
Službeni glasnik Općine Dubravica broj 02/2021         
Službeni glasnik Općine Dubravica izdaje Općina Dubravica. Sjedište Općine Dubravica: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, tel. 01/3399-360, fax: 01/3399-707. Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Općine 
Dubravica 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE 
DUBRAVICA 

 
 
 
 

Broj 02/2021       GODINA XXIV       14. travanj 2021. 

 

SADRŽAJ 
 

 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA 

 

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dubravica 
2. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica 

 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA 

 

1. Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica 
2. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Dubravica namijenjenih financiranju programa i aktivnosti koje provode udruge u 2021. godini 
3. Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) 
4. Odluka o isplati dodatka za uspješnost u radu temeljem ocjenjivanja službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica 
5. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu 
6. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Dubravica 
7. III. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu 
8. Odluka o početku postupka jednostavne nabave 
9. Odluka o odabiru 



         2 
 

 
 
 
 
Službeni glasnik Općine Dubravica broj 02/2021 
 
 

10. Odluka o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu 
 

 
 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA 

  

KLASA: 021-05/21-01/2 
URBROJ: 238/06-02-21-3 
Dubravica, 13. travanj 2021. godine 
 
Na temelju članka 61a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01, 1 
29/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 68. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 33. sjednici održanoj dana 13. travnja 2021. godine donosi  
 

ODLUKU 
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Dubravica 
 

Članak 1. 
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora i to: 
 
1. Mjesni odbor Dubravica - Rozga 
2. Mjesni odbor Bobovec Rozganski 
3. Mjesni odbor Kraj Gornji Dubravički-Pologi 
4. Mjesni odbor Vučilčevo 
5. Mjesni odbor Prosinec - Donji Čemehovec 

1 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
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6. Mjesni odbor Lukavec - Lugarski Breg 
 

Članak 2. 
U Vijeća mjesnih odbora bira se 5 članova.  
 

Članak 3. 
Za dan provedbe izbora određuje se 16. svibanj 2021. godine. 
  

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ odnosno 15. travnja 2021. godine. 
 
                                                 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA 
            Predsjednik Ivica Stiperski 
 

                                                                                        

 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/2 
URBROJ: 238/06-02-21-4 
Dubravica, 13. travanj 2021. godine 
   
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01, 1 
29/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 67. stavka 2. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ br. 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 33. sjednici održanoj dana 13. travnja 2021. godine donosi  

 
O D L U K U  

o izboru članova Vijeća mjesnih odbora  
Općine Dubravica 

2 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
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I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se postupak za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica (u daljnjem tekstu: članove vijeća), tijela za raspisivanje 
i provedbu izbora, postupak kandidiranja, zaštita izbornog prava i druga pitanja vezana uz provedbu izbora. 
 
Postupak izbora članova vijeća u smislu stavka 1. ovog članka uređuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave. 
 
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 

Članak 2. 
Sukladno članku 62. Statuta Općine Dubravica izbori će se provesti za 6 mjesnih odbora na području Općine Dubravica i to: 
 

1. Mjesni odbor Dubravica-Rozga 
2. Mjesni odbor Bobovec Rozganski 
3. Mjesni odbor Kraj Gornji Dubravički-Pologi 
4. Mjesni odbor Vučilčevo 
5. Mjesni odbor Prosinec-Donji Čemehovec 
6. Mjesni odbor Lukavec-Lugarski Breg 

 
Svaki mjesni odbor iz prethodnog stavka ima pet članova vijeća. 
 

Članak 3. 
Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 
 
Za članove vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se 
vijeće izbori provode. 
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Članak 4. 
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori) tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.  
Mandat članova vijeća traje četiri godine.  
Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima, započinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju 
izbora odnosno do dana raspuštanja vijeća. 
 
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a prava i dužnosti izabranih članova vijeća mjesnog odbora započinju danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora.  
 
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova u radu vijeća. 
 
Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima, počinje teći danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o 
raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora.  
 

Članak 5. 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora. 
Redovni izbori za članove vijeća održavaju se svake četvrte godine.  
Izbori za članove vijeća mogu se raspisati za dan kad se održavaju lokalni izbori.  
Ukoliko je mandat članova vijeća prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora, prijevremeni izbori održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja.  
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 ili više od 60 dana. 
Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori za članove tog vijeća, a prije njihovog održavanja, u tom mjesnom odboru se 
neće raspisivati i održati prijevremeni izbori.  
 

Članak 6. 
Član vijeća jednog mjesnog odbora ne može istovremeno biti član drugog mjesnog odbora, član Općinskog vijeća, načelnik, niti zaposlen u jedinici lokane samouprave na čijem 
je području član vijeća mjesnog odbora. 
 
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana dužna je do konstituiranja vijeća izjasniti se o tome 
prihvaća li dužnost člana ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik, u skladu sa odredbama Zakona i ove Odluke. 
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Članak 7.  
Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti 
mandat mu miruje, a zato vrijeme zamjenjuje ga zamjenik – kandidat s liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka koja ga je kandidirala, odnosno prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste grupe birača.  
Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti, dužan je o tome u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti obavijestiti predsjednika vijeća.  
 
 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću mjesnog odbora na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani 
zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.  
Nastavljanje s obnašanjem nespojive dužnosti člana vijeća  na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 
 

Članak 8. 
Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje 4 godine. 
Članu vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u sljedećim slučajevima: 

- ako podnese ostavku, s danom podnošenja pisane ostavke u skladu s pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku 
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke, 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama Zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo 
- danom prestanka prebivališta s područja mjesnog odbora 
- smrću. 

Ostavka člana vijeća iz stavka 2. alineje 1. ovog članka mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.  
 

Članak 9. 
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost, ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje 
ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.  
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu 
miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu. 
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 
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Članak 10.  

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja. 
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. 
Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje. 
 
