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Službeni glasnik izdaje Općina Dubravica. Sjedište Općine je u Dubravici, Ul. Pavla Štoosa 3, 
tel/fax: 01-3399-360 • Uredništvo:  Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica

S A D R Ž A J
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o provedbi postupka bagatelne naba-
ve pojačanog održavanja I. Lugarske ulice,  
III. Sutlanske ceste i dijela Vinogradskog puta

2. Zaključak o izradi energetskog certifikata za 
zgrade javne namjene u općinskom vlasništvu

3. Zaključak o postavi zelenih otoka na području  
Općine Dubravica

4. Odluka o izradi Strateškog programa gospodar-
skog razvoja Općine Dubravica 2014-2020. go-
dine

5. Odluka o provedbi postupka bagatelne na-
bave izvođenja radova uklanjanja postojeće  
zgrade stare škole

6. Odluka o izmjeni Odluke o prijedlogu Plana ra-
dova Zaprešić d.o.o. za 2014. godinu

7. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite na području Općine 
Dubravica

8. Odluka o potporama u poljoprivredi u 2014. go-
dini

9. Odluka o održavanju puteva koji se spaja-
ju na javne asfaltirane površine na području  
Općine Dubravica

10. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor najljep-
še okućnice u Općini Dubravica

11. Zaključak o sanaciji zgrade dječjeg vrtića
12. Odluka o izradi registra nerazvrstanih cesta na 

području Općine Dubravica
13. Zaključak o nabavi prometnih znakova i opreme 
14. Zaključak o nabavi i izmjeni razbijenih stakala  

za kućice – autobusna stajališta 
15. Zaključak o podnošenju prijedloga za dodjelu 

javnih priznanja Zagrebačke županije

16. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava OŠ 
Pušća za školu u prirodi 

17. Zaključak o iskopu kanala
18. Zaključak o preraspodjeli šljunka
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore Puhač-

kom orkestru „Rozga“
20. Zaključak o dodjeli financijske pomoći KUD-u 

Pavao Štoos Dubravica
21. Odluka o otpisu potraživanja 
22. Odluka o izradi projektne dokumentacije za 

zgradu dječjeg vrtića u Dubravici 
23. Odluka o sanaciji vlage u zgradi mrtvačnice i 

natkrivanju prostora ispred mrtvačnice
24. Odluka o podmirenju troškova izgradnje zelenih 

otoka na području Općine Dubravica
25. Odluka o uređenju izvorišta pitke vode
26. Odluka o isplati regresa djelatnicima Općine
27. Odluka o odabiru izvršitelja usluge stručnog nad-

zora nad radovima izgradnje ograde oko groblja  
u Rozgi

28. Odluka o odabiru izvršitelja usluge stručnog 
nadzora nad radovima uklanjanja zgrade stare 
škole

29. Odluka o sklapanju Ugovora sa Župom Sv. Ane  
u Rozgi o međusobnim pravima i obvezama u 
pogledu sanacije Župnog dvora u Rozgi

30. Odluka o provedbi postupka bagatelne nabave 
izvođenja radova sanacije Župnog dvora u Roz-
gi

31. Odluka o podmirenju troškova  nabave udžbeni-
ka za socijalno ugrožene učenike PŠ Dubravica 
povodom početka šk. godine 2014/2015.

32. Odluka o sufinanciranju troškova jaslica za dijete  
– SVEN ČARAKOVAC



1. Javni  poziv  za  prijam polaznika / polaznice na  
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Dubravica

2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za naba-
vu kamenog materijala-šljunka za potrebe održa-
vanja nerazvrstanih cesta u 2014. godini

3. Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne 
vrijednosti

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva  za provedbu  
postupka bagatelne nabave u 2014. godini

5. Odluka o početku postupka bagatelne nabave 
6. Odluka o odabiru
7. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
8. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
9. Suglasnost za održavanje „4. Međunarodnog fe-

stivala puhačkih orkestara“
10. Odluka o dodjeli financijskih sredstava OŠ Pušća 

za školu plivanja 
11. Odluku o imenovanju predstavnika  Općine Du-

bravica u Skupštinu LAG „SAVA“

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 10. Odluke o provedbi postu-
paka nabave bagatelne vrijednosti  (KLASA: 
021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01) i 
članka 21. Statuta općine Dubravica („Služ-

beni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/13) Općinsko vijeće 
Općine Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. 
svibnja 2014. godine donosi 

ODLUKU
o provedbi postupka bagatelne nabave 

pojačanog održavanja I. Lugarske ulice,  
III. Sutlanske ceste i dijela Vinogradskog puta

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom odobrava pokretanje postupka ba-
gatelne nabave izvođenja radova pojačanog održavanja ne-
razvrstanih cesta u 2014. godini:
- I. Lugarske ulice u duljini od 620,00 m
- III. Sutlanske ceste u duljini od 310,00 m
- dijela Vinogradskog puta (I. dio) u duljini od 320,00 m

Članak 2.
 Odluku o početku postupka bagatelne nabave radova 
iz članka 1. ove Odluke donosi načelnik Općine. 

Članak 3.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono-
šenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-50
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat

Na temelju članka 4. Pravilnika o energetskim 
pregledima građevina i energetskom certifi-
ciranju zgrada („Narodne novine“ br. 81/12 i 
29/13) i članka 21. Statuta općine Dubravica 

(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/13) Općinsko 
vijeće Općine Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj 
dana 15. svibnja 2014. godine donosi 

ZAKLJUČAK
o izradi energetskog certifikata za zgrade javne 

namjene u općinskom vlasništvu

Članak 1.
 Odobrava se izrada energetskog certifikata za zgrade u 

općinskom vlasništvu: 
- staru zgradu PŠ Dubravica, Pavla Štoosa 38
- zgradu mrtvačnice, Rozganska 6
- općinsku zgradu, Pavla Štoosa 3
- zgradu dječjeg vrtića, Pavla Štoosa 26

Članak 2.
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za prikupljanje 
ponuda za izradu certifikata iz čl. 1. ovog Zaključka.  
 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi načel-
nik Općine. 

Članak 3.
 Ovaj Zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-51
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Drago Horvat

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 
novine” br. 94/13) i članka 21. Statuta opći-
ne Dubravica („Službeni glasnik Općine Du-

bravica“ br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine 
donosi 

ZAKLJUČAK
o postavi zelenih otoka na području  

Općine Dubravica

Članak 1.
 Ovim Zaključkom odobrava se postavljanje tri zelena 
otoka sa pet različitih posuda za odvojeno odlaganje otpa-
da na području Općine Dubravica.

Članak 2.
 Način financiranja izgradnje zelenih otoka, nabave po-
suda i  lokacija postave istih dogovoriti će se naknadno. 

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-52
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat
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Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU 
o izradi Strateškog programa gospodarskog 
razvoja Općine Dubravica 2014-2020. godine

Članak 1.
 Ovom Odlukom odobrava se izrada razvojnog doku-
menta Strateškog programa gospodarskog razvoja Općine 
Dubravica za razdoblje od 2014.-2020. godine.

Članak 2.
 Cijena izrade dokumenta iz članka 1. ove Odluke 
iznosi 21.000,00 kn bez PDV-a 

  Članak 3.                                         
 Sredstva za podmirenje troškova izrade dokumenta iz 
čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine 
konta 426 – Izrada razvojne strategije Općine Dubravica.

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-53
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat 

Na temelju članka 10. Odluke o provedbi postu-
paka nabave bagatelne vrijednosti  (KLASA: 
021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01) i 
članka 21. Statuta općine Dubravica („Služ-

beni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/13) Općinsko vijeće 
Općine Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. 
svibnja 2014. godine donosi 

ODLUKU
o provedbi postupka bagatelne nabave 
izvođenja radova uklanjanja postojeće  

zgrade stare škole 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom odobrava pokretanje postupka 
bagatelne nabave izvođenja radova uklanjanja postojeće 
zgrade stare škole na adresi Pavla Štoosa 18. 

