
OBAVIJEST U VEZI POŠTANSKOG UREDA U DUBRAVICI 

 

Zbog učestalih upita u vezi radnog vremena poštanskog ureda u Dubravici, a koji od 2. 

siječnja 2013. godine radi na pola radnog vremena, obavještavaju se svi stanovnici Općine da 

je Općina u više navrata kontaktirala i održavala sastanke sa predstavnicima Hrvatske pošte 

kako bi se poštanski ured vratio na puno radno vrijeme.  

 

Temeljem prvog održanog sastanka u Općini Dubravica sa predstavnicima Hrvatske pošte 

pojašnjeno je da su do odluke da poštanski ured u Dubravici radi na pola radnog vremena 

doveli financijski razlozi. Na navedenom sastanku od strane predstavnika Hrvatske pošte 

prezentirano je sljedeće: ukoliko Općina želi da Poštanski ured Dubravica radi sa punim 

radnim vremenom potrebno je pokriti gubitke u 2011. i 2012. godini te od 2013. godine 

nastaviti sufinancirati rad Poštanskog ureda u Dubravici. Na sastanku su podaci o gubitcima 

bili ukratko prezentirani te temeljem navedenog za 2011. godinu iznose 91.491,00 kuna, a za 

2012. godinu još isti nisu ni poznati. 

 

Navedenom prezentacijom Općina Dubravica nije bila zadovoljna, jer gubitak u poslovanju 

nije detaljno prikazan na zadovoljavajući način koji bi tražio sufinanciranje i pokrivanje 

gubitka poštanskog ureda. 

 

Nakon navedenog sastanka Općina je od strane Hrvatske pošte zatražila detaljno  

specificirane gubitke u poslovanju poštanskog ureda u Dubravici za 2011. i 2012. godinu jer 

dokumentacija koja je zaprimljena (jedna tablica)  nije bila dovoljna da se o njoj raspravlja na 

sjednici Općinskog vijeća, niti na temelju nje donese odgovarajuća Odluka. 

 

Na drugom sastanku sa predstavnicima Hrvatske pošte održanom dana 6. rujna 2013. godine u 

općini Dubravica, od Hrvatske pošte  zatraženo je sljedeće: ukoliko Općina želi da se 

poštanski ured vrati na puno radno vrijeme, treba pokriti gubitke u poslovanju istog za 2012. 

godinu u iznosu od 107.564,00 kuna te je  postignut dogovor da će Hrvatska pošta dostaviti 

detaljno specificirane gubitke za 2012. godinu. 

 

Tako je Općina po drugi put, a temeljem postignutog dogovora,  pismeno zatražila da se 

gubitak u poslovanju detaljno pojasni. Općina Dubravica je naglasila da tradicija poštanskog 

ureda u Dubravici datira još od 1867. godine te je u interesu Općine da se poštanski ured ne 

ukine već da nastavi rad sa punim radnim vremenom. Također je naglasila  da će Općina u toj 

namjeri poduzeti sve što je u mogućnosti poduzeti kako bi pridonijela ostvarenju navedenog 

cilja.  

 

Na pismeno traženje Općine Hrvatska pošta se, unatoč naporima Općine, po drugi put 

očitovala da podaci o gubitku u poslovanju predstavljaju poslovnu tajnu te da će isti biti 

poznati tek kada Općina potpiše ugovor kojim pristaje sufinancirati rad poštanskog ureda 

Dubravica i pristaje pokriti sve gubitke.  

 

To znači da bi se iz Općinskog proračuna trebao pokriti gubitak u poslovanju poštanskog 

ureda Dubravica u iznosu od 107.564,oo kune samo za 2012. godinu te prihvatiti gubitak u 

2013. godini, a koji još nije ni poznat te nastaviti sufinancirati rad odnosno pokrivati gubitke 

za sve sljedeće godine, a u trenutku potpisivanja ugovora Općini neće biti ni poznato kako je 

do tih gubitaka došlo te na što se oni u biti odnose.  

 



Drugim riječima, to znači da bi se novcima naših stanovnika trebao pokriti gubitak u 

poslovanju poštanskog ureda.  

 

Ovim putem zbog učestalih upita i kritika upućenih Općini, htjeli smo sve stanovnike 

obavijestiti o svim poduzetim radnjama u vezi poštanskog ureda Dubravica.  

 