II. PREDLAGANJE KANDIDATA 
 

Članak 11. 
Pravo predlagatelja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća imaju sve registrirane političke stranke u Republici Hrvatskoj i birači. 
Prilikom sastavljanja lista predlagatelji su dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.  
Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća može samostalno predložiti jedna politička stranka ili  dvije ili više političkih stranaka. 
Ako kandidacijsku listu predlažu birači, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa birača i to:  

- za članove vijeća svih mjesnih odbora 20 potpisa. 
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 
 
 
 

Članak 12. 
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstva za mjesne izbore. 
U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci:  
1. ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata 
2. ime, prezime i prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.  
 
Svojim potpisom svaki birač može podržati samo jednu kandidacijsku listu. 
 

Članak 13. 
Prijedlozi lista kandidata podnose se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstvo. 
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U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. zaključno do rednog broja koliko 
ih se bira. 
Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više politički stranaka, koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale 
skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti  kratica.  
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, naziv liste je „kandidacijska lista grupe birača“.   
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.  
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) 
i spol.  
 

Članak 14. 
Uz prijedlog liste dostavlja se i očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature, ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva. 

 
Članak 15. 

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li podnesene sukladno odredbama ove Odluke i obvezatnim uputama, te utvrditi pravovaljanost 
predloženih kandidacijskih lista. 
Za svaki mjesni odbor posebno, Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu. 
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste, a kandidacijske liste se na zbirnu listu unose prema abecednom redu punog naziva 
političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja 
kandidacijske liste grupe birača.  
Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu ona se unosi na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.  
Objava se vrši putem oglasnih ploča mjesnih odbora odnosno te na službenoj web stranici Općine, a sve u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i 
podnošenje lista. 
 
III. IZBORNA PROMIDŽBA 
 

Članak 16. 
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici kandidacijskih lista grupe birača imaju pravo na javno predstavljanje i obrazlaganje svojih izbornih 
programa biračima (izborna promidžba), što su lokalni mediji dužni svim sudionicima izborne promidžbe omogućiti pod jednakim uvjetima.   
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Sudionici izborne promidžbe istu su dužni voditi slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a suprotstavljanje i sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama.  
 
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora. 
 
 

Članak 17. 
Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno 19,00 sati do kada je zabranjeno 
svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjene rezultata izbora. 
 
IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 
Članak 18. 

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. 
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 
1 do zaključno broja koliko se članova vijeća  bira na izborima. 
Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. 
Svaka kandidacijska lista dobiti će onoliko mjesta u vijeću mjesnih odbora koliko puta broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj (D'Hondtov sustav). 
Ako su važeći glasovi  tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dviju ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada onoj listi 
koja je dobila više glasova. 
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.  

 
Članak 19. 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora. 
Zamjenici članova vijeća mjesnog odbora sa svake kandidacijske liste, jesu kandidati koji nisu izabrani. 
Zamjenik člana kojeg odredi politička stranka odnosno drugi predlagatelj liste, stupa na dužnost s prestankom mandata izabranom članu vijeća  u slučajevima utvrđenim ovom 
Odlukom. 
 
V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 
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Članak 20. 

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su:  
– općinsko izborno povjerenstvo  
– birački odbori.  

Članovi općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo. 
 
1. OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  
 

Članak 21. 
Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore ima stalni i prošireni sastav. 
 
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana, koji ne smiju biti članovi političkih stranaka, niti kandidati na 
izborima koje provode. 
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti pravne struke. 
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore imenuje Općinski načelnik.  
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine po tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika 
oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Dubravica, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju 
izbora.  
Ako predstavnici političkih stranaka ne postignu dogovor vezano uz predstavnike u proširenom sastavu Općinskog izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će općinski 
načelnik ždrijebom.  
Članovi proširenog sastava ne smiju biti kandidati na izborima koje provode. 
Ako političke stranke na poziv predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva ne imenuju predstavnike u prošireni sastav izbornog povjerenstva, općinsko izborno povjerenstvo 
može raditi i u stalnom sastavu. 
Svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti. 
Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika Općine Dubravica, poslove proširenog sastava Općinskog izbornog 
povjerenstva odlukom Povjerenstva može obavljati prošireni sastav Povjerenstva  imenovan za lokalne izbore, u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe stavaka 5. i 6. ovog 
članka. 
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Članak 22. 
Općinsko izborno povjerenstvo u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora ima slijedeće ovlasti:  
 
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela,  
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, 
4. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, 
5. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora, 
6. objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih odbora, 
7. određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora, 
8. imenuje članove biračkih odbora te nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
9. nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
10. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja po biračkim mjestima na području svakog mjesnog odbora, 
11. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća svakog pojedinog mjesnog odbora, 
12. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog odbora na službenoj web stranici Općine, 
13. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada, 
14. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i obvezatnim uputama, 
15. obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom. 
 
2. BIRAČKI ODOBRI 
 

Članak 23. 
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto i izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja. 
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova. 
Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno 
stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Dubravica. 
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način 
da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika. 
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Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno 
ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora. 
Birački odbori moraju se imenovati najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. 
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti. 
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti 
jedne  
političke stranke. 

Članak 24. 
Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika Općine Dubravica, poslove biračkih odbora odlukom Povjerenstva 
mogu obavljati birački odbori imenovani za lokalne izbore, u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe stavaka 3. i 4. članka 23. 
 

Članka 25. 
Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. 
Visinu naknade utvrđuje načelnik Općine Dubravica posebnom odlukom. 
 
 
 
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA 
 

Članak 26. 
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu glasačkim listićem označenim serijskim brojem. 

 
Članak 27. 

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži: 
- naziv liste, 
- ime i prezime nositelja liste,  
- naputak o načinu glasovanja, 
- serijski broj listića, 
- pečat Općinskog vijeća Općine Dubravica. 
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Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista. 
Ispred naziva liste stavlja se redni broj, a glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje. 
Glasački listići sa sadržajem iz stavka 2. ovog članka tiskaju se pod neposrednim nadzorom Općinskog izbornog povjerenstva. 
 

Članak 28. 
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao. 
Nevažeći glasački listić je: 

– neispunjeni glasački listić 
– glasački listić popunjen tako se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao 
– glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista. 

 
Članak 29. 

