkom 2015. godine. Općinsko 
vijeće je donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije (»Službeni 
vjesnik«, broj 43/13) kojom je propisano da se djelat-
nost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavlja 
na temelju dodijeljene koncesije. Sukladno Zakonu o 
koncesijama novi postupak dodijele koncesije mora se 
započeti minimalno 9 mjeseci prije isteka dosadašnje 
koncesije, tako da će se uskoro započeti s postupkom 
dodijele nove koncesije za sakupljanje i odvoz otpada.

Na području Općine Lekenik u domaćinstvima je 
zaduženo ukupno 1705 spremnika (kanti) za odlaga-
nje otpada pojedinačne zapremine od 120 litara. Za 
pravne osobe i obrte zaduženo je ukupno 91 posuda 
zapremine 240 litara i 15 posuda zapremine 1100 litara.

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i 
pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki 
kontejneri (sa groblja, vikendaških dijelova pojedinih 
naselja itd.) po pozivu. 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provo-
di se dva puta godišnje na način da građani iznesu 
glomazni otpad ispred kuće te se prema posebnom 
rasporedu otpad odvozi kamionima. 

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆIN-
STAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA 
KOMUNALNOG OTPADA

Odlukom o komunalnom redu (»Službeni vjesnik«, 
broj 26/05) propisana je obveza korištenja usluga od-
voza komunalnog otpada vlasnika građevina, stanova 
i poslovnih prostora, najmoprimaca, zakupaca i drugih 
korisnika prostorija.

Općina Lekenik je u suradnji sa Gospodarenjem 
otpadom d.o.o. 2013. godine omogućila građanima da 
spremnike za otpad (kante) mogu zadužiti i preuzeti 
kod osobe koja obavlja poslove komunalnog redara 
u Općini Lekenik. Razlog tome je što je povremenim 
stanovnicima vikend naselja, a i drugim građanima 
bilo daleko odlaziti u Sisak, sjedište gore navedene 
tvrtke, i ondje zaduživati posude, te ih transportirati 
svojim kućama.

Za osobe slabijeg imovinskog stanja Općina Lekenik 
financira sakupljanje i odvoz otpada. To su osobe koje 
su evidentirane kao korisnici stalne novčane pomoći 
za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb. Tijekom 
2013. godine bilo je 65 takvih osoba, a Općina će s 
ovim vidom pomoći nastaviti i u sljedećem razdoblju.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD 
ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Lekenik nema aktivnog legal-
nog odlagališta komunalnog otpada, već koncesionar 

sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište 
Goričica. Vlasnik odlagališta je grad Sisak, a uprav-
ljanje odlagalištem je povjereno tvrtki Gospodarenje 
otpadom Sisak d.o.o. (tvrtka koja je u 100% vlasništvu 
grad Siska). Odlagalište je potpuno sanirano, a tijek 
sanacije je bio slijedeći: I. faza sanacije je trajala od 
1997. - 1999. godine prilikom čega je sanirana površi-
na od 2 ha (ugrađen je temeljni brtveni sloj, drenažni 
sustav sakupljanja procjednih voda, biljno-biološki 
uređaj za pročišćavanje voda, sustav otplinjavanja, 
plinsko-crpna stanica sa bakljom), II. faza sanacije 
trajala je od 2006. - 2007. godine kojom je sanirano 
3 ha odlagališta (ugradnja temeljnog brtvenog sloja, 
drenažnog sustava sakupljanja procjednih voda, sustav 
otplinjavanja, postavljanje meteorološke stanice). Na 
navedeno odlagalište odlaže se otpad sa područja grada 
Siska, te općina Lekenik, Sunja i Martinska Ves. Radi 
se o komunalnom i neopasnom tehnološkom otpadu.

Kako ne bi došlo do štetnog utjecaja na okoliš, 
provedena je sanacija odlagališta otpada Goričica. 
Tijekom rada odlagališta provode se mjerenja odre-
đenih parametra u slijedećim intervalima:

a)  4x godišnje uzorkovanje i ispitivanje procjednih 
voda

b)  4x godišnje uzorkovanje i ispitivanje podzemnih 
voda

c)  4x godišnje deratizacija i dezinsekcija
d)  mjesečno mjerenje sastava odlagališnog plina
e)  svakih 30 min pojavljuju se podatci o mete-

orološkim parametrima na web stranicama  
(www.gos.hr). 

Također, tvrtka je u lipnju 2013. godine podnijela 
prema Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Zahtjev 
za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za 
odlagalište otpada »Goričica«. 

Tijekom I. faze sanacije na odlagalištu otpada je 
postavljena mosna vaga putem koje se vodi evidencija 
o količini dovezenog otpada. Program evidentira svako 
vozilo prema njegovoj registarskoj oznaci i svaki otpad 
prema ključnom broju, tako da se zna točna količina 
pojedine vrste otpada (izraženo u kilogramima ili tona-
ma). Točno određivanje sastava komunalnog otpada 
planirano je za ovu godinu.

6. SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA

Sustav selektivnog sakupljanja otpada organiziran 
je putem »zelenih otoka« gdje se izdvajaju papir, 
karton, tetrapak, plastika i staklo. Također, u sklopu 
odlagališta otpada »Goričica« se nalazi reciklažno 
dvorište gdje se mogu odložiti pojedine opasne kom-
ponente izdvojene iz komunalnog otpada, metalni 
otpad, gume, glomazni otpad. Korisni otpad dalje se 
predaje ovlaštenim sakupljačima ili oporabiteljima, uz 
odgovarajuću dokumentaciju.

Selektivnom prikupljanju otpada uvelike će doprinijeti 
spomenuto reciklažno dvorište oko čije izgradnje su 
se već poduzele početne aktivnosti. Plan je izgradnju i 
opremanje reciklažnog dvorišta financirati većim dije-
lom namjenskim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost.
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7. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA 
I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne 
pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih 
dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospoda-
renja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah 
sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj 
na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.

