
PROGRAM rada za opće dobro tijekom 2016. godine 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVA ČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 
Općinsko vijeće 

  

KLASA:  550-01/16-01/01 

URBROJ: 2176/10-01-16-01 

Hrv. Dubica,  18.01.2016. godine 

  

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 99/15.), 
članka 24. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ broj: 3/15.) i članka 34. Statuta 
Općine Hrvatska Dubica ("Službeni vjesnik" broj: 7/13.) općinski načelnik Općine Hrvatska 
Dubica, donosi 

P R O G R A M 

rada za opće dobro tijekom 2016. godine  

  

  

  

Opće odredbe 

I  

  

Ovim Programom utvrñuje se popis poslova i način obavljanja rada za opće dobro na 
području Općine Hrvatska Dubica, tijekom 2016. godine (u nastavku: Program). 

Odredbe ovoga Programa odnose se na korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnike 
drugih naknada utvrñenih Odlukom o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ broj: 3/15.) 

  

Poslovi programa 



II  

Temeljem ovoga Programa, na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine, 
obavljat će se sljedeći poslovi: 

  

a) na lokalitetu dječjeg vrti ća: 

- krčenje starih polomljenih voćaka i grmlja, usitnjavanje panjeva i granja i njihov 
odvoz na odgovarajuće mjesto, 

- ravnanje zemljišta, planiranje položaja vrta i voćnjaka, 

- štihanje vrta, formiranje gredica i sadnja povrća, cvijeća i začinskog bilja, 

- okopavanje, zalijevanje vrta 

- sadnja voćaka, zalijevanje voćaka, 

- košenje trave u voćnjaku i oko vrta, 

- odlaganje sitnog granja, zemlje i ostatka povrća na odreñeno mjesto za kompostište, 

- u kraju vrta formirati kopostište i isto redovito presipati sakupljenom pokošenom 
travom, otpalim lišćem i granjem iz vrta i voćnjaka, te parka i dječjeg igrališta koje 
je u neposrednoj blizini, 

- proizvedeni kompost koristiti narednih godina za gnojidbu vrta i voćnjaka 

b) na lokalitetu etno-kuće: 

- orezivanje ranije posañenih voćaka, krečenje stabala, zaštita od štetnika, te krupno 
granje odvesti na odgovarajuće mjesto, 

- ureñivanje zemljišta i sadnja novih voćaka na preostalom dijelu parcele, te 
zalijevanje voćaka, 

- štihanje ranije formiranoga vrta, formiranje gredica, sadnja povrća i začinskog bilja, 

- okopavanje, zalijevanje vrta, 

- košenje trave u voćnjaku i oko vrta, 

- odlaganje sitnog granja, zemlje i ostatka povrća na odreñeno mjesto za kompostište, 

- na rubu parcele, uz ogradu, formirati kopostište i isto redovito presipati sakupljenom 
pokošenom travom i otpalim lišćem i granjem iz vrta i voćnjaka, 

- proizvedeni kompost koristiti narednih godina za gnojidbu vrta i voćnjaka, 



- okopavanje grmova lavande, branje lavande, njezino sušenje i pakiranje u prigodne 
vrećice, 

- sadnja novoga i okopavanje trajnica i cvijeća, 

- održavanje radionica o važnosti ljekovitog bilja s ciljem poticanja ljudi na sadnju 
ljekovitog bilja (zamjena tradicijskih kultura novim), te samozapošljavanja, 

- pripremanje tla i postavljanje ograde oko parcele na kojoj se nalazi etno-kuća. 

  

  

c) na lokalitetu ribarske kuće: 

- uzgoj, zaštita i lov ribe, zaštita ribljeg fonda i to na način: cijelom dužinom, 
kojom         rijeka Una protječe kroz Općinu Hrvatska Dubica (28 km), pratiti količinu 
izlovljene ribe, mriještenje ribe, 

- pridržavati se i kontrolirati vrijeme lova ribe, obavljati potrebno poribljavanje i 

prihranjivanje ribe i sl., 

- nadgledati ribolovno aktivno područje, izraditi nove i održavati postojeće ribičke 

pristupe i staze, 

- domaćinsko gospodarenje vodama na način, brinuti se o očuvanju zaštićenih vrsta 
bilja i riba koje obitavaju u Uni, 

- s članovima Izvršitelja organiziranje i sudjelovanje u ribičkim natjecanjima, 

- završni radovi i stavljanje u funkciju sjenice na terasi ribarske kuće, 

- ureñenje okoliša oko ribarske kuće, 

- krčenje grmlja, šiblja i drugog raslinja, košenje i održavanje prilaznog puta, 

- izrada i postavljanje stalaka za čamce, te obnova starih tradicijskih čamaca i 
stavljanje istih u funkciju, 

- izrada i montiranje klupa i stolova te njihovo postavljanje i održavanje postojećih, 

- nasipanje i ravnanje šljunka i zemlje oko ribarske kuće i dijela obale koji služi za 
kupanje i ribolov, 

- košnja trave na obali koja služi kao kupalište i ribička staza za takmičenje. 

d)   na lokalitetu lovačke kuće:  



- uzgoj, zaštita i lov, zaštita lovnog fonda i to na način: cijelim područjem, kojim         
gospodari Lovačka udruga «JELEN» u Općini Hrvatska Dubica pratiti količinu izlova, 
te popunjavati fond divljači autohtonih vrsta, 