Glasovanje traje neprekidno od 07,00 -19,00 sati, nakon čega se biračka mjesta zatvaraju.  
Omogućiti će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19,00 sati. 
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutni predsjednik ili potpredsjednik biračkog odbora te najmanje četiri člana biračkog odbora.  
 

Članak 30. 
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan. 
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, 
odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto. 
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. 
Službene osobe policije od kojih je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka, mogu unositi oružje. 
 

Članak 31. 
Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi i provjeriti da li je upisan u izvadaka iz popisa birača za dotično 
biračko mjesto.  
Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima.  
Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom nadležnog državnog ureda koji vodi registar birača, dokaže da 
ima pravo pristupiti glasovanju u tom mjesnom odboru. 



         14 
 

 
 
 
 
Službeni glasnik Općine Dubravica broj 02/2021 
 
 

Potvrdu iz stavka 3. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.  
Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču predaje glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja.  
Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se predaje biraču.  
 

Članak 32. 
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći  na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će 
po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste. 
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu, može o tome obavijestiti Općinsko izborno povjerenstvo najranije 3 dana 
prije održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora. 
Općinsko izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaje nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal. 
 
 
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o 
tajnosti glasovanja. 
Birač je dužan najmanje jedanput presavinuti glasački listić na kojem je glasovao, staviti ga u posebnu omotnicu i zatvoriti je. Član biračkog odbora dužan je nakon povratka na 
biračko mjesto predati omotnicu predsjedniku biračkog odbora. 
Predsjednik biračkog odbora presavinuti glasački listić odmah ubacuje u glasačku kutiju na biračkom mjestu.  
Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta onemogućena pristupačnost biračkom mjestu, primjenjuju se odredbe 
stavka 4.,5. i 6. ovog članka.  
Glasovanje u smislu stavka 1.,2. i 7. ovog članaka predsjednik biračkog odbora dužan je poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora. 
 

Članak 33. 
Po završenom glasovanju, birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti. 
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela, ukupan broj birača koji su glasovali, a zatim pristupa otvaranju glasačke kutije i 
prebrojavanju glasova. 
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima, a ako se 
utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o tome obavještava Općinsko izborno povjerenstvo koje odmah raspušta birački 
odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja. Rezultat ponovljenog glasovanja 
utvrđuje s u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.  



         15 
 

 
 
 
 
Službeni glasnik Općine Dubravica broj 02/2021 
 
 

 
 

Članak 34. 
O svom radu birački odbor sastavlja zapisnik koji sadrži:  
 

- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali  potvrdu nadležnog tijela, 
- broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje, 
- broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,  
- broj birača koji su glasovali na bračkom mjestu uz pomoć druge osobe,  
- koliko je birača ukupno glasovalo,  
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, 
- broj nevažećih glasačkih listića.  

 
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.  
Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Općinsko izborno povjerenstvo. 
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik. 
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. 
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako 
ih član biračkog odbora navede.  
 

Članak 35. 
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal, birački odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta. 
Općinsko izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate glasovanja na biračkim mjestima i bez odgode će objaviti: 
 

- broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor, 
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, 
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 
- broj mjesta u vijeću mjesnih odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista,  
- te imena i prezimena kandidata za svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnih odbora. 
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Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na službenoj web stranici Općine Dubravica. 
 

Članak 36. 
O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi: 
- broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i potvrdama za glasovanje, 
- broj birača koji su glasovali,  
- broje nevažećih glasačkih listića, 
- broj glasova koje je dobila pojedina kandidacijska lista, 
 
Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik. 
Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva. 
 
V. PROVEDBA IZBORA 
 

Članak 37. 
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora. 
Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u svakom mjesnom odboru s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu. 
Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora. 
Objava biračkih mjesta obavlja se putem oglasa (plakata) koji se postavljaju na mjestima uobičajenog oglašavanja i mjestima većeg okupljanja građana te se objavljuje na 
službenoj web stranici Općine Dubravica. 
Biračka mjesta određuju se ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu 
određenom za glasovanje.  
Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.  
Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika, Općinsko izborno povjerenstvo može odrediti da su biračka mjesta 
istovjetna onima određenim za izbor članova Općinskog vijeća i načelnika. 
 

Članak 38. 
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja. 
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje se glasuje. 
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U prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi 
i lenti Predsjednika Republike Hrvatske.  
U istim prostorijama mogu se isticati i obilježja Zagrebačke županije i Općine Dubravica u skladu s njihovim statutima. 
Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski 
broj listića. 
 
VI. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 
 

Članak 39. 
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Općine Dubravica. 
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo koje je ovlašteno odrediti način korištenja sredstava, njihovu raspodjelu i dodjelu tijelima za provedbu 
postupka izbora u skladu sa ovom Odlukom. 
 
VII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 

Članak 40. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe birača, kandidati, 
najmanje 25 birača ili najmanje 5 % birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.   
 
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju 
svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.  
Prigovori na nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka 
dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
O prigovoru rješava Općinsko izborno povjerenstvo. 
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali 
na koje se prigovor odnosi.  

 
Članak 41. 
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Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništiti će radnje u tom 
postupku i odrediti da se radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani. 
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na  rezultate izbora, 
Općinsko izborno povjerenstvo poništiti će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori. 
 

Članak 42. 
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u županiji. 
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se putem Općinskog izbornog povjerenstva u roku 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje. 
Nadležno upravno tijelo u županiji dužno je o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. 
 

Članak 43. 
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom. 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 44. 

Konstituirajuća sjednica vijeća svakog pojedinog mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. 
Konstituirajuće sjednice vijeća iz stavka 1. ovog članka saziva načelnik Općine Dubravica. 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti 
najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 
Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika vijeća za kojeg je glasovala većina svih članova vijeća. 
 

Članak 45. 
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u roku utvrđenom člankom 44. stavkom 1. ove Odluke, općinski načelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od 
dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, općinski načelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku 
od 30 dana. 
Ako se vijeće ne konstituira ni u rokovima iz stavka 1. ovog članka, raspisat će se novi izbori. 
 

Članak 46. 
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 2/17). 

 
Članak 47. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ odnosno 15. travnja 2021. godine. 
 