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-54
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Drago Horvat 

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o prijedlogu Plana radova 

Zaprešić d.o.o. za 2014. godinu 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom mijenja članak 1. Odluke o prijed-
logu Plana radova Zaprešić d.o.o. za 2014. godinu (KLA-
SA: 021-05/13-01/7,URBROJ:238/40-13-97) od 19. pro-
sinca 2013. godine) te glasi: 
 O prijedlogu Plana radova Zaprešića d.o.o. za 2014. 
godinu na izradi projektne dokumentacije i izgradnji ko-
munalne infrastrukture na distributivnom području Zapre-
šić d.o.o. za Općinu Dubravica odlučeno je kako slijedi:
• ne prihvaća se izgradnja odvodnje u iznosu od 

12.000.000,00 kuna;
• ne prihvaća se izrada projekata za vodoopskrbu u vri-

jednosti od 83.930,00 kuna;
• ne prihvaća se izgradnja – vodoopskrba u iznosu od 

53.380,00 kuna;
• prihvaća se rekonstrukcija vodovoda u Bobovcu II. od-

vojak Sv. Vida te u Otovačkoj ulici u ukupnom izno-
su od 315.000,00 kuna ukoliko će se ista financirati iz 
sredstava za razvoj;

• prihvaća se izmještanje magistralnog cjevovoda u 
iznosu od 31.800,00 kn ukoliko će se isto financirati iz 
sredstava za razvoj.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-55
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 
                                    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Horvat 
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Na temelju članka 21. Pravilnika o mobili-
zaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja ( NN 40/08, i 44/08 ) i članka 21. 
Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik 

Općine Dubravica“ br. 1/13), u skladu sa Odlukom o po-
vjerenicima civilne zaštite na području Općine Dubravica 
(“Službeni glasnik Općine Dubravica” br. 4/11), a u kordi-
naciji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb,  
Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 10. sjednici 
održanoj dana 15. svibnja 2014. godine donosi 

ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite na području Općine 
Dubravica

Članak 1. 
 Ovom Odlukom imenuju se povjerenici civilne zaštite 
i njihovi zamjenici prema mjesnim odborima:

1. MJESNI ODBOR DUBRAVICA – ROZGA
 Povjerenik: Nikola Horvat, Sutlanske doline 13, Du-
bravica
 Zamjenik povjerenika: Ivica Čanžar, Rozganska cesta 
66, Rozga 

2. MJESNI ODBOR BOBOVEC ROZGANSKI
 Povjerenik: Tomica Nemčić, Kumrovečka cesta 215, 
Bobovec Rozganski
 Zamjenik povjerenik: Danijel Percela, Zagrebački od-
vojak 7b, Bobovec Rozganski

  
3. MJESNI ODBOR KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI – 

POLOGI
      Povjerenik: Tomislav Šoštarec, Otovačka 6
      Zamjenik povjerenik: Goran Šakoronja, Otovačka 46a, 
Pologi

4. MJESNI ODBOR VUČILČEVO
 Povjerenik: Mladen Dimić, Sutlanske doline 38,  
Vučilčevo
      Zamjenik povjerenik: Ivan Štritof, Sutlanske doline 48, 
Vučilčevo

5. MJESNI ODBOR PROSINEC- DONJI 
ČEMEHOVEC

      Povjerenik: Marijo Masnjak, Sutlanske doline 118, 
Donji Čemehovec
      Zamjenik povjerenik: Miroslav Prosinečki, Sutlanske 
doline 68, Prosinec

6. MJESNI ODBOR LUKAVEC SUTLANSKI – 
LUGARSKI BREG

      Povjerenik: Davor Nemčić, Lukavečka 24, Lukavec 
Sutlanski
 Zamjenik povjerenik: Zdenko Štos, Lukavečka 14, 
Lukavec Sutlanski

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-55
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o potporama u poljoprivredi u 2014. godini

Članak 1. 
 Ovom Odlukom propisuju se vrste potpore, opći uvjeti 
i kriteriji za dodjelu potpora u pojoprivredi u Općini Du-
bravica za 2014. godinu.

Članak 2.
VRSTE POTPORE
 Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 
2014. godini obuhvaća sljedeće: 
1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva

SEKTOR VOĆARSTVA 
 Potpora se dodjeljuje za: 
A) Podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih trajnih 

nasada voća na minimalnoj površini od 1000 m2 (kup-
nja cerificiranog sadnog materijala, ograde, armature, 
analize tla, sustava navodnjavanja, sustava za zaštitu 
višegodišnjih nasada od padalina (tuča, mraz, kiša)

B) Nabava nove opreme za doradu, preradu, opremanje, 
pakiranje i skladištenje voća

C) Poticajna sredstva namijenjena su za subvencioniranje 
sljedećih voćnih sadnica:
- jabuka, kruška, šljiva, breskva, marelica, trešnja,  

višnja, orah i lješnjak.
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Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 

2014. godine donosi 
ODLUKU

o održavanju puteva koji se spajaju na javne 
asfaltirane površine na području Općine 

Dubravica 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom odobrava šljunčanje puteva koji se 
spajaju na javne asfaltirane površine te kopanje graba za 
potrebe istih.

 Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-59
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat 

SEKTOR POVRTLARSTVA
 Potpora se dodjeljuje za: 
A) Podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih proi-

zvodnih objekata (visoki tuneli/plastenici/staklenici) na 
minimalnoj površini od 1000 m2

B) Nabava nove proizvodne opreme (sustavi za navodnja-
vanje, sustavi za zagrijavanje i zasjenjivanje, stolovi i 
stalaže, folija)

C) Nabava nove opreme za doradu, preradu, opremanje, 
pakiranje i skladištenje povrća 

SEKTOR VINOGRADARSTVA I VINARSTVA
 Potpora se dodjeljuje za: 
A) Podizanje ili rekonstrukcija postojećih trajnih nasada 
na minimalnoj površini od 1000 m2 (kupnja certificiranog 
sadnog materijala, ograde, armature, analize tla, sustava za 
navodnjavanje, sustava za zaštitu višegodišnjeg nasada od 
tuče
B) Nabava nove opreme od ovlaštenog dobavljača za pre-
radu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina

SEKTOR PČELARSTVA
 Potpora se dodjeljuje za: 
A) Nabava košnica, dijelova košnica, nove pčelarske opre-

me i pribora (vrcaljke, punilice i posude za med proi-
zvedene isključivo od nehrđajućeg materijala te opreme 
za izradu košnica)

B) Ne priznaje se nabava pčela

Članak 3. 
IZNOS POTPORE

 Potpora se dodijeljuje u iznosu od 30% dokumentira-
nih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Članak 4. 
OPĆI UVJETI I KRITERIJI TE POTREBNA 

DOKUMENTACIJA
 Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne 
osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) 
koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu pro-
izvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji 
su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Opći-
ni. Pojedina potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava 
nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na tere-
nu, a najkasnije do 1. rujna 2014. godine.
 Korisnik može predati zahtjev samo za jedan sektor iz 
članka 2. ove Odluke.
 Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaci-
ju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja 
neće se razmatrati. Zahtjevi se rješavaju prema redoslije-
du dospijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u 
Proračunu Općine Dubravica za 2014. godinu. Odluka o 
odobrenju potpore donosi Načelnik Općine Dubravica na 
temelju prijedloga Odbora za provedbu programa poticaja 
u poljoprivredi.

 Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj za-
htjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno 
stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom 
stanju podnositelja zahtjeva, dobivena sredstva za tu godi-
nu mora vratiti u Općinski proračun, te će biti isključen iz 
svih općinskih potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) 
godina.

Članak 5.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-57
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat 

9

10 Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 

2014. godine donosi 
ODLUKU

o raspisivanju natječaja za izbor najljepše 
okućnice u Općini Dubravica                                                  



StranicaBroj 2. Službeni glasnik Općine Dubravica 7

Općina Dubravica, Ul. Pavla Štoosa 3, Dubravica

11

12

Članak 1.
 Ovom Odlukom odobrava se raspisivanje natječaja za 
izbor najljepše okućnice u Općini Dubravica.

Članak 2.
 Prijaviti se mogu svi zainteresirani građani, odnosno 
kućanstva koja imaju stalno prebivalište, odnosno boravi-
šte na području Općine Dubravica.

Članak 3.
 Natječaj će biti objavljen na web stranicama Općine i 
oglasnim pločama Mjesnih odbora. Prijave će se podnositi 
Jedinstvenom upravnom odjelu putem obrazaca koje mogu 
dobiti u Općini ili preuzeti sa web stranice Općine.

Članak 4.
 Kriteriji za odabir prijavljenih okućnica  su: 
• Hortikulturalno uređenje i održavanje  privatnog dvo-

rišta;
• Orginalnost i urednost;
• Cvjetnost-raznovrsnost bilja;
• Ukupan estetski dojam.

 
Članak 5.

 Povjerenstvo za izbor najljepše okućnice  imenuje se u 
sastavu: 
1. Josipa Ćuk
2. Ivica Horvat
3. Anita Knežić 

Članak 6.
 Sredstva za izbor i odabir najljepše okućnice osigura-
na su u Proračunu općine Dubravica na skupini konta 381- 
Nagrade i troškovi za najljepše uređenu okućnicu. 

Članak 7.
 Nagrada za najljepšu okućnicu, određuje se u vrijed-
nosti  od 1.000,00 kn za prvo mjesto, 700,00 kuna za drugo 
mjesto i 300,00 kuna za treće mjesto, a Odluka  o izboru 
najljepše okućnice donosi načelnik Općine Dubravica na 
prijedlog povjerenstva u sklopu „Dana Općine Dubravica“.

Članak 8.
 Jedinstveni upravni odjel općine Dubravica zadužuje 
se da izvrši obračun nagrade sa svim obveznim davanjima. 

Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-60
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 

2014. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o sanaciji zgrade dječjeg vrtića 

Članak 1.
 Ovom Odlukom odobrava se uređenje jednog dijela 
zgrade dječjeg vrtića (izmjena stolarije, fasade, postava 
kamene vune) u cilju postizanja energetske učinkovitosti 
zgrade. 

