
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŢUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Jedinstveni upravni odjel 

 

KLASA: 035-02/20-02/01 

URBROJ: 2176/10-03/01-20-1 

Hrvatska Dubica, 28. prosinca 2020.  

 

 Na temelju Uredbe o uredskom poslovanju («Narodne novine«, broj: 7/09.) i 

Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim i brojĉanim oznakama stvaralaca i primalaca akata 

(«Narodne novine«, broj: 38/88), ĉlanka 44. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Sluţbeni 

vjesnik“, broj: 21/18 i 17/20) i Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Hrvatska Dubica („Sluţbeni vjesnik“, broj: 55/19) proĉelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Hrvatska Dubica donosi 

 

R J E Š  E N J E 

o utvrĊivanju brojĉanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

Općine Hrvatska Dubica tijekom 2021. godine 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovim rješenjem utvrĊuju se brojĉane oznake za tijela Općine Hrvatska Dubica 

(općinski naĉelnik, općinsko vijeće, upravni odjel) kao i za druge pravne osobe koje na osnovi 

zakona ili propisa donesenih na osnovi zakona imaju javne ovlasti, a koji će tijekom 2021. 

godine, u uredskom poslovanju, koristiti brojĉanu oznaku 2176/10. 

 

Ĉlanak2. 

 

 Općina Hrvatska Dubica, u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga, tijekom 

2021. godine, koristit će brojĉanu oznaku – 2176/10. 

 Tijela Općine Hrvatska Dubica, u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga, 

koristit će brojĉane oznake, kako slijedi: 

- općinska naĉelnica        - 2176/10-01 

- zamjenica općinske naĉelnice  

izabrana na redovnim izborima      - 2176/10-01/01 

- zamjenik općinske naĉelnice izabran  

iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine    - 2176/10-01/02 

- radna tijela općinske naĉelnice      - 2176/10-01/03 

- predstavniĉko tijelo (općinsko vijeće)      - 2176/10-02 

- radna tijela predstavniĉkog tijela (općinsko vijeće)    - 2176/10-02/01 

- jedinstveni upravni odjel       - 2176/10-03. 

 Sluţbenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela, kao stvaratelji i primatelji 

akata, koristit će brojĉane oznake, kako slijedi: 

-  proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela      - 2176/10-03/01, 



- viši referent za poljoprivredu,  

gospodarstvo i komunalne djelatnosti            - 2176/10-03/02, 

- referent za raĉunovodstvo – financijski knjigovoĊa   - 2176/10-03/03, 

- referent-komunalni redar       - 2179/10-03/04 

- referent za administrativne poslove      - 2176/10-03/05 

- viši referent-voditelj projekta Zaţeli     - 2176/10-03/06 

- referent-administrator       - 2176/10-03/07 

- referent-koordinator        - 2176/10-03/08. 

 

 Vijeće srpske nacionalne manjine koristit će brojĉanu oznaku - 2176/10-04. 

 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Narodna knjiţnica i ĉitaonica «Ivo Kozarĉanin« Hrvatska Dubica, koristit će brojĉanu 

oznaku – 2176-97. 

 Trgovaĉko društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, kao stvaratelj  

akata za rješavanje u pojedinaĉnim upravnim stvarima i za obavljanje drugih javnih ovlasti u 

sklopu komunalnih djelatnosti za koje je osnovano i koji su mu povjereni posebnom odlukom, 

koristit će brojĉanu oznaku – 2176/10-05. 

 Trgovaĉko društvo VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, kao  

stvaratelj akata za rješavanje u pojedinaĉnim upravnim stvarima i za obavljanje drugih javnih 

ovlasti u sklopu komunalnih djelatnosti za koje je osnovano i koji su mu povjereni posebnom 

odlukom koristit će brojĉanu oznaku – 2176/10-06. 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Hrvatska Dubica, za provoĊenje izbora ili 

referenduma koristit će brojĉanu oznaku – 2176/10-07. 

 

Ĉlanak 5. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u «Sluţbenom vjesniku«, sluţbenom glasilu Općine 

Hrvatska Dubica, a primjenjivat će se od 1. sijeĉnja 2021. godine. 

 

 

                    PROĈELNICA 

 

        Slavica Dragiĉević, dipl.iur 

 
DOSTAVITI: 

1. Općinska naĉelnica, zamjenici  

2. Predsjednica općinskog vijeća  

3. Sluţbenici, svima 

4. Narodna knjiţnica i ĉitaonica «Ivo Kozarĉanin« Hrvatska Dubica 

Vjekoslava Venka 3, Hrvatska Dubica 

5. KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, 

Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica 

6. VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju 

Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica 

7. Pismohrana, ovdje 