     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Dubravica 

     Ivica Stiperski 
 
              

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA 
 
 
 
 
KLASA: 230-01/21-01/1 
URBROJ: 238/06-01-21-3 
Dubravica, 18. ožujak 2021. godine 

 
 Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne 
novine» broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica («Službeni glasnik Općine Dubravica» broj 4/15) i članka 38. Statuta Općine 
Dubravica («Službeni glasnik Općine Dubravica» broj 01/2021), Općinski načelnik Općine Dubravica donosi  
 

IZMJENU GODIŠNJEG PLANA 
 raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini  

iz proračuna Općine Dubravica 
 

Članak 1. 

1 
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  Općinski načelnik Općine Dubravica je dana 13. siječnja 2021. godine donio Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. 
godini iz proračuna Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2021, dalje u tekstu: Godišnji plan) te se temeljem važeće Odluke o donošenju I. Izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu mijenja Godišnji plan na način da se mijenja tabela u prilogu koja je sastavni dio ove Izmjene Godišnjeg plana. 

 
Članak 2. 

 Ostale odredbe Godišnjeg plana ostaju nepromijenjene.  

Članak 3. 
 Ova Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u «Službenom glasniku Općine Dubravica», na internetskoj stranici Općine Dubravica i oglasnim pločama. 
 

       NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
       Marin Štritof 

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica 
R. 

br. 

Naziv 

upravnog 

odjela 

(kratica) 

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u 

proračunu) 

Ukupna 

vrijednost 

poziva  

(kn) 

Okvirni 

broj 

planiranih 

ugovora 

Okvirni 

datum 

raspisivanja 

poziva 

Financijska 

podrška se 

ostvaruje na 

rok do 

Okvirni 

datum 

ugovaranja 

projekata 

1. JUO 

Javni poziv za podnošenje prijava za 

dodjelu jednokratnih financijskih 

potpora udrugama za 2021. godinu: 

71.000,00  7 

ožujak 2021.  

godine 

31. 12. 2021. 

godine 

svibanj 

2021. godine 1. Javnih potreba u kulturi (Program 

1005, Aktivnost 100001) 

2. Gospodarstvo i poljoprivreda 

(Program 1004, Aktivnost 100003) 

71.000,00 7 
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Legenda kratica za upravne odjele: 

 JUO  Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica 

    

 
 
 

 
KLASA: 230-01/21-01/1 
URBROJ: 238/06-01-21-4 
Dubravica, 18. ožujak 2021. godine 

 
 Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 7. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/15) i 
članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021), Općinski načelnik Općine Dubravica dana 18. ožujka 2021. godine, donosi  

 
 

ODLUKU 
o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Dubravica namijenjenih financiranju programa i aktivnosti koje provode udruge u 2021. godini  

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koje provode udruge u 2021. godini iz raspoloživih 
sredstava Općine Dubravica, u ukupnom iznosu od 71.000,00 kn. 
 Sredstva su predviđena I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu kako slijedi: 

 - Javne potpore u kulturi (Program 1005, Aktivnost 100001), 

 -  Gospodarstvo i poljoprivreda (Program 1004, Aktivnost 100003) 

2 
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Članak 2. 
 

 Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. 
godinu (u daljnjem tekstu: Poziv) čiji je nositelj Općina Dubravica, i u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Dokumentacija za provedbu Poziva iz članka 2. ove Odluke obuhvaća: 

 1. tekst javnog poziva, 

 2. upute za prijavitelje, 

 3. obrasce za prijavu na javni poziv, 

 4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/aktivnost i 

 5. obrasce za provedbu programa/aktivnosti i izvještavanje. 

 

 Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 

 3.1. Obrazac prijave na Javni poziv 

 3.2. Obrazac troškovnik aktivnosti 

 3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

 3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu. 
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 Obrasci za provedbu programa/aktivnosti i izvještavanje iz stavka 1. ovog članka su: 

 5.1. Obrazac ugovora o financiranju  

 5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/aktivnosti 

 5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/aktivnosti  

 
Članak 4. 

 
Tekst Poziva će se objaviti na internetskoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr i na oglasnim pločama u vlasništvu Općine Dubravica.  
Na Internet stranici Općine, uz tekst javnog poziva, objavit će se i cjelokupna natječajna dokumentacija, a biti će dostupna za preuzimanje i u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Dubravica. 
 

Članak 5. 
 

Općina Dubravica će putem Jedinstvenog upravnog odjela osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja 
i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa/aktivnosti iz svog djelokruga. 
 

Članak 6. 
 

Za provođenje postupaka javnih poziva Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta poziva i ocjenjivanje prijava (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo provodi postupak provjere ispunjenja propisanih uvjeta poziva, ocjenjuje prijave i predlaže odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za 
programe/aktivnosti. 
 

Članak 7.  
 
Konačnu odluku o odobravaju financijska sredstva donosi Općinski načelnik. 
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Dubravica će potpisati ugovor. 
Ugovorom će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i izvještavanja. 

http://www.dubravica.hr/
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Članak 8. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ i na internetskoj stranici Općine Dubravica. 

 
          NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA, Marin Štritof 

                  
 
 
 
KLASA: 022-01/21-01/10 
URBROJ: 238/06-01-21-1 
Dubravica, 22. ožujak 2021. godine 

Na  temelju članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 9. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 
115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17. – 1/21) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ broj 01/2021) općinski načelnik Općine Dubravica dana 22. ožujka 2021. godine donosi 

PRAVILNIK  
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

 
Pravilnika o radu i unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) 
 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 

broj 04/19-pročišćeni tekst, 07/2020). 

3 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35599
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35597
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42193
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43421
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46522
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Članak 2. 

 Članak 8. stavak 1. točka 5. Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika mijenja se i glasi: 
„5. s obzirom na ostvarene rezultate rada temeljem ocjenjivanja provedenom sukladno Pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 09/2020): 

- zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom „odličan“ 3 dana 
- zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom „vrlo dobar“ 2 dana 
- zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom „dobar“  1 dan“ 

 
Članak 3. 