Članak 2.
 Sredstva za podmirenje troškova sanacije iz čl. 1. ovog 
Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine konta 323 
– Investicijsko održavanje zgrade dječjeg vrtića.

Članak 3.
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu 
postupka bagatelne nabave radova sanacije zgrade dječjeg 
vrtića.

Članak 4.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-61 
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svibnja 

2014. godine donosi 
ODLUKU

o izradi registra nerazvrstanih cesta
na području Općine Dubravica

Članak 1.
 Odobrava se izrada registra nerazvrstanih cesta na 
području Općine Dubravica radi vođenja jedinstvene baze 
podataka o nerazvrstanim cestama.

Članak 2.
 Ovlašćuje se općinski načelnik da poduzme sve prav-
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svib-

nja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o nabavi i izmjeni razbijenih stakala 

za kućice – autobusna stajališta 

Članak 1. 
 Odobrava se nabava novih stakala za izmjenu razbije-
nih za kućice – autobusna stajališta. 

Članak 2.
 Sredstva za podmirenje troškova nabave iz članka 1. 
ovog Zaključka osigurana u Poračunu Općine Dubravica 
za 2014. godinu na proračunskom broju konta 323 - Stakla 
za kućice - autobusna stajališta.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-64
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

ne radnje koje su potrebne za: 
1. upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao javnog 

dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu općine 
Dubravica;

2. evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarski elaborat;
3. rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa radi upisa ne-

razvrstanih cesta u imovinu Općine Dubravica

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine 
Dubravica“. 

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-62
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat

13
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svib-

nja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o nabavi prometnih znakova i opreme 

Članak 1. 
 Odobrava se nabava prometnih znakova i opreme za 
potrebe nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravi-
ca.

Članak 2. 
 Nabava prometnih znakova i opreme provesti će se u 
skladu sa potrebama mjesnih odbora na području Općine 
Dubravica te uočenim potrebama na terenu. 

Članak 3.
 Sredstva za podmirenje troškova nabave iz članka 1. 
ovog Zaključka osigurana u Poračunu Općine Dubravica 
za 2014. godinu na proračunskom broju konta 422 – Ozna-
ke ulica i znakovi.

Članak 4.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-63
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13), a u skladu sa objavljenim natječa-
jem Zagrebačke županije za podnošenje pri-

jedloga za dodjelu javnih priznanja u 2014. godini (KLA-
SA:021-04/14-19/01,URBROJ:238/1-01-14-05) Općinsko 
vijeće Općine Dubravica na svojoj 10. sjednici održanoj 
dana 15. svibnja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o podnošenju prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja Zagrebačke županije 

Članak 1. 
 Za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 
2014. godini predlažu se:
1. Pekara Dubravica d.o.o., Sutlanske doline 4, 10293 Du-

bravica 
2. Vugrinec d.o.o., Antuna Mihanovića 44, Kraj Gornji, 

10293 Dubravica 
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svib-

nja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli financijskih sredstava OŠ Pušća

za školu u prirodi

Članak 1. 
 Odobrava se dodjela financijskih sredstava u iznosu 
od 6.400,00 kuna Osnovnoj školi Pušća za školu u prirodi 
učenika 5c razreda Područne škole Dubravica (8 učenika x 
800,00 kuna).

Članak 2.
 Sredstva su osigurana u Poračunu Općine Dubravica 
za 2014. godinu na proračunskom broju konta 352 - Škola 
u prirodi.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-66
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svib-

nja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o iskopu kanala

Članak 1. 
 Odobrava se iskop kanala kod kućnog broja 18 – Obi-
telj Vlahović radi odvođenja oborinskih voda, a temeljem 
podnesene zamolbe Mjesnog odbora Kraj Gornji Dubra-
vički – Pologi.

Članak 2.
 Sredstva za podmirenje troškova radova iz čl. 1. ovog 
Zaključka odobravaju se sa proračunskog broja konta 323 
– Održavanje nerazvrstanih cesta (šodranje, grabe, kanali).

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-67
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Članak 2.
 Prijedlog za dodjelu priznanja podnijeti će se ukoliko 
su predloženi iz članka 1. suglasni sa istim. 

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-65
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svib-

nja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o preraspodjeli šljunka 

Članak 1. 
Odobrava se preraspodjela šljunka temeljem 
podnesene zamolbe Mjesnog odbora Kraj Gornji 
Dubravički – Pologi kako slijedi:
- 1 kamion šljunka koji je prvotno bio namjenjen za poljski 
put na Starini prema Črncu i Sutli, navoziti će se kod kuć-
nog broja 22 (Forjani) – pola kamiona s lijeve strane prema 
vinogradima, a druga polovica desno prema kućnom broju 
22.
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svib-

nja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli financijske potpore 
Puhačkom orkestru „Rozga“ 

Članak 1. 
 Odobrava se dodjela financijske potpore Puhačkom 
orkestru „Rozga“ za organizaciju  Međunarodnog festivala 
puhačkih orkestara – Dubravica 2014 u iznosu od 5.000,00 
kuna. 

Članak 2.
 Sredstva za dodjelu financijske pomoći iz čl. 1. ove 
Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta 381 – 
Puhački orkestar Rozga.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-69
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. svib-

nja 2014. godine  donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli financijske pomoći 

KUD-u Pavao Štoos Dubravica

Članak 1. 
 Odobrava se dodjela financijske pomoći KUD-u Pa-
vao Štoos Dubravica u iznosu od 4.000,00 kuna za podmi-
renje troškova prijevoza na manifestaciju „Zagorje v srcu“ 
na poziv KUD-a „Zvonko Ban“ iz Jarmine kraj Vinkovaca. 

Članak 2.
 Sredstva za dodjelu financijske pomoći iz čl. 1. ove 
Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta 381 – 
KUD Pavao Štoos Dubravica.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-70
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13), a u skladu sa člankom 2. Odluke o krite-
rijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživa-

nja i obveza Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ br. 04/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 10. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine 
donosi

ODLUKU
o otpisu potraživanja 

Članak 1.
 Odobrava se otpis potraživanja Općine Dubravica u 
ukupnom iznosu od 5.727,93 kuna, a odnose se na glavnicu 
i pripadajuću kamatu, i to s osnove: 
1. komunalne naknade  2.103,71 kn                              
2. naknade za uređenje voda   3.624,22 kn
 UKUPNO:      5.727,93 kn 

Članak 2.
 Sredstva za podmirenje troškova radova iz čl. 1. ovog 
Zaključka odobravaju se sa proračunskog broja konta 323 
– Održavanje nerazvrstanih cesta (šodranje, grabe, kanali).

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-68
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat
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Članak 3. 
 Obrazloženje otpisa potraživanja sastavni je dio ove 
Odluke i neće se javno objaviti.  

Članak 4. 
 Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom od-
lukom provesti će se s datumom 31. prosinca 2014. godine. 

Članak 5.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-71
Dubravica, 15. svibnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije

za zgradu dječjeg vrtića u Dubravici

Članak 1.
  Ovom Odlukom odobrava se izrada projektne doku-
mentacije: izrada idejnog projekta za ishođenje posebnih 
uvjeta i izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske 
dozvole, a za potrebe rekonstrukcije i prenamjene zgrade 
dječjeg vrtića u Dubravici na k.č.br. 72/4 k.o. Dubravica, 
GBP zgrade do 250,0 m². 

Članak 2.
 Zadužuje se načelnik Općiune za odabir najpovoljnije 
ponude za izradu dokumentacije iz članka 1. ove Odluke 
po provedenom postupku bagatelne nabave.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono-
šenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Dubra-
vica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-72
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
                                                 Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 
br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o sanaciji vlage u zgradi mrtvačnice

 i natkrivanju prostora ispred mrtvačnice

Članak 1.
 Ovom se Odlukom odobrava pokretanje postupka na-
bave radova sanacije vlage u zgradi mrtvačnice te natkriva-
nja prostora ispred mrtvačnice.

Članak 2.
 Sredstva za podmirenje troškova radova iz članka 1. 
ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Dubravica 
za 2014. godinu na broju konta 323 – Održavanje groblja, 
ograde groblja, mrtvačnice i kapelice. 

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-73
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o podmirenju troškova izgradnje zelenih otoka

na području Općine Dubravica

Članak 1.
 Ovom Odlukom odobrava se podmirenje troškova iz-
gradnje tri zelena otoka na području Općine Dubravica za 
odvojeno odlaganje otpada (papir, plastika, staklo, bioot-
pad, tekstil, plastični čepovi). 

Članak 2.
 Troškovi izgradnje jednog zelenog otoka veličine 
12,90 m² iznose 11.049,39 kn bez PDV-a, a odnose se na 
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građevinske radove (betonska podloga), montažu ograde, 
plexiglas ploču i oglasnu ploču.

