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Dubravica, 03. prosinac 2019. godine 
 
 Na temelju članka 20. stavka 1., članka 42. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16, 101/17), članka 21. Statuta Općine Dubravica 
(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/18) i članka 39. i 51. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/13) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 22. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2019. godine donosi  
 

O D L U K U  
o općinskim porezima Općine Dubravica 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezne stope te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine 
Dubravica (dalje u tekstu: Općina). 
 

II. VRSTE POREZA 
 

Članak 2. 
 Općinski porezi Općine Dubravica su: 

- prirez porezu na dohodak, 
- porez na potrošnju, 
- porez na kuće za odmor, 
- porez na korištenje javnih površina. 

 
III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK 

Članak 3. 
 Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. 
 Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava. 
 

IV. POREZ NA POTROŠNJU 
Članak 4. 

 Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. 
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 Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili 
uobičajenom boravištu poreznog obveznika. 
 

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 
  

Članak 5. 
Porez na kuće za odmor plaća se: 
- za kuće do 50 godina starosti u visini od 12 kuna/m2 koje se nalaze u bilo kojem naselju Općine Dubravica. 
- za kuće iznad 50 godina starosti u visini 10 kuna/m2 koje se nalaze u bilo kojem naselju Općine Dubravica. 
 
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava. 

 
VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

 
Članak 6. 

 Porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno po četvornom metru korištene javne površine. 
 Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog područja koja su u skladu s prostornim planovima, namijenjena općoj 
uporabi (ulice, trgovi, perivoji, igrališta, zelene površine i sl.) 
 

Članak 7. 
 Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade koja se plaća za korištenje javnih površina. 
 

Članak 8. 
 Porez na korištenje javnih površina uplaćuje se na račun Općine Dubravica u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza. 
 

Članak 9. 
 Ako se javna površina koristi za postavu objekata za obavljanje djelatnosti koja se obavlja sezonski, ako se objekt po prestanku obavljanja djelatnosti ne 
ukloni, porez se plaća kao da se na prostoru objekta odnosno javne površine djelatnost obavlja. 
 

Članak 10. 
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava. 

VII. NADLEŽNOST I NAČIN UTVRĐIVANJA 
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Članak 11. 

 Općina Dubravica poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom u cijelosti prenosi 
na Ministarstvo financija, Porezna uprava. 
 Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda. 
 Porezna uprava dužna je do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Dubravica dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima. 
 Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni 
proračun, do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 
 Na utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe zakona kojim 
je uređen opći porezni postupak, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima drugačije određeno u kojem se slučaju primjenjuju 
odredbe tih zakona u postupcima utvrđivanja i naplate općinskih poreza. 
 

Članak 13. 
 Postupci utvrđivanja i naplate poreza na tvrtku, odnosno naziv započeti do dana stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima, završiti će se prema 
odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Dubravica (KLASA: 021-05/02-01-06, 
URBROJ: 238/40-02-01 od 24. siječnja 2002. godine i NN broj 13/2002). 
 

Članak 14. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 2/2018 i 
Narodne novine broj 115/2018). 
 

Članak 15. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.  

Odredbe o prirezu poreza na dohodak stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u „Narodnim novinama“.  
 
            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
            Ivica Stiperski 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA 

 

KLASA: 022-01/19-02/18 
URBROJ: 238/40-01-19-1 
Dubravica, 26. studeni 2019. godine 
 
Na temelju članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik 
Općine Dubravica br. 1/2017) načelnik Općine Dubravica donosi 
 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 
 
Naziv predmeta nabave: Zimsko održavanje 
 
Redni/evidencijski broj nabave: 36/2019 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 104.000,00 kn bez PDV-a 
 
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda: 
 

1. R-M SPRINT d.o.o., Janka Draškovića 36, 10 290 Zaprešić 
2. ZAGORJEGRADNJA d.o.o., Kraljevec na Sutli 147, 49294 Kraljevec na Sutli 
3. LEVAK d.o.o., Pavla Štoosa 23, 10 293 Dubravica 
 

Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave : 
N/P 
Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE 
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):  N/P 
 
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave imenuju se: 

1 
 



Službeni glasnik Općine Dubravica broj 06/2019         6 
 

 

 
1. Silvana Kostanjšek, ovl. osoba za provedbu postupaka javne nabave 
2. Franjo Golub 
3. Ivica Stiperski 

 
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave: 

• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na 

dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu  

 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i 

ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili 

Odluke o poništenju. 