 Iza članka 23. Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika dodaje se novi članak 23a. i glasi: 
„Za ostvarene rezultate rada temeljem ocjenjivanja službenika, provedenom sukladno Pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 09/2020), službenik koji je ocijenjen ocjenom „odličan“ može svake godine ostvariti dodatak na 
uspješnost u radu, koji može iznositi najviše 5.000,00 kuna i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. 
Općinski načelnik, po provedenom postupku ocjenjivanja službenika, posebnom odlukom odlučuje o isplati dodatka iz prethodnog stavka ovog članka službenicima, 
a sredstva za tu namjenu se osiguravaju u proračunu općine.“ 

Članak 4. 
Iza članka 32. Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika dodaje se novi članak 32a. i glasi: 

„Službeniku će se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidnu službu u Općini Dubravica kada navrši: 
- 10 godina radnog staža u iznosu od 1.500,00 kuna 

- 15 godina radnog staža u iznosu od 2.000,00 kuna 

- 20 godina radnog staža u iznosu od 2.500,00 kuna 

- 25 godina radnog staža u iznosu od 3.000,00 kuna 

- 30 godina radnog staža u iznosu od 3.500,00 kuna 

- 35 godina radnog staža u iznosu od 4.000,00 kuna 

- 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža u iznosu od 5.000,00 kuna 

Odluku o isplati jubilarne nagrade donosi općinski načelnik kada službenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu, a sredstva za tu namjenu se osiguravaju u proračunu 
općine.“ 
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Članak 5.  
 Ostale odredbe Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 6. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
 
                

     NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
     Marin Štritof 

 
 
 
KLASA: 022-01/21-01/11 
URBROJ: 238/06-01-21-1 
Dubravica, 24. ožujak 2021. godine 

Na  temelju članka 23a. Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 
broj 04/19-pročišćeni tekst, 07/2020 i KLASA: 022-01/21-01/10, URBROJ: 238/06-01-21-1 od 22. ožujka 2021. godine) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik 
Općine Dubravica“ broj 01/2021) općinski načelnik Općine Dubravica donosi 

ODLUKU 
o isplati dodatka za uspješnost u radu  

temeljem ocjenjivanja službenika  
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica 

 
 

Članak 1. 

4 
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Ovom Odlukom, a po provedenom postupku ocjenjivanja službenika/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica, odobrava se isplata dodatka na 
uspješnost u radu službenika/pročelnika koji su ocjenjeni ocjenom „odličan“. 

 
Članak 2. 

 Ovom Odlukom odobrava se isplata dodatka na uspješnost u radu u iznosu od 5.000,00 kuna sljedećim službenicima: 
1. Silvana Kostanjšek, pročelnica  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica 
2. Dragica Stiperski, voditelj računovodstva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica 
 Isplata dodatka iz prethodnog stavka ovog članka isplatiti će se službenicima zajedno sa plaćom za naredni mjesec od dana donošenja ove Odluke.  
 

Članak 3. 
 Sredstva za isplatu dodatka na uspješnost u radu službenika povodom provedenom postupka ocjenjivanja, osigurana su u proračunu Općine Dubravica na proračunskoj 
poziciji R377 – Novčane nagrade za radne rezultate.  

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
 
              NAČELNIK 
                  Marin Štritof 
 
 
 
KLASA: 022-01/21-01/12 
URBROJ: 238/06-01-21-1 
Dubravica, 24. ožujak 2021. godine 
 
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021), 
a u skladu sa Planom proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 09/2020) i Odlukom o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Dubravica za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 24. ožujka 2021. godine  
 

II. IZMJENE I DOPUNE 

5 
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PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU 
 

Članak 1.  
 

 Ovim Planom utvrđuje se pravo i obveza Općine Dubravica za provođenje postupaka nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i sukladno Pravilniku o provedbi 
postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/17). 

 
Članak 2. 

 
 U Planu nabave Općine Dubravica za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) mijenja se članak 2. i glasi: 
Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2021. godinu: 
Rb
r 

Evidencijsk
i broj 

nabave 

Predmet 
nabave 

Brojčana 
oznaka 
predmet
a nabave 
iz CPV-a 

Procijenjen
a vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 

(uključujući 
jednostavn
e nabave) 

Posebn
i režim 
nabave 

Predmet 
podijelje

n na 
grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvirn

i sporazum 

Ugovor/okvirn
i sporazum se 

financira iz 
fondova EU 

Planirani 
početak 
postupk

a 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 
sporazum

a 

Vrijedi 
od 

Vrijedi 
do 

Napomen
a 

Status 
promjen

e 

1 01/2021 Uredski materijal 22800000-
8  

25.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

2 02/2021 Električna 
energija - javna 
rasvjeta 

09000000-
3  

92.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor  III. kvartal 1 godina 11.01.202
1    

3 03/2021 Usluge 
promidžbe i 
informiranja 

98390000-
3 

64.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

4 04/2021 Intelektualne i 
osobne usluge 

71310000-
4 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

5 05/2021 Usluge 
odvjetnika 

79110000-
8 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    
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6 06/2021 Programi 
Libusoft 

48000000-
8  

46.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

7 07/2021 Ostale usluge 98000000-
3 

27.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

8 08/2021 Legalizacija 
nerazvrstanih 
cesta 

71355000-
1 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

9 09/2021 Prijenosna 

računala 
30213100-

6  
24.800,00 Postupak 

jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  III. kvartal  11.01.202

1    

10 10/2021 Uređenje staza i 
ograde groblja 

45215400-
1  

216.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

11 11/2021 Rekonstrukcija 
šumskih 
prometnica-
Rozganska cesta 
i II Lugarska 

45233140-
2 

1.517.031,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor DA III. kvartal Tijekom 

godine 
11.01.202

1    

12 12/2021 Trošak stručnog 
nadzora-Rek. 
traktorskih 
putova 

71520000-
9 

48.803,11 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

13 13/2021 Vođenje projekta 
"Rekonstrukcija 
traktorskih 
putova u šumske 
ceste u 
gospodarskoj 
jedinici 
Zaprešićke 
šume" 