Članak 3. 
 Sredstva za podmirenje troškova radova iz članka 2. 
ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 
2014. godinu na broju konta 323 –Zeleni otoci i 422-Zeleni 
otoci.

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono-
šenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Dubra-
vica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-74
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

25
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Na temelju članka 21. Statuta općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 
br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o uređenju izvorišta pitke vode

Članak 1.
 Ovom se Odlukom odobrava pokretanje postupka ure-
đenja izvorišta pitke vode u naselju Bobovec Rozganski 
ukoliko po ispitivanju voda bude ispravna za piće. 

Članak 2.
 Sredstva za uređenje izvorišta iz članka 1. ove Odlu-
ke osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2014. 
godinu na broju konta 323 – Uređenje i sanacija prirodnih 
izvorišta.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono-
šenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Dubra-
vica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-75
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

   
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

                                    Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 
br. 1/13) i članka 25. Pravilnika o radu Jedin-
stvenog upravnog odjela Općine Dubravica 

(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 2/12) Općinsko 
vijeće Općine Dubravica na svojoj 11. sjednici održanoj 
dana 03. srpnja 2014. godine donosi 

ODLUKU
o isplati regresa djelatnicima Općine

Članak 1.
 Ovom se Odlukom odobrava isplata regresa djelatnici-
ma Općine za korištenje godišnjeg odmora u 2014. godini 
u iznosu od 1.250,00 kuna.

Članak 2.
 Sredstva za isplatu regresa iz članka 1. ove Odluke 
osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2014. godi-
nu na broju konta 312 – Regres za godišnji odmor.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono-
šenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Dubra-
vica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-76
Dubravica, 03.srpnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 2014. 

godine donosi 

ODLUKU
o odabiru izvršitelja usluge  

stručnog nadzora nad radovima  
izgradnje ograde oko groblja  

u Rozgi 

Članak 1.
 Ovom Odlukom za izvršitelja stručnog nadzora nad 
izgradnjom ograde oko groblja u Rozgi odabire se: 
- EXHIBEO ARHITEKTURA D.O.O., Hanamanova 30, 

10 000 Zagreb
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Članak 2. 
 Stručni nadzor na radovima navedenima u članku 1. 
ove Odluke obavljati će Željka Mutnjaković-Prebeg d.i.a., 
a konstrukterski nadzor Zlatko Belošević d.i.g.

Članak 3. 
 Cijena obavljanja stručnog nadzora nad radovima iz 
članka 1. ove Odluke iznosi 7.600,00 kn bez PDV-a.

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-77
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 2014. 

godine donosi 

ODLUKU
o odabiru izvršitelja usluge  

stručnog nadzora nad radovima  
uklanjanja zgrade  

stare škole

Članak 1.
 Ovom Odlukom za izvršitelja stručnog nadzora nad 
radovima uklanjanja zgrade stare škole na adresi Pavla 
Štoosa 18 odabire se:

- URED OVLAŠTENOG INŽENJERA BELOŠEVIĆ 
ZLATKO, Zagrebačka cesta 233, Zagreb 

Članak 2. 
 Stručni nadzor na radovima navedenima u članku 1. 
ove Odluke obavljati će Zlatko Belošević d.i.g.G1221.

Članak 3. 
 Cijena obavljanja stručnog nadzora nad radovima iz 
članka 1. ove Odluke iznosi 2.500,00 kn bez PDV-a.

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

nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-78
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o sklapanju Ugovora sa Župom Sv. Ane  

u Rozgi o međusobnim pravima i obvezama 
u pogledu sanacije Župnog dvora u Rozgi

Članak 1. 
 Ovom Odlukom odobrava se sklapanje Ugovora izme-
đu Općine Dubravica (korisnik sredstava Ministarstva kul-
ture) i Župne crkve Sv. Ane Rozga (vlasnik Župnog dvora) 
o međusobnim pravima i obvezama proisteklim iz Ugovo-
ra o korištenju sredstava Ministarstva broj: 16-670-14, a u 
pogledu sanacije Župnog dvora u Rozgi.

Članak 2. 
 Ugovorom iz članka 1. ove Odluke Župna crkva Sv. 
Ane Rozga kao vlasnik nekretnine obvezuje se u sluča-
ju prodaje Župnog dvora postupati sukladno članku  37. 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te u slučaju 
prodaje nekretnine iz članka I. ovog Ugovora prije proda-
je vratiti iznos uloženih sredstava Ministaristvu kulture i  
Općini Dubravica, sukladno odredbi članka 40. Zakona o 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara..

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono-
šenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Dubra-
vica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-79
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat
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Na temelju članka 21. Statuta općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 
br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o provedbi postupka bagatelne nabave izvođenja 

radova sanacije Župnog dvora u Rozgi

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom odobrava pokretanje postupka ba-
gatelne nabave izvođenja radova sanacije Župnog dvora u 
Rozgi-radova demontaže i razgradnje Župnog dvora.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-80
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat 

Na temelju članka 21. Statuta općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 
br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. srpnja 

2014. godine donosi 

ODLUKU
o podmirenju troškova  nabave udžbenika 

za socijalno ugrožene učenike PŠ Dubravica 
povodom početka šk. godine 2014/2015.

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom odobrava podmirenje troškova na-
bave udžbenika za 12 učenika PŠ Dubravica, a prema po-
pisu koji je dostavljen od strane Osnovne škole Pušća, PŠ 
Dubravica i nalazi se u prilogu ove Odluke. 

Članak 2.
 Troškovi nabave udžbenika iz članka 1. ove Odluke  
iznose 12.547,94 kn s PDV-om.

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono-
šenja, u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 10
URBROJ: 238/40-14-81
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Drago Horvat 

Na temelju članka 6. Odluke o sufinanciranju 
i postupku sufinanciranja troškova smješta-
ja djece u dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravi-
ci („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

04/11) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  
glasnik  Općine Dubravica“ br. 1/13) Općinsko vijeće Op-
ćine Dubravica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03.  
srpnja 2014. godine  donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova jaslica za dijete  

– SVEN ČARAKOVAC

Članak 1. 
 Odobrava se sufinanciranje troškova jaslica u dječjem 
vrtiću “Bambi“ u Mariji Gorici za dijete – SVEN ČARA-
KOVAC iz Rozge, Rozganska 74, u 50% - om iznosu cije-
ne jaslica.

Članak 2.
 Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u jaslice 
iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine 
konta 352 - Primarni smještaj.

Članak 3.
 Roditelji Tjaša i Perica Čarakovac dužni su upisati 
svoje dijete Svena Čarakovca u dječji vrtić „Vrtuljak“ u 
Dubravici u trenutku ispunjenja uvjeta za upis (navršenih 
tri godine života djeteta).

Članak 4.
 Ova Odluka primjenjuje se od dana upisa djeteta u ja-
slice, a prestaje važiti kada dijete Sven Čarakovac navrši tri 
godine života i stekne uvjet za upis u dječji vrtić „Vrtuljak“ 
u Dubravici, odnosno do 22.07.2016. godine. Ukoliko ro-
ditelji nakon 22.07.2016. godine ne prebace svoje dijete u 
dječji vrtić u Dubravici, navedena subvencija se ukida. 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-01/ 11
URBROJ: 238/40-14-82
Dubravica, 03. srpnja 2014. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Drago Horvat
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1

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
86/08 i 61/11), Plana prijma na stručno ospo-

sobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini 
(KLASA:021-05/14-02/02, URBROJ: 238/40-14-01-iz-
mjene i dopune KLASA: 021-05/14-02/06, URBROJ: 
238/40-14-01) i članka 38. Statuta Općine Dubravica 
(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/13) načelnik 
Općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV 
za  prijam polaznika/polaznice na stručno 

osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa  
u Jedinstvenom upravnom odjelu  

Općine Dubravica
I.

 U cilju  provedbe  programa, odnosno korištenje mjera 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposoblja-
vanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa“ objavljuje se 
javni poziv za prijam  na stručno osposobljavanje jednog 
polaznika/polaznice za rad bez zasnivanja  radnog odnosa .

  
II.

 Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za 
rad  bez zasnivanja radnog odnosa  prima se na vrijeme od 
12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mje-
sto viši stručni suradnik za financije. 

 
III.

 Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
 Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radog odnosa ako:
a)  je prijavljena u evidenciji  nezaposlenih osoba  pri nad-

ležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za za-
pošljavanje duže od 30 dana 

b) ima odgovarajuću stručnu spremu predviđenu  za obav-
ljanje  poslova radnog mjesta za  koje se prima na struč-
no osposobljavanje - stručni prvostupnik/prvostupnica 
– smjer poslovna ekonomija i financije

c) da je bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obra-
zovale

 IV.
 Osoba koja podnosi prijavu za stručno osposobljava-
nje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obvezna je uz pri-
javu priložiti:
- životopis
- presliku domovnice
- presliku uvjerenja/diplome
- presliku radne knjižice 
- uvjerenje o nekažnjavanju

- dokaz da je kandidat/kandidatkinja prijavljena više od 30 
dana na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (uvjerenje 
Zavoda)

 Prijave  se podnose  preporučeno  putem pošte  ili osob-
no na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 
Dubravica sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad 
– viši stručni suradnik za financije“,  u roku od 8 dana od 
dana objave ovog poziva na web stranici  HZZ-a.