NAČELNIK 

Odgovorna osoba Naručitelja 

Marin Štritof 

 
Dostaviti: 
1. Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave  
2. Pismohrana, ovdje 

 
 
 
KLASA: 022-01/19-02/19 
URBROJ: 238/40-01-19-1 
Dubravica, 26. studeni 2019. godine 
 
Na temelju članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik 
Općine Dubravica br. 1/2017) načelnik Općine Dubravica donosi 

 
 

2 
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ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 
 
Naziv predmeta nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta (šodranje, grabe, kanali) 
 
Redni/evidencijski broj nabave: 35/2019 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 72.000,00 kn bez PDV-a 
 
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda: 
 

4. R-M SPRINT d.o.o., Janka Draškovića 36, 10 290 Zaprešić 
5. ZAGORJEGRADNJA d.o.o., Kraljevec na Sutli 147, 49294 Kraljevec na Sutli 
6. LEVAK d.o.o., Pavla Štoosa 23, 10 293 Dubravica 
 

Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave: 
N/P 
Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE 
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):  N/P 
 
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave imenuju se: 
 

1. Silvana Kostanjšek, ovl. osoba za provedbu postupaka javne nabave 
2. Franjo Golub 
3. Ivica Stiperski 

 
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave: 

• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na 

dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu  

 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i 

ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili 

Odluke o poništenju. 
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NAČELNIK 
Odgovorna osoba Naručitelja 
Marin Štritof 

 
Dostaviti: 
1. Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave  
2. Pismohrana, ovdje 

 
 
 
KLASA: 022-01/19-01/7 
URBROJ: 238/40-01-19-1 
Dubravica, 02. prosinca 2019. godine 

 
 
Temeljem članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br.1/18) i članka 32. Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 04/2019) načelnik Općine Dubravica dana 02. prosinca 2019. godine donosi 
 

ODLUKU 
o isplati dara za djecu službenika Općine Dubravica 

u prigodi dana Sv. Nikole 
 

Članak 1. 
 

Svakom službeniku Općine Dubravica koji je roditelj djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, odobrava se 
dar za dijete u visini od 600,00 kuna, u prigodi dana Sv. Nikole. 
  

Članak 2. 
 
Dar za dijete iz čl. 1 ove Odluke odobrava se s proračunske pozicije R009 – Ostali rashodi za zaposlene – darovi djeci zaposlenih. 
 

Članak 3. 

3 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“. 

 
         NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 

        Marin Štritof 

 
 
 
KLASA: 022-01/19-01/8 
URBROJ: 238/40-01-19-1 
Dubravica, 02. prosinca 2019. godine 
 

Temeljem članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br.1/18) i članka 26. Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 04/2019) načelnik Općine Dubravica dana 02. prosinca 2019. godine donosi 

 
ODLUKU 

o isplati božićnice službenicima Općine Dubravica 
 

Članak 1. 
Odobrava se isplata božićnice službenicima Općine Dubravica u iznosu od 1.250,00 kn, izuzev pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica 
sukladno Sporazumu o istodobnom korištenju godišnjeg odmora za 2019. godinu (KLASA: 400-02/19-01/48, URBROJ: 238/40-01-19-1 od 11. lipnja 2019. godine) 
sklopljen sa Općinom Marija Gorica i članku 7. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19). 

Članak 2. 
Sredstva za isplatu božićnice iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske pozicije R010 - Ostali rashodi za zaposlene - Božićnica.  
 

Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ 

 
         NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 

        Marin Štritof 
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