72224000-
1 

30.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

14 14/2021 Izgradnja grobnih 
mjesta i ograde 

45215400-
1  

113.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    24.03.202
1   Izmijenjen

a 

14/2021 Izgradnja grobnih 
mjesta i ograde 

45215400-
1  

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1 

24.03.202
1   
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15 15/2021 Rekonstrukcija 
kurije starog 
Župnog dvora u 
Rozgi - 6. faza 

45212360-
7 

276.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

16 16/2021 Informatička 
radionica-Aktivni 
u zajednici 

80533200-
1 

128.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor DA   11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 

17 17/2021 Edukativni 
program stranog 
jezika-Aktivni u 
zajednici 

80580000-
3 

124.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor DA   11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 

18 18/2021 Jednodnevna 
radionica 
Poduzetničke 
priče-Aktivni u 
zajednici 

80500000-
9 

27.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

19 19/2021 Usluga provedbe 
Praktične 
radionice-Aktivni 
u zajednici 

80500000-
9 

62.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

20 20/2021 Upravljanje 
projektom i 
administracija-
Aktivni u 
zajednici 

72224000-
1 

110.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor NE   11.01.202
1    

21 21/2021 Računala i 
računalna 
oprema-Aktivni u 
zajednici 

30230000-
0  

44.640,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

22 22/2021 Kombi vozilo-
Aktivni u 
zajednici 

34100000-
8  

209.047,49 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor DA II. kvartal Tijekom 

godine 
11.01.202

1    

23 23/2021 Promidžba i 
vidljivost 
projekta-Aktivni u 
zajednici 

79342200-
5 

92.280,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor DA   11.01.202
1    

24 24/2021 Izgradnja 
poslovne zgrade-
ambulanta-III. 
faza 

45215100-
8 

1.448.000,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor  II. kvartal 1 godina 24.03.202

1   Izmijenjen
a 
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24/2021 Izgradnja 
poslovne zgrade-
ambulanta-III. 
faza 

45215100-
8 

1.440.238,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor  II. kvartal 1 godina 11.01.202

1 
24.03.202

1   

25 25/2021 Projektna 
dokumentacija za 
izgradnju 
poslovne zgrade-
ambulanta 

71242000-
6 

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

26 26/2021 Priključenje 
građevine na 
elektroenergetsk
u mrežu-
ambulanta 

31311000-
9  

20.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

27 27/2021 Nadzor-izgradnja 
poslovne zgrade-
ambulanta-III. 
faza 

71247000-
1 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

28 28/2021 Održavanje 
nerazvrstanih 
cesta (šodranje, 
grabe, kanali) 

45233141-
9  

52.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

29 29/2021 Nabava šljunka 14212120-
7  

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 

30 30/2021 Zimsko 
održavanje 

90620000-
9 

73.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

31 31/2021 Male komunalne 
akcije mjesnih 
odbora 

45232452-
5 

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 

32 32/2021 Pojačano 
održavanje-
Željeznička cesta 

45233141-
9  

497.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

33 33/2021 Pojačano 
održavanje-
Vinogradski put 

45233141-
9  

120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

34 34/2021 Pojačano 
održavanje-
Kumrovečka 

45233141-
9  

133.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    
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cesta-Odvojak 
Kell-Harapin 

35 35/2021 Pojačano 
održavanje-
Odvojak 
Zagrebačke 

45233141-
9  

56.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

36 36/2021 Nabava 
spremnika za 
odvojeno 
prikupljanje 
otpada 

34928480-
6  

152.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

37 37/2021 Izgradnja 
kulturno 
turističkog centra 

45000000-
7 

3.700.340,00 Otvoreni 
postupak   Ugovor DA IV. kvartal 1 godina 11.01.202

1    

38 38/2021 Izgradnja poučne 
staze II. Lugarska 

45233160-
8 

280.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

39 39/2021 Usluge provedbe 
projekta-
Izgradnja poučne 
staze II. Lugarska 

72224000-
1 

22.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

40 40/2021 Usluge-Božićna 
rasvjeta 

50232100-
1  

22.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  IV. kvartal  11.01.202
1    

41 41/2021 Popravak i 
ojačanje 
konstrukcijskih 
dijelova dječjeg 
vrtića u Dubravici 

45214100-
1 

307.685,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    17.02.202
1   Dodana 

42 42/2021 Usluge tekućeg i 
investicijskog 
održavanja-Stara 
škola 

50700000-
2 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    24.03.202
1   Dodana 

43 43/2021 Obnova zgrade 
crkve Sv. Ane u 
Rozgi 

45454100-
5  

280.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    24.03.202
1   Dodana 

44 44/2021 Uređenje 
sanitarnog čvora 
u Župnom dvoru 
u Rozgi 

45232460-
4  

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    24.03.202
1   Dodana 
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45 45/2021 Edukativne 
radionice - Aktivni 
u zajednici: 
Grupa 1-
Informatička 
radionica, Grupa 
2-Edukativni 
program stranog 
jezika 

80533200-
1 

252.000,00 Otvoreni 
postupak  DA Ugovor DA Tijekom 

godine 
Tijekom 
godine 

24.03.202
1   Dodana 

46 46/2021 Održavanje 
javnih zelenih 
površina 

77313000-
7 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    24.03.202
1   Dodana 

47 47/2021 Nabava 
materijala i 
opreme za 
održavanje cesta 

34921000-
9  

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    24.03.202
1   Dodana 

Članak 3. 
 Ove II. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu primjenjuju se od dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“, na internetskoj 
stranici Općine Dubravica – www.dubravica.hr te u EOJN RH. 
 
           NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 

      Marin Štritof 
 

 
KLASA: 022-01/21-03/6 
URBROJ: 238/06-01-21-2 
Dubravica, 30. ožujak 2021. godine 
 
Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) 
načelnik Općine Dubravica donosi 
 

ODLUKU 
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika 
Vatrogasne zajednice Općine Dubravica 

6 
 

http://www.dubravica.hr/
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Članak 1. 

      Ovom Odlukom potvrđuje se imenovanje Dragutin Vidmar, rođen dana 21.03.1961. godine, za Zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Dubravica, imenovanog na sjednici 
Predsjedništva, održane dana 20.ožujka 2021. godine. 

 

Članak 2. 