V.
 Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za 
polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 
93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 86/08, 61/11). Polaznici nemaju status službenika, 
nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, 
osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošlja-
vanje. 

VI.
 Za osobe  za koje se utvrdi da su  podnijele  pravodob-
nu i urednu prijavu, biti će zatražena od  Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje  provjera  ispunjavanja  uvjeta  za korište-
nje  mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa“.
 Za osobe za koje se dobije pozitivan povratni odgo-
vor od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, biti će 
pozvane  na intervju.
 Lista kandidata/kandidatkinja koje ispunjavaju uvjete 
iz javnog poziva, te mjesto i vrijeme intervjua objavit će se 
na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr i na 
oglasnoj ploči Općine, najmanje 5 dana prije održavanja 
intervjua.
 Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatra-
žena dostava izvornika uvjerenja/diplome, osobne iskazni-
ce i radne knjižice.

VII.
 Osoba  koja  ne podnese  pravodobnu i/ili  urednu pri-
javu ili osoba  za koju se utvrdi  da ne ispunjava uvjete 
iz točke III. ovog poziva neće se  smatrati kandidatom i 
njihove  prijave  neće biti  razmatrane.  Urednom prijavom  
smatra se prijava  koja sadrži  sve podatke  i priloge  nave-
dene  u točci IV. ovog javnog poziva.
 Za  kandidate/kandidatkinje  koje se ne odazovu  na 
intervju, smatrati će se da su odustali od  prijave.
 Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu 
primljeni putem pošte biti će vraćena dokumentacija prilo-
žena prijavi.

VIII.
 Za osobu  koja bude izabrana, Hrvatskom zavodu za 
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zapošljavanje   podnijeti će se zahtjev  za sufinanciranje  
programa stručnog osposobljavanja   za rad  bez zasnivanja 
radnog odnosa, te će po dobivenom odobrenju  od strane 
Zavoda  sa tom osobom  sklopiti  Ugovor  o  stručnom 
osposobljavanju za rad  bez zasnivanja radnog odnosa.

IX.
 Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Du-
bravica www.dubravica.hr i na oglasnoj ploči Općine Du-
bravica.

KLASA: 021-05/14-02/ 10
URBROJ: 238/40-14-01
Dubravica, 04. travnja 2014. godine

N A Č E L N I K
Franjo Štos

2

3
Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) i članka 6. stavka 9. Odluke o provedbi 
postupka nabave bagatelne vrijednosti („Služ-

beni glasnik Općine Dubravica“ br. 4/13)  Načelnik Općine 
Dubravica dana 10. travnja 2014. godine donosi 

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu 

kamenog materijala-šljunka za potrebe 
održavanja nerazvrstanih cesta u 2014. godini

Članak 1.
 U postupku odabira po pozivu za dostavu ponuda od 
18. veljače 2013. godine za nabavu kamenog materijala – 
šljunak rešetani 0-30 mm kao najpovoljniji ponuditelj oda-
bran je:

- VUGRINEC D.O.O., trgovina, proizvodnja i usluge, 
A. Mihanovića 44, Kraj Gornji, 10293 Dubravica

Poziv za ponudu dostavljen je ponuditeljima:

1. VUGRINEC D.O.O., trgovina, proizvodnja i usluge, 
A. Mihanovića 44, Kraj Gornji, 10293 Dubravica

2. TEMPO, J.Lončara 2, p.p.72, 10090 Zagreb
3. HIDREL D.O.O., Novo Čiče bb, Velika Gorica 

Interes je iskazao  samo 1 (jedan)  ponuditelj:
-     VUGRINEC D.O.O., trgovina, proizvodnja i usluge, A. 
Mihanovića 44, Kraj Gornji, 10293 Dubravica
 Kao ponuditelj za nabavu kamenog materijala na te-
melju prihvatljive cijene odabran je:
-     VUGRINEC D.O.O., trgovina, proizvodnja i usluge, A. 
Mihanovića 44, Kraj Gornji, 10293 Dubravica

 Odabranom ponuditelju dostavit će se narudžbe-
nica.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Du-
bravica“.

KLASA: 021-05/13-02/04
URBROJ: 238/40-13-01
U Dubravici, 8. ožujka 2013.g.

Načelnik Općine Dubravica
Franjo  Štos

Temeljem čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj naba-
vi (NN 90/11, 83/13, 43/13) i čl. 38. Statuta 
Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ br. 1/13) načelnik Općine Dubra-

vica dana 13. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU 
 O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE 

BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Predmet Odluke
Članak 1.

1. Ovom Odlukom uređuje se nabava robe i/ili usluga 
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno 
nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 
kn.

2. Izračun procijenjene vrijednosti nabave iz stavka 1. 
ovoga članka temelji se na ukupnom iznosu, bez pore-
za na dodanu vrijednost (PDV-a).

3. Vrijednost radova, robe i/ili usluga ne smije se dijeliti s 
namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj na-
bavi ili ove Odluke.

Opće odredbe
Članak 2.

1. Odredbe ove Odluke moraju se primjenjivati na način 
koji će osigurati zakonito, namjensko, ekonomično i 
svrhovito trošenje proračunskih sredstava Naručitelja.

2. U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga, 
osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge va-
žeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, 
a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu 
posebnih zakona.

3. Ova Odluka ne primjenjuje se na ugovore koji su teme-
ljem članka 10. Zakona o javnoj nabavi izuzeti od pri-
mjene Zakona o javnoj nabavi.

Sprječavanje sukoba interesa
Članak 3.

(1) O sukobu interesa na odgovarajući način 
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primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj 
nabavi.

Vrijednosni pragovi
Članak 4.

1. Način sklapanja ugovora o nabavi robe, radova i/ili 
usluga iz ove Odluke ovisi o procijenjenoj vrijednosti 
nabave, te se u tom smislu razlikuje:

• nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 
20.000,00 kn 

• nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 
veća od 20.000,00 kn, do 200.000,00 kn za naba-
vu roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za 
nabavu radova 

Predradnje
Članak 5.

(1) Ako se radi o predmetu nabave za koji, 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi, postoji 
obveza unošenja podataka u plan nabave, 
postupak bagatelne nabave mora biti usklađen 
s planom nabave naručitelja.

(2) U slučaju da predložena ugovorna obveza 
nije u skladu s financijskim planom i/ili pla-
nom nabave, a predložena ugovorna obveza 
se namjerava stvoriti, prije sklapanja ugovora 
izvršit će se rebalans financijskog plana i/ili 
izmijeniti plan nabave.

Evidencija izdanih narudžbenica/  
sklopljenih ugovora o bagatelnoj nabavi

Članak 6.
1. O izdanim narudžbenicama/sklopljenim ugovorima 

sukladno ovoj Odluci Naručitelj vodi posebnu eviden-
ciju (u nastavku: Evidencija bagatelne nabave).

2. Evidencija bagatelne nabave sadrži najmanje sljedeće 
podatke:

• predmet nabave,
• redni/evidencijski broj nabave,
• procijenjenu vrijednost predmeta nabave,
• ukupnu novčanu vrijednost sklopljenog ugovora/

narudžbenice,
• datum sklapanja ugovora/izdavanja narudžbenice,
• rok izvršenja 
• naziv i adresa odabranog ponuditelja.

3. Podatke iz Evidencije bagatelne nabave Naručitelj 
objavljuje na svojim internetskim stranicama, te perio-
dično ažurira, sukladno novonastalim promjenama.

4. Podaci iz Evidencije bagatelne nabave objavljeni na 
internetskim stranicama moraju biti dostupni najmanje 
jednu godinu od isteka godine za koju je Evidencija 
bagatelne nabava objavljena.

5. Za vođenje Evidencije bagatelne nabave nadležan je 
Jedinstveni upravni odjel.

PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE  
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI   

MANJE OD 20.000,00 KN
Tijek postupka

Članak 7.
1. Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti 

manje od 20.000,00 kn provodi se izdavanjem narudž-
benice jednom gospodarskom subjektu, po vlastitom 
izboru.

2. Narudžbenica obvezno sadrži podatke o naručitelju 
(naziv, adresa, OIB), ponuditelju (naziv, adresa, OIB), 
vrsti roba/usluga/radova koje se nabavljaju uz detaljnu 
specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena 
te ukupnih cijena, načinu i roku plaćanja, te potpis i 
pečat odgovorne osobe naručitelja. Ukoliko postoji po-
nuda ili predračun, na narudžbenici je dovoljno pozvati 
se na navedenu ponudu, odnosno predračun.

 
PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE 

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI 
VEĆE OD 20.000,00 KN

Vrijednosni pragovi
Članak 8.