- pridržavati se i kontrolirati vrijeme lova, obavljati potrebno popunjavanje i 

prihranjivanje divljači i sl., 

- nadgledati lovno aktivno područje, izraditi nove i održavati postojeće čeke, 

pristupe i staze, 

- domaćinsko gospodarenje lovištem na način, brinuti se o očuvanju zaštićenih vrsta   bilja i 
divljači koje obitavaju u lovištu, 

- s članovima Izvršitelja organiziranje i sudjelovanje u lovačkim natjecanjima, 

- ureñenje okoliša oko lovačke kuće, streljane glinenih golubova, ribnjaka i hranilišta 
za divljač, 

- krčenje grmlja, šiblja i drugog raslinja, košenje i održavanje prilaznog puta, 

- izrada i montiranje klupa i stolova te njihovo postavljanje i održavanje postojećih, 

- nasipanje i ravnanje šljunka i zemlje oko lovačke kuće i dijela koji služi za odmor i 
relaksaciju lovaca i gostiju. 

e) na području naselja Hrvatska Dubica: 
- krčenje i košenje kanala pored groblja, 

- krčenje, košenje bankina i održavanje nogostupa, 

- krčenje, košenje i održavanje plaža na rijeci Uni, 

- krčenje, košenje i održavanje bankina na lokalnim putovima i ulicama, 

f)  na području naselja Baćin:  

- krčenje, košenje i održavanje plaža na rijeci Uni, 

- krčenje, košenje i održavanje bankina na lokalnim putovima, 

- košenje i ureñenje dvorišta i okoliša Hrvatskog doma, 

- ureñenje dječjeg igrališta na mjestu stare škole, 

- krčenje grmlja, šiblja i drugog raslinja, košenje i održavanje prilaznog puta za 

groblje, 



  

  

g) na području naselja Cerovljani: 

- krčenje, košenje i održavanje prostora i okoliša Hrvatskog doma, 

- krčenje, košenje i održavanje bankina na lokalnim putovima, 

- krčenje grmlja, šiblja i drugog raslinja, košenje i održavanje prilaznih putova za 

groblja, 

- košenje i održavanje prostora oko željezničkog stajališta Cerovljani, 

-  

h) na području naselja Slabinja: 

- krčenje, košenje i održavanje prostora i okoliša kod stare škole, 

- krčenje, košenje i održavanje bankina na lokalnim putovima, 

- krčenje grmlja, šiblja i drugog raslinja, košenje i održavanje prilaznog puta za 

groblja, 

-    košenje i ureñenje prostora oko javnih bunara – izvora. 

  

i)  na području naselja Živaja: 

- krčenje, košenje i održavanje prostora i okoliša kod stare škole, 

- krčenje, košenje i održavanje bankina na lokalnim putovima, 

- krčenje grmlja, šiblja i drugog raslinja, košenje i održavanje prilaznog puta za 

groblja, 

- košenje i ureñenje dvorišta i okoliša Hrvatskog doma i puta za željezničku postaju, 

-    košenje i ureñenje prostora oko javnih bunara – izvora. 

j)  lokaliteti spomen obilježja: 
Na lokacijama na kojima se nalaze spomen obilježja obavljati redovito održavanje istih 
(košenje trave, uklanjanje nakupina, čišćenje spomen obilježja, bojanje jarbola i sl). 

  



III  

Program se izvršava sukladno metodologiji Programa društveno korisnog rada nadležnog 
centra za socijalnu skrb na način da se, temeljem utvrñenoga popisa, pozivaju radno sposobni 
ili djelimi čno radno sposobni grañani spodručja Općine Hrvatska Dubica – 
primateljizajamčene minimalne naknadei isti rasporeñuju na obavljanje poslova iz točke II 
ovoga Programa. 

S ciljem provedbe programa rada za opće dobro općinski načelnik odredio je osobu – 
operativca za suradnju s koordinatorom iz nadležnog Centra za socijalnu skrbodreñenog za 
područje Općine Hrvatska Dubica. 

Koordinator će, sukladno programu pozivati korisnike, na propisanim obrascima voditi 
potrebne evidencijerada za opće dobro (podatke o obvezniku, opis poslova na koje je 
rasporeñen, naziv korisnika kojemu se usluga obavlja, podatke o ne/odazivu obveznika i sl.). 

Operativac će, sukladno ovome Programu koordinatoru dostavljati popis potrebnih poslova, te 
istoga izvijestiti o izvršenju obveze rada za opće dobro za pojedinog korisnika i o 
eventualnom odbijanju rada. 

  

IV  

Odredbe ovoga Programa na odgovarajući način primjenjuju se i na korisnike drugih 
pomoći/naknada,odobrenih temeljem Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ broj: 
3/15.). 

Trajanje rada za opće dobro i popis obveznika, za korisnike iz stavka 1. ove točke, odreñuje 
općinski načelnik sukladno potrebi i obujmu radova, a temeljem odredbe članka 25. Odluke o 
socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ broj: 3/15.). 

V 

  

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana objave na mrežnoj stranici Općine 
Hrvatska Dubica. 

  

  

  

OPĆINSKI NA ČELNIK  

Tomislav Mateljak  

 