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

      NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
      Marin Štritof 

 
     

 
 
KLASA: 022-01/21-01/13 
URBROJ: 238/06-01-21-1 
Dubravica, 01. travanj 2021. godine 
 
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021), 
a u skladu sa Planom proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 09/2020) i Odlukom o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Dubravica za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 01. travnja 2021. godine  
 

III. IZMJENE I DOPUNE 
PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU 

 
Članak 1.  

7 
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 Ovim Planom utvrđuje se pravo i obveza Općine Dubravica za provođenje postupaka nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i sukladno Pravilniku o provedbi 
postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/17). 

 
Članak 2. 

 
 U Planu nabave Općine Dubravica za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) mijenja se članak 2. i glasi: 
Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2021. godinu: 
Rb
r 

Evidencijsk
i broj 

nabave 

Predmet 
nabave 

Brojčana 
oznaka 
predmet
a nabave 
iz CPV-a 

Procijenjen
a vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 

(uključujući 
jednostavn
e nabave) 

Posebn
i režim 
nabave 

Predmet 
podijelje

n na 
grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvirn

i sporazum 

Ugovor/okvirn
i sporazum se 

financira iz 
fondova EU 

Planirani 
početak 
postupk

a 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 
sporazum

a 

Vrijedi 
od 

Vrijedi 
do 

Napomen
a 

Status 
promjen

e 

1 01/2021 Uredski materijal 22800000-
8  

25.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

2 02/2021 Električna 
energija - javna 
rasvjeta 

09000000-
3  

92.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor  III. kvartal 1 godina 11.01.202
1    

3 03/2021 Usluge 
promidžbe i 
informiranja 

98390000-
3 

64.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

4 04/2021 Intelektualne i 
osobne usluge 

71310000-
4 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

5 05/2021 Usluge 
odvjetnika 

79110000-
8 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

6 06/2021 Programi 
Libusoft 

48000000-
8  

46.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

7 07/2021 Ostale usluge 98000000-
3 

27.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    
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8 08/2021 Legalizacija 
nerazvrstanih 
cesta 

71355000-
1 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   Tijekom 
godine 

11.01.202
1    

9 09/2021 Prijenosna 
računala 

30213100-
6  

24.800,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  III. kvartal  11.01.202
1    

10 10/2021 Uređenje staza i 
ograde groblja 

45215400-
1  

216.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

11 11/2021 Rekonstrukcija 

šumskih 
prometnica-
Rozganska cesta 
i II Lugarska 

45233140-

2 
1.517.031,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor DA III. kvartal Tijekom 

godine 
11.01.202

1    

12 12/2021 Trošak stručnog 
nadzora-Rek. 
traktorskih 
putova 

71520000-
9 

48.803,11 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

13 13/2021 Vođenje projekta 
"Rekonstrukcija 
traktorskih 
putova u šumske 
ceste u 
gospodarskoj 
jedinici 
Zaprešićke 
šume" 

72224000-
1 

30.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

14 14/2021 Izgradnja grobnih 
mjesta i ograde 

45215400-
1  

113.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    24.03.202
1   Izmijenjen

a 

14/2021 Izgradnja grobnih 
mjesta i ograde 

45215400-
1  

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1 

24.03.202
1   

15 15/2021 Rekonstrukcija 
kurije starog 
Župnog dvora u 
Rozgi - 6. faza 

45212360-
7 

276.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

16 16/2021 Informatička 
radionica-Aktivni 
u zajednici 

80533200-
1 

128.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor DA   11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 
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17 17/2021 Edukativni 
program stranog 
jezika-Aktivni u 
zajednici 

80580000-
3 

124.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor DA   11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 

18 18/2021 Jednodnevna 
radionica 
Poduzetničke 
priče-Aktivni u 
zajednici 

80500000-
9 

27.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

19 19/2021 Usluga provedbe 
Praktične 
radionice-Aktivni 
u zajednici 

80500000-
9 

62.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

20 20/2021 Usluge vođenja 
projekta i 
pripreme i 
provedbe 
postupaka javne 
nabave u okviru 
projekta "Aktivni 
u zajednici" 

72224000-
1 

130.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor DA   01.04.202
1   Izmijenjen

a 

20/2021 Upravljanje 
projektom i 
administracija-
Aktivni u 
zajednici 

72224000-
1 

110.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor NE   11.01.202
1 

01.04.202
1   

21 21/2021 Računala i 
računalna 
oprema-Aktivni u 
zajednici 

30230000-
0  

44.640,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica DA   11.01.202
1    

22 22/2021 Kombi vozilo-
Aktivni u 
zajednici 

34100000-
8  

209.047,49 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor DA II. kvartal Tijekom 

godine 
11.01.202

1    

23 23/2021 Promidžba i 
vidljivost 
projekta-Aktivni u 
zajednici 

79342200-
5 

92.280,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor DA   11.01.202
1    

24 24/2021 Izgradnja 
poslovne zgrade-
ambulanta-III. 
faza 

45215100-
8 

1.448.000,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor  II. kvartal 1 godina 24.03.202

1   Izmijenjen
a 
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24/2021 Izgradnja 
poslovne zgrade-
ambulanta-III. 
faza 

45215100-
8 

1.440.238,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor  II. kvartal 1 godina 11.01.202

1 
24.03.202

1   

25 25/2021 Projektna 
dokumentacija za 
izgradnju 
poslovne zgrade-
ambulanta 

71242000-
6 

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

26 26/2021 Priključenje 
građevine na 
elektroenergetsk
u mrežu-
ambulanta 

31311000-
9  

20.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

27 27/2021 Nadzor-izgradnja 
poslovne zgrade-
ambulanta-III. 
faza 

71247000-
1 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

28 28/2021 Održavanje 
nerazvrstanih 
cesta (šodranje, 
grabe, kanali) 

45233141-
9  

52.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

29 29/2021 Nabava šljunka 14212120-
7  

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 

30 30/2021 Zimsko 
održavanje 

90620000-
9 

73.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

31 31/2021 Male komunalne 
akcije mjesnih 
odbora 

45232452-
5 

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1 

24.03.202
1  Obrisana 

32 32/2021 Pojačano 
održavanje-
Željeznička cesta 

45233141-
9  

497.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

33 33/2021 Pojačano 
održavanje-
Vinogradski put 

45233141-
9  

120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

34 34/2021 Pojačano 
održavanje-
Kumrovečka 

45233141-
9  

133.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    
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cesta-Odvojak 
Kell-Harapin 