1. Način provedbe postupka ovisi o procijenjenoj vrijed-
nosti nabave, te se u tom smislu razlikuje:

• nabava čija procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 
20.000,00 kn, do 70.000,00 kn 

• nabava čija procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 
70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu roba i/ili 
usluga, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu radova 

Povjerenstvo za provedbu postupka  
bagatelne nabave

Članak 9.
1. Pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave pro-

cijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn provodi Po-
vjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave.

2. Obveze i ovlasti članova Povjerenstva za provedbu po-
stupka bagatelne nabave su:

• priprema postupka bagatelne nabave: dogovor oko 
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir 
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponu-
da, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i 
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu 

• provedba postupka bagatelne nabave: slanje poziva za 
dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastav-
ljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 
prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o 
poništenju

3. Odgovorna osoba naručitelja imenuje Povjerenstvo 
za provedbu postupka bagatelne nabave čija procije-
njena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, do 
70.000,00 kn, internom odlukom na razdoblje od godi-
nu dana. Povjerenstvo se sastoji od najmanje tri člana.

4. Odgovorna osoba naručitelja imenuje Povjerenstvo 
za provedbu postupka bagatelne nabave čija procije-
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njena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kn, do 
200.000,00 kn za nabavu roba i/ili usluga, odnosno do 
500.000,00 kn za nabavu radova, internom odlukom 
na razdoblje od godinu dana. Povjerenstvo se sastoji 
od najmanje tri člana, od kojih jedan mora imati važeći 
certifikat u području javne nabave.

Tijek postupka
Članak 10.

1. Postupak bagatelne nabave započinje danom donoše-
nja Odluke o početku postupka bagatelne nabave od 
strane načelnika Općine ili Općinskog vijeća.

2. Odluka o početku postupka bagatelne nabave sastoji 
se od: naziva predmeta nabave, rednog/evidencijskog 
broja predmeta nabave, procijenjene vrijednosti naba-
ve bez PDV-a, naziva i adresa gospodarskih subjekata 
kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda, obrazlo-
ženja u slučaju slanja Poziva na dostavu ponuda samo 
jednom gospodarskom subjektu, navoda o obvezi obja-
ve Poziva na dostavu ponuda te medija objave (ako je 
primjenjivo)

3. Popis gospodarskih subjekata koje se predlaže pozva-
ti na dostavu ponuda može sadržavati gospodarske 
subjekte iz vlastite baze podataka koji su prethodno 
uredno izvršavali svoje obveze prema Naručitelju, kao 
i sve druge gospodarske subjekte koji su registrirani za 
izvršenje predmeta nabave.

4. Ovisno o iznosu procijenjene vrijednosti nabave, Od-
luka o početku postupka postupka bagatelne nabave 
dostavlja se članovima odgovarajućeg Povjerenstva za 
provedbu postupka bagatelne nabave koji poduzimaju 
daljnje radnje u provedbi postupka.

Članak 11.
1. Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti 

jednake ili veće od 20.000,00 kn, naručitelj provodi 
Pozivom za dostavu ponuda prema najmanje 3 (tri) 
gospodarska subjekta.

2. Iznimno od odredbi ovog članka, Poziv za dostavu po-
nuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom 
subjektu, a naročito:
• kada je to u skladu s posebnim propisom ili pravilima 

kojima je regulirano obavljanje određenih usluga;
• kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razlo-

ga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor 
može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

• kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih 
usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih uslu-
ga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzul-
tantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vje-
štaka; 

• kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žur-
nosti izazvane događajima koje naručitelj nije mo-
gao predvidjeti (npr. saniranje štete od vremenskih 
nepogoda, viša sila i drugi slučajevi iznimne žurno-
sti);

• kada je to potrebno zbog dovršenja već započetih 
radova, odnosno izvršenja usluga/ isporuke roba iz 
osnovnog ugovora, a ukupno uvećanje ne prelazi 
vrijednosti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke;

3. U slučaju slanja Poziva na dostavu ponuda samo jed-
nom gospodarskom subjektu, u Odluci o početku po-
stupka bagatelne nabave potrebno je pozvati se na od-
govarajuću odredbu iz stavka 2. ovog članka.

4. U slučaju iz stavka 2. točke 4. ovog članka, naručitelj 
može skratiti rok za dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda
Članak 12.

1. Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omo-
gućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gos-
podarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom i sl.)

2. Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: naziv na-
ručitelja, naziv i opis predmeta nabave, procijenjenu 
vrijednost nabave, uvjete nabave (rok izvršenja, mje-
sto izvršenja, rok valjanosti ponude, rok, način i uvjete 
plaćanja, način izračuna cijene ponude, kriterij za oda-
bir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju 
ispuniti (ako se traži)), popis sastavnih djelova ponu-
de, adresu na koje se ponude dostavljaju, rok za do-
stavu ponude (datum i vrijeme), način izrade ponuda, 
dostave ponuda, kontakt osobu, datum objave poziva 
na internetskim stranicama (ako je primjenjivo), ostali 
podaci.

3. Obavezni prilozi Poziva na dostavu ponuda su:
• Ponudbeni list
• Troškovnik i/ili tehničke specifikacije predmeta na-

bave
4. Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 2 dana od 

dana upućivanja poziva na dostavu ponuda (kod po-
stupaka čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća 
od 20.000,00 kn, do 70.000,00 kn), odnosno najmanje 
8 dana od dana upućivanja poziva na dostavu ponuda 
(kod postupaka čija je procijenjena vrijednost jednaka 
ili veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu 
roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu 
radova).

Članak 13.
1. Kod nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 

veća od 20.000,00 kn, do 70.000,00 kn naručitelj može 
u Pozivu na dostavu ponuda odrediti obvezne razloge 
isključenja kako su propisani u člankom 67. Zakona o 
javnoj nabavi. 

2. Kod nabava čija je procijenjena vrijednost od jednaka 
ili veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu 
roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za naba-
vu radova naručitelj je obvezan u Pozivu na dostavu 
ponuda odrediti obvezne razloge isključenja kako su 
propisani u člankom 67. Zakona o javnoj nabavi. 
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3. Kod nabava čija je procijenjena vrijednost od jednaka 
ili veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu 
roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu 
radova naručitelj je obvezan u Pozivu na dostavu po-
nuda kao razlog isključenja odrediti postojanje dugo-
vanja prema Općini Dubravica.

4. Postojanje okolnosti iz stavka 3. ovog članka, naruči-
telj utvrđuje uvidom u vlastitoj evidenciji.

5. Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponuda odredi-
ti uvjete sposobnosti ponuditelja kako su propisani u 
člancima od 69. do 74. Zakona o javnoj nabavi. 

6. Dokumente iz ovog članka ponuditelji mogu dostaviti 
u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom sma-
tra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naruči-
telj zadržava pravo prije potpisa ugovora zatražiti od 
odabranog ponuditelja izvornike ili ovjerene preslike 
traženih dokumenata.

7. Dokumente iz stavka 1. i 5. ovog članka određuje Po-
vjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave 
Pozivom na dostavu ponuda, na temelju okolnosti po-
jedinog slučaja.

Jamstva
Članak 14.

1. Naručitelj može od ponuditelja tražiti jamstva suklad-
no čl. 76. do 77. Zakona o javnoj nabavi.

2. Dokumente iz stavka 1. ovog članka određuje Povje-
renstvo za provedbu postupka bagatelne nabave Pozi-
vom na dostavu ponuda, na temelju okolnosti pojedi-
nog slučaja.

Kriterij za odabir ponude
Članak 15.

1. U Pozivu na dostavu ponuda naručitelj određuje krite-
rij za odabir ponude.

2. Kriterij za odabir ponude je:
• najniža cijena ili
• ekonomski najpovoljnija ponuda
3. Ako se odabere ekonomski najpovoljnija ponuda, u 

Pozivu za dostavu ponuda mora se navesti relativni 
značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju.

Objava Poziva za dostavu ponuda
Članak 16.

1. Za bilo koji predmet nabave iz ove Odluke može se 
objaviti Poziv na dostavu ponuda na web stranici na-
ručitelja i/ili na Elektroničkom oglasniku javne nabave 
(modul za objavu bagatelnih postupaka).

2. Poziv na dostavu ponuda objavit će se naročito ako 
se na temelju okolnosti pojedinog slučaja (kao što su 
npr. predmet ugovora, procijenjena vrijednost nabave, 
specifičnosti pojedine djelatnosti i sl.) zaključi da bi se 
time ostvarila znatno viša razina tržišnog natjecanja i/
ili učinkovitija nabava i/ili ekonomičnije trošenje nov-
čanih sredstava.

3. Objavu poziva na dostavu ponuda i medij objave odre-
đuje odgovorna osoba Naručitelja u Odluci o početku 
postupka bagatelne nabave.

4. Ako se poziv objavljuje na internetskim stranicama, na 
istima mora biti dostupan najmanje do isteka roka za 
dostavu ponuda.

5. Uz objavu poziva, Naručitelj može istovremeno uputiti 
poziv na dostavu ponudu gospodarskim subjektima.

6. Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na 
dostavu ponuda, uzimaju se u razmatranje pod istim 
uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva 
na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjekti-
ma.