Na području Općine Lekenik utvrđena su slijedeća 
divlja odlagališta otpada:

- u blizini naselja Cerje Letovanićko sa cca 5000 
m3 otpada

- u blizini naselja Poljana Lekenička sa cca 7000 
m3 otpada i

- u blizini naselja Brežane Lekeničke sa cca 50 
m3 otpada.

Na ovim »divljim odlagalištima« nalazi se uglav-
nom otpad iz kućanstava koji je mješovitog sastava 
(plastika, staklo, metal). 

8. AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGA-
LIŠTA OTPADA I OTPADOM ONEČIŠĆENOG 
OKOLIŠA 

Općina Lekenik je nekoliko manjih i pojedinačnih 
slučajeva nekontroliranog deponiranja otpada uspjela 
sanirati u proteklom razdoblju. Na tzv. lokaciji Mačak, 
uz cestu D-30 između mjesta Lekenik i Pešćenica, 
nepoznata privatna osoba deponirala je veću količinu 
otpada na parcelu u privatnom vlasništvu. Na inicijativu 
Općine Lekenik tvrtka GOS d.o.o. izvršila je sanaciju 
predmetne divlje deponije.

U sklopu akcije »Zalena čistka« mladi Općine - 
volonteri očistili su divlje odlagalište u Posavskoj ulici 
u Lekeniku, tzv. Potok, prilikom čega je sakupljeno i 
zbrinuto oko 10 m3 otpada. Sa sličnim akcijama planira 
se nastaviti i u budućnosti. 

9. PLAN SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OT-
PADA 

Općina Lekenik će izraditi Plan sanacije s troš-
kovnikom za sva divlja odlagališta i ostalu potrebnu 
dokumentacijom, te će pokušati sredstva potrebna 
za sanaciju namaknuti sudjelovanjem na adekvatnim 
natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost.

Očekuje se da će se sanacijom divljih odlagališta i 
izgradnjom reciklažnog dvorišta, te edukacijom stanov-
ništva postići zadovoljavajuća razina koju zahtijevaju 
zakonski propisi. U narednom razdoblju očekuje se 
intenziviranje aktivnosti oko zaštite okoliša i načina 
zbrinjavanja otpada.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 363-02/14-03/01
URBROJ: 2176/12-02-14-01
Lekenik, 9. siječnja 2014.

Općinski načelnik 
Ivica Perović, ing. prom., v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Temeljem članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, 
broj 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 48. Statuta Op-
ćine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13), 
Općinski načelnik donosi 

O D L U K U 
o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva 

od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i 
deratizacija za Općinu Martinska Ves za  

2014. godinu 

Članak 1.
Usvaja se Program mjera zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratiza-
cija za Općinu Martinska Ves za 2014. godinu koji je 

izradio Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke 
županije, Tomislavova 1, 44000 Sisak.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MARTINSKA VES 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 322-01/14-01/01 
URBROJ: 2176/15-14-2 
Martinska Ves, 30. siječnja 2014.

Općinski načelnik
Stjepan Ivoš, dipl. ing.
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GRAD GLINA
AKTI POVJERENICE VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA 
IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA I 

GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunal-
ca Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti, 
Glina o naplaćenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj za 2013. godinu 69

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

2. Plan prijma službenika i namještenika u 
upravna tijela Grada Novske za 2014. 
godinu 69

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o raspisivanju javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Savje-
ta mladih Grada Petrinje za mandatno 
razdoblje 2014. - 2016. godine 70

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o usvajanju Programa mjera 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 
za 2014. godinu 70

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o poništenju Ponovljenog natje-
čaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice 
i čitaonice Gvozd 71

2. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gvozd 71

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o usvajanju Izvješća Državnog 
ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih 
cesta u jedinicama lokalne samouprave 
Sisačko-moslavačke županije 72

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje komunalnih vodnih 
građevina tijekom 2013. godine 72

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima tijekom 2013. godine 72

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvr-
šenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture tijekom 2013. godine 73

5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
općinskog načelnika Općine Hrvatska 
Dubica za period lipanj - prosinac 2013. 
godine 73

6. Zaključak o davanju suglasnosti na Spora-
zum o pokretanju inicijative za osnivanje 
vodnog uslužnog područja 73

S A D R Ž A J
7. Program utroška sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada tijekom 2014. godine 73

8. Program održavanja komunalne infra-
strukture tijekom 2014. godine 74

9. Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture tijekom 2014. 
godine 75

10. Program javnih potreba u društvenim 
djelatnostima tijekom 2014. godine 76

11. Analiza stanja sustava zaštite i spašava-
nja na području Općine Hrvatska Dubica 78

12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine 
Hrvatska Dubica 87

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
vodnih građevina tijekom 2013. godine 88

3. Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima ti-
jekom 2013. godine 89

4. Izvješće o izvršenju Programa održa-
vanja komunalne infrastrukture tijekom 
2013. godine 90

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dopunama Odluke o komunal-
nom doprinosu 91

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvr-
šenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Općini Lekenik za 2013. 
godinu 91

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja ko-
munalne infrastrukture u Općini Lekenik 
za 2013. godinu 91

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o utro-
šenim financijskim sredstvima i radu 
Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik 
za 2013. godinu 92

5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom Općine 
Lekenik za 2013. godinu 92

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Lekenik za 2013. godinu 92

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o usvajanju Programa mjera 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - 
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 
za Općinu Martinska Ves za 2014. godinu 94



Stranica 96 - Broj 4 »SLUŽBENI VJESNIK« Četvrtak, 27. veljače 2014.

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