35 35/2021 Pojačano 
održavanje-
Odvojak 
Zagrebačke 

45233141-
9  

56.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

36 36/2021 Nabava 
spremnika za 
odvojeno 
prikupljanje 
otpada 

34928480-
6  

152.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

37 37/2021 Izgradnja 
kulturno 
turističkog centra 

45000000-
7 

3.700.340,00 Otvoreni 
postupak   Ugovor DA IV. kvartal 1 godina 11.01.202

1    

38 38/2021 Izgradnja poučne 
staze II. Lugarska 

45233160-
8 

280.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    11.01.202
1    

39 39/2021 Usluge provedbe 
projekta-
Izgradnja poučne 
staze II. Lugarska 

72224000-
1 

22.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    11.01.202
1    

40 40/2021 Usluge-Božićna 
rasvjeta 

50232100-
1  

22.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  IV. kvartal  11.01.202
1    

41 41/2021 Popravak i 
ojačanje 
konstrukcijskih 
dijelova dječjeg 
vrtića u Dubravici 

45214100-
1 

307.685,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    17.02.202
1   Dodana 

42 42/2021 Usluge tekućeg i 
investicijskog 
održavanja-Stara 
škola 

50700000-
2 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    24.03.202
1   Dodana 

43 43/2021 Obnova zgrade 
crkve Sv. Ane u 
Rozgi 

45454100-
5  

280.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    24.03.202
1   Dodana 

44 44/2021 Uređenje 
sanitarnog čvora 
u Župnom dvoru 
u Rozgi 

45232460-
4  

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor    24.03.202
1   Dodana 
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45 45/2021 Edukativne 
radionice - Aktivni 
u zajednici: 
Grupa 1-
Informatička 
radionica, Grupa 
2-Edukativni 
program stranog 
jezika 

80533200-
1 

252.000,00 Otvoreni 
postupak  DA Ugovor DA Tijekom 

godine 
Tijekom 
godine 

24.03.202
1   Dodana 

46 46/2021 Održavanje 
javnih zelenih 
površina 

77313000-
7 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    24.03.202
1   Dodana 

47 47/2021 Nabava 
materijala i 
opreme za 
održavanje cesta 

34921000-
9  

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica    24.03.202
1   Dodana 

Članak 3. 
 Ove III. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu primjenjuju se od dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“, na internetskoj 
stranici Općine Dubravica – www.dubravica.hr te u EOJN RH.  
 

     N A Č E L N I K 
     Marin Štritof 

 
 

 
KLASA: 022-01/21-02/8 
URBROJ: 238/06-01-21-1 
Dubravica, 01. travanj 2021. godine 
 
Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2020) 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 

8 
 

http://www.dubravica.hr/
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Naziv predmeta nabave: Usluge vođenja projekta i pripreme i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Aktivni u zajednici“ 
 
Redni/evidencijski broj nabave: 20/2021 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 kn bez PDV-a 
 
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda: 
 

1. Sintagma consulting d.o.o., Ferde Livadića 15, Sveta Nedjelja,  

e-mail: sintagma@sb.t-com.hr 
2. Jelić konzalting d.o.o., Frana Supila 12, Rijeka, 

e-mail: maja.filipovic@jelic-konzalting.hr 
3. Finesa consultings d.o.o., Ivana Kukuljevića 23, Varaždin,  

e-mail: julija.doncevic@finesa-consultings.hr 
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  

mailto:sintagma@sb.t-com.hr
mailto:maja.filipovic@jelic-konzalting.hr
mailto:julija.doncevic@finesa-consultings.hr
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• 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  

                                                          NAČELNIK, Marin Štritof 

 
 

 
KLASA:022-01/21-02/8 
URBROJ: 238/06-01-21-9 
Dubravica, 13. travanj 2021. godine 
 

 

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju članka 23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Dubravica 
br. 01/2017) u postupku nabave Usluge vođenja projekta i pripreme i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta "Aktivni u zajednici", procijenjene vrijednosti nabave u 
iznosu od 130.000,00 kn bez PDV-a, donosi 
 

ODLUKU O ODABIRU 

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja: SINTAGMA CONSULTING d.o.o., Ulica Ferde Livadića 15, Sveta Nedelja 

Cijena odabrane ponude iznosi 130.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 162.500,00 kn sa PDV-om 
Razlog odabira: najniža cijena  

Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. SINTAGMA CONSULTING d.o.o., Ulica Ferde Livadića 15, Sveta Nedelja 

9 
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2. Jelić konzalting d.o.o., Frana Supila 12, 51000 Rijeka 
 
3. Fine'sa Consultings d.o.o., Ivana Kukuljevića 23, 42000 Varaždin 
 
Razlozi isključenja/odbijanja ponude: -  

Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.  

                                                                                 NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 

             Marin Štritof 

 

 

 
 
 

KLASA: 022-01/21-02/10 
URBROJ: 238/06-01-21-1 
Dubravica, 14. travanj 2021. godine 

 
Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i čl. 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica br. 01/2021), 
općinski načelnik Općine Dubravica donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

 
Članak 1. 
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Ovom Odlukom imenuju se članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu „Kombi vozilo“. 
 

Članak 2. 
 
Članovi Povjerenstva, te ovlasti i obveze istih u postupku javne nabave su: 

1. Senka Vranić dipl.oec., (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave) – izrada općeg dijela dokumentacije o nabavi, istraživanje tržišta, 
objavljivanje objava o javnoj nabavi, komunikacija s gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada potrebnih zapisnika, 
prijedloga odluka i ostalih dokumenata; 

2. Silvana Kostanjšek -  otvaranje, pregled i ocjena ponuda; 
3. Ivica Stiperski -  otvaranje, pregled i ocjena ponuda. 

 
Članak 3. 

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 
 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
 
                                                                                 NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 

            Marin Štritof 

 
 