Pojašnjenja poziva za dostavu ponuda
Članak 17.

1. Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski su-
bjekti mogu zahtjevati objašnjenja i izmjene vezano za 
Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj je dužan odgovor 
staviti na raspolaganje svim gospodarskim subjektima 
kojima je upućen poziv na dostavu ponuda, bez navo-
đenja podataka o podnositelju zahtjeva. 

2. Kod nabave čija procijenjena vrijednost jednaka ili 
veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu 
roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu 
radova, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravo-
dobno, naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspo-
laganje najkasnije tijekom drugog dana prije dana u 
kojem istječe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravo-
doban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom 
četvrtog dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu 
ponuda.

Ponuda
Članak 18.

1. Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči 
robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima 
i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.

2. Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list, jamstvo 
za ozbiljnost ponude (ako je traženo), dokumente 
kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi 
isključenja (ako je traženo), dokaze sposobnosti 
(ako je traženo), popunjeni troškovnik, ostalo tra-
ženo u pozivu za dostavu ponuda (uzorci, katalozi, 
tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, 
itd.). 

3. Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga članka najmanje 
sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište 
ponuditelja, OIB, broj računa, navod o tome je li 
ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, 
adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj te-
lefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude 
bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na 
dodanu vrijednost, cijenu ponude s porezom na 
dodanu vrijednost, rok valjanosti ponude, datum i 
potpis ponuditelja.
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4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način 
da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma 
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5. Kod nabava čija procijenjena vrijednost jednaka ili 
veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu 
roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za naba-
vu radova; ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se 
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako 
je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se 
uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje 
ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju 
brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i uku-
pan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od 
više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki 
sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja 
na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Cijena
Članak 19.

1. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u dru-
goj valuti samo ako je naručitelj to izričito odredio u 
pozivu za dostavu ponuda. 

2. Cijena ponude piše se brojkama. 
3. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost mo-

raju biti uračunati svi troškovi i popusti. 
4. Ponuditelj izražava cijenu bez poreza na dodanu vri-

jednost, iznos poreza na dodanu vrijednosti te cijenu s 
uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Dostava ponuda
Članak 20.

1. Kod nabava čija je procijenjena vrijednost veća od 
20.000,00 kn, do 70.000,00 kn naručitelj može odre-
diti način dostave ponuda putem elektroničke pošte ili 
telefaksom. 

2. Kod nabava čija procijenjena vrijednost jednaka ili 
veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu 
roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu 
radova, ponude se dostavljaju na adresu naručitelja u 
zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručite-
lja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i na-
znake ‘’ne otvaraj’’.

3. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda do-
staviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

4. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način 
kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se 
radi o izmjeni ili dopuni ponude.

Zaprimanje ponuda
Članak 21.

1. Rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme) naznačen je 
u Pozivu za dostavu ponuda.

2. Kod nabava čija procijenjena vrijednost jednaka 
ili veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za na-
bavu roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn 

za nabavu radova, svaka pravodobno dostavljena 
ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda 
te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja, 
a na omotnici ponude naznačuje se vrijeme i da-
tum zaprimanja te redni broj ponude prema redo-
slijedu zaprimanja.

3. Ponuda zaprimljena nakon isteka roka za dostavu 
ponuda evidentira se kod naručitelja kao zakaš-
njela ponuda, te se bez odgode neotvorena vraća 
pošiljatelju.

4. U slučaju dostave ponuda putem elektroničke pošte ili 
telefaksom, članovi Povjerenstva za provedbu postup-
ka bagatelne nabave su zaduženi za ispis i arhiviranje 
pristiglih ponuda do trenutka pregleda i ocjene ponuda.

Otvaranje, ocjena i pregled ponuda
Članak 22.

1. Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda.
2. U roku od najviše 30 dana od isteka roka za dostavu 

ponuda, članovi Povjerenstva za provedbu postupka 
bagatelne nabave otvaraju ponude i vrše pregled i ocje-
nu ponuda na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na 
dostavu ponuda. Postupku otvaranja, pregleda i ocjene 
ponuda moraju biti prisutna najmanje dva člana povje-
renstva.

3. O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastav-
lja se zapisnik. Zapisnik o otvaranju, ocjeni i pregledu 
ponuda sastoji se od: naziva i sjedišta naručitelja, nazi-
va predmeta nabave, rednog/evidencijskog broja naba-
ve, navoda o danu slanja poziva za dostavu ponuda, na-
voda o roku za dostavu ponuda, datuma i sata početka 
postupka pregleda i ocjene ponuda, popisa zaprimlje-
nih ponuda s datumom i vremenom zaprimanja, cijene 
ponuda bez PDV-a i cijene ponude s PDV-om, analitič-
kog prikaza traženih i danih dokumenata kojima se do-
kazuje nepostojanje razloga za isključenje, analitičkog 
prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti ponudite-
lja, jamstava ako je traženo, analize ponuda vezano za 
ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave 
i tehničkih specifikacija, razloga za isključenje/odbija-
nje ponuda uz objašnjenje, rangiranja valjanih ponuda 
sukladno kriteriju za odabir, naziva ponuditelja s kojim 
će se sklopiti ugovor, prijedloga odgovornoj osobi na-
ručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o po-
ništenju, s obrazloženjem, imena i prezimena i potpisa 
članova Povjerenstva za provedbu postupka bagatelne 
nabave.

4. Razlozi za odbijanje ponuda određeni su čl. 93. Zako-
na o javnoj nabavi.

5. Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu po-
stupka bagatelne nabave, odgovorna osoba naručitelja 
donosi Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave, 
odnosno Odluka o poništenju postupka bagatelne na-
bave.
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Odluka o odabiru
Članak 23.

1. Odluka o odabiru obvezno sadrži: podatke o naruči-
telju, predmet nabave, naziv ponuditelja čija je ponu-
da odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, nazive i 
adrese svih ponuditelja, razloge isključenja/odbijanja 
ponuda, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

2. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 45 dana od 
isteka roka za dostavu ponuda.

3. Odluka o odabiru se dostavlja s preslikom Zapisnika 
o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda svim gospodar-
skim subjektima koji su dostavili ponudu.

4. Odluka o odabiru smatra se izvršnom nakon što su istu 
zaprimili svi gospodarski subjekti koji su dostavili po-
nudu, te dostavom iste naručitelj stječe uvjete za skla-
panje ugovora o nabavi radova/robe/usluga.

5. Ugovor sukladno ovoj Odluci sklapa odgovorna osoba 
naručitelja ili osoba koju on za to ovlasti.

6. Protiv Odluke o odabiru ne može se izjaviti žalba.
7. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ugovora, 

Naručitelj će pozvati sljedećeg po redu ponuditelja ili 
odustati od sklapanja ugovora ako su za to ostvareni 
razlozi.

Odluka o poništenju
Članak 24.

1. Naručitelj može poništiti postupak bagatelne nabave 
ako:
• postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do 

pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile po-
znate prije; 

• postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sa-
držajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda 
da su bile poznate prije.

2. Naručitelj je obvezan je poništiti postupak bagatelne 
nabave ako:
• nije pristigla nijedna ponuda;
• nakon isključenja i odbijanja ponuda ne preostane 

nijedna valjana ponuda
3. Rok za donošenje Odluke o poništenju iznosi 45 dana 

od isteka roka za dostavu ponuda.
4. Odluka o poništenju s preslikom Zapisnika o otvaranju, 

ocjenu i pregledu ponuda (ako je primjenjivo) dostav-
lja se svim gospodarskim subjektima koji su predali 
ponudu, odnosno kojima je upućen poziv za dostavu 
ponuda.

5. Odluka o poništenju smatra se izvršnom nakon što su 
istu zaprimili svi gospodarski subjekti koji su dostavili 
ponudu/ kojima je upućen poziv na dostavu ponuda.

6. Dostavom Odluke o poništenju naručitelj stječe uvjete 
za pokretanje ponovljenog postupka bagatelne nabave. 

7. Protiv Odluke o poništenju ne može se izjaviti žalba.

 2Prijelazne i završne odredbe
Članak 25.

1. Prilozi ove Odluke su:
• PRILOG 1 ODLUKA O POČETKU POSTUPKA 

BAGATELNE NABAVE 
• PRILOG 2 POZIV NA DOSTAVU PONUDA
• PRILOG 2A PONUDBENI LIST
• PRILOG 2B TROŠKOVNIK
• PRILOG 3 ZAPISNIK O OTVARANJU, OCJENI I 

PREGLEDU PONUDA
• PRILOG 4 ODLUKA O ODABIRU
• PRILOG 5 ODLUKA O PONIŠTENJU

Članak 26.
1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. Ova Odluka će se objaviti na službenoj internetskoj 

stranici Općine Dubravica.
3. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odlu-

ka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 
(KLASA: 021-05/13-02/ 29, URBROJ: 238/40-
13-01) od 30. prosinca 2013. godine 

KLASA: 021-05/14-02/12
URBROJ: 238/40-14-01
Dubravica,  13. svibnja 2014. godine

Načelnik Općine Dubravica
Franjo  Štos
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Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica („Službene glasnik Općine Dubravica“ 
br. 1/13) i članka 9. Odluke o provedbi po-
stupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 

021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01) načelnik Opći-
ne Dubravica dana 13. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva  za provedbu  
postupka bagatelne nabave u 2014. godini

I.
 Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva naruči-
telja za provedbu postupka bagatelne nabave u 2014. godi-
ni.
 Javni naručitelj bagatelne nabave je Općina Dubravi-
ca, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, OIB: 89243140464.

II.
 Postupak bagatelne nabave provodi se sukladno odred-
bama Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijed-
nosti (KLASA: 021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01). 
Bagatelne nabave planirane su u Planu javne nabave za 
2014. godinu.
 Kriterij odabira bagatelne nabave je najniža cijena. 

III.
 U Povjerenstvo za provedbu bagatelnih nabava pro-
cijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna 
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bez PDV-a do procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 
kuna bez PDV-a imenuju se: 
1. Franjo Golub
2. Ivan Štritof
3. Ivica Stiperski

IV. 
 U Povjerenstvo za provedbu bagatelnih nabava proci-
jenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna bez 
PDV-a do 200.000,00 kn za nabavu roba i/ili usluga, odno-
sno do 500.000,00 kn za nabavu radova imenuju se: 
1. Senka Vranić, ovl.savjetnik za provedbu postupaka jav-

ne nabave
2. Franjo Golub
3. Ivan Štritof

V.
   Odgovorna osoba naručitelja je Franjo Štos, načelnik 
Općine Dubravica.  

VI.
 Zadaća Povjerenstva je priprema i provedba postup-
ka bagatelne nabave sukladno članku 9. Odluke o pro-
vedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 
021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01).

VII.
            Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odlu-
ka o imenovanju Povjerenstva  za pripremu i provedbu po-
stupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake 
ili veće od 20.000,00 kuna bez PDV-a do procijenjene vri-
jednosti manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a u 2014. godi-
ni (KLASA:021-05/14-02/09, URBROJ:238/40-14-01) od 
10. ožujka 2014. godine. 

VIII.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-02/13
URBROJ: 238/40-14-01
U Dubravici, 13. svibnja 2014.g.

 N A Č E L N I K 
                                                                      Franjo  Štos                                                                                            
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Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 
1/13) i članka 10. Odluke o provedbi postu-
paka nabave bagatelne vrijednosti  (KLASA: 

021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01) načelnik Opći-
ne Dubravica 

ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA  

BAGATELNE NABAVE  

 Naziv predmeta nabave:opskrba električnom energi-
jom

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 
10 293 Dubravica, na temelju članka 23.  Od-
luke o provedbi postupaka nabave bagatelne 
vrijednosti (KLASA: 021-05/14-02/12,UR-

BROJ:238/40-14-01) u postupku nabave opskrbe električ-
nom energijom, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 
od 140.000,00 kn bez PDV-a, donosi

ODLUKU O ODABIRU

 Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponu-
ditelja: RWE ENERGIJA d.o.o., Buzinska cesta 58 10 010 
Zagreb
 Cijena odabrane ponude iznosi  99.799,09 kn bez 
PDV-a, odnosno 124.748,86 kn sa PDV-om.
 Razlog odabira: najniža cijena 
 Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
1. RWE ENERGIJA d.o.o., Buzinska cesta 58, 
 10 010 Zagreb
2. HEP OPSKRBA d.o.o. Ulica Grada Vukovara 37, 
 10 000 Zagreb
 Odluka o odabiru, zajedno s preslikom Zapisnika o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se bez odgo-
de svim ponuditeljima na dokaziv način.

KLASA: 021-05/14-02/ 16
URBROJ: 238/40-14-01
U Dubravici, 29. svibnja 2014. godine

 N A Č E L N I K 
 Franjo  Štos                                                                                            

 Evidencijski broj nabave:1/14
 Procijenjena vrijednost nabave:140.000,00 kn bez 
PDV-a
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda: Nije primjenjivo
 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.11. Odluke 
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti: Nije 
primljenjivo 
 Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
 Ako da, medij objave: EOJN, web stranica naručitelja
Dostaviti:
1. Članovima Povjerenstva za provedbu postupka baga-

telne nabave, čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 
veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu roba 
i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu radova

2. Arhiva

KLASA: 021-05/14-02/ 14
URBROJ: 238/40-14-01
U Dubravici, 14. svibnja 2014. godine   

 N A Č E L N I K 
                                                                      Franjo  Štos                                                                                            
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Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 
1/13) i članka 10. Odluke o provedbi postu-
paka nabave bagatelne vrijednosti  (KLASA: 

021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01) načelnik Opći-
ne Dubravica 

ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA  

BAGATELNE NABAVE
 
 Naziv predmeta nabave: Izgradnja ograde oko groblja 
u Rozgi 
 Redni/evidencijski broj nabave: 2/14
 Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez 
PDV-a
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda: NP
 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.11. Odluke 
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti: NP
Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
Ako da, medij objave: web stranica naručitelja, EOJN 

KLASA: 021-05/14-02/ 17
URBROJ: 238/40-14-01
U Dubravici, 04. lipnja 2014. godine 

 N A Č E L N I K 
                                                                      Franjo  Štos                                                                                            

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 
1/13) i članka 10. Odluke o provedbi postu-
paka nabave bagatelne vrijednosti  (KLASA: 

021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01) načelnik Opći-
ne Dubravica 

ODLUKU 
O POČETKU POSTUPKA  

BAGATELNE NABAVE
 

 Naziv predmeta nabave: Uklanjanje postojeće zgrade 
stare škole
 Redni/evidencijski broj nabave: 3/14
 Procijenjena vrijednost nabave: 280.000,00 kn bez 
PDV-a
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda: NP
 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.11. Odluke 
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti: NP

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 
1/13) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područ-
noj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13) načelnik Općine Dubravica daje 

SUGLASNOST
za održavanje 

 „4. Međunarodnog festivala puhačkih orkestara“

1. Daje se suglasnost Puhačkom orkestru „Rozga“ za 
održavanje „4. MEĐUNARODNOG FESTIVALA 
PUHAČKIH ORKESTARA“ dana 22. lipnja 2014. 
godine te za zajedničku večeru i druženje glazbenika 
i uzvanika nakon službenog programa u Vatrogasnom 
domu „Pavao Štoos“ Dubravica. 

2. Predmetna suglasnost se daje u svrhu održavanja fe-
stivala iz točke 1. i u druge se svrhe ne može koristiti. 

KLASA: 021-05/14-02/ 19
URBROJ: 238/40-14-01
Dubravica, 17. lipnja 2014. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Franjo Štos   

 Obveza objave poziva na dostavu ponuda   DA     NE
 Ako da, medij objave: web stranica naručitelja, EOJN 

Dostaviti:
1. Članovima Povjerenstva za provedbu postupka bagatel-
ne nabave, čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća 
od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu roba i/ili 
usluga, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu radova 
2. Arhiva 

KLASA: 021-05/14-02/ 18
URBROJ: 238/40-14-01
U Dubravici, 04. lipnja 2014. godine  

N A Č E L N I K 
Franjo  Štos                                                                                            
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Temeljem članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica 
br.1/13) i članka 3. Odluke o pristupanju Op-
ćine Dubravica udruzi LAG „Sava“ (KLA-

SA:021-05/14-01/9, URBROJ:238/40-14-37) načelnik 
Općine Dubravica dana 30. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju predstavnika  Općine Dubravica u 

Skupštinu LAG „SAVA“

I.
 Ovom Odlukom za predstavnika Općine Dubravica 
u Skupštinu LAG „Sava“ imenuje se Franjo Štos, OIB: 
81500829555, rođen 16.06.1950. godine.

II.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.
 
KLASA: 021-05/14-02/ 21
URBROJ: 238/40-14-01
Dubravica, 30. lipnja 2014. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
Franjo Štos
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Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 
1/13) načelnik Općine Dubravica donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava  

OŠ Pušća za školu plivanja

Članak 1.
 Ovom Odlukom odobrava se dodjela financijskih sred-
stava OŠ Pušća za obuku neplivača za učenike 3.c. razreda 
PŠ Dubravica u iznosu od 6.903,30 kuna, a koja se odnose 
na:
- troškove prijevoza za 15. učenika (15x190,22 kn) = 

2.853,30 kn
- troškove obuke za 15. učenika (15x270,00 kn)  

= 4.050,00 kn

Članak 2.
 Sredstva za podmirenje troškova iz čl. 1. ove Odluke 
odobravaju se sa proračunske skupine konta 352 – Škola 
plivanja.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/14-02/ 20
URBROJ: 238/40-14-01
Dubravica, 30. lipnja 2014. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Franjo Štos                                                                                              


