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Radom do rezultata 
 

Poštovani stanovnici Općine Hrvatska Dubica, 

 

pred Vama se nalazi prvi broj Glasnika Općine 

Hrvatska Dubica u kojem ćemo vas informirati o 

svemu učinjenom u protekle dvije i pol godine.  

 

Poteškoće s kojima se svi skupa susrećemo kao što su 

pad broja stanovnika, nezaposlenost te oteţani uvjeti 

ţivota na ovom našem području, nastojimo otkloniti i 

poboljšati uvjete ţivote svih stanovnika naše općine. S 

tim ciljem javili smo se na natječaje financirane iz 

europskih fondova.  

Uspjeli smo za dva projekta dobiti nešto više od  7,5 

milijuna kuna. Radi se o projektu Zaţeli „Radimo i 

pomaţemo“ i projektu „Rekonstrukcija i dogradnja 

vatrogasnog spremišta“. Osim ovih velikih i vrijednih 

projakata, uspjeli smo iz europskih fondova ostvariti i 

nekoliko manjih kao što suu WiFi4EU i izrada 

projektne dokumentacije za dom u Slabinji. 

Redovito smo se javljali i na natječaje naših 

ministarstava pa smo i na taj način uspjeli ostvariti 

nekoliko vrijednih projekata za odrţavanje prometnica, 

asfaltiranje i modernizaciju javne rasvjete.  

 

Po prvi puta u povijesti, u Hrvatskoj Dubici je otvoren 

dječji vrtić kao ustrojbena jedinica predškolskog 

odgoja pri OŠ Ivo Kozarčanin. Ovo je demografska 

mjera kojom nastojimo zadrţati mlade obitelji, a djeci 

pruţiti jednake mogućnosti kao u većim naseljima i 

gradovima. 

 

Zahvaljujući radu i trudu svih u općinskoj upravi, 

dobroj suradnji sa stanovnicima svih naših naselja, 

suradnji sa školom i gospodarstvenicima, 

poljoprivrednicima te udrugama s područja naše 

općine, moţemo reći da su iza nas dvije i pol radne i 

uspješne godine. 

I nadalje ćemo raditi za dobrobit naše općine i svih 

njenih stanovnika, a Vas pozivamo da se aktivno 

uključite i pomognete nam svojim idejama i savjetima. 

 

Planovi za 2020. godinu 
 

U 2019. godini proveden je postupak javne nabave za 

sanaciju odlagališta otpada „Vladića jama“ pa će se, 

čim to vremenski uvjeti dopuste, prići samoj sanaciji. 

Od ljeta 2018. godine miješani komunalni otpad se 

odvozi u Novsku, sukladno Ugovoru našeg Komunalca 

d.o.o. i novljanskog Novokoma d.o.o. 

 

Po okončanju postupka javne nabave za rekonstrukciju 

i dogradnju vatrogasnog spremišta i odabiru 

najpovoljnijeg izvođača, krenut će se s građevinskim 

radovima na spremištu. 

 

Nastavit će se izgradnja Kolektora III, kanalizacije u 

naselju Hrvatska Dubica u tzv. Gornjanima te 

priključci na kanalizaciju u središnjem dijelu naselja i 

tzv. Donjanima. 

 

Po ishođenju studije utjecaja na okoliš, Hrvatske vode 

će započeti s uklanjanjem vodne građevine u vodotoku 

rijeke Une. 

 

Nastavit ćemo s modernizacijom javne rasvjete pa bi 

veći dio naselja Hrvatska Dubica u 2020. godini trebao 

dobiti novu led rasvjetu koja bi svjetlila cijelu noć, a u 

selima bi se, sukladno potrebama, povećao broj 

rasvjetnih tijela.  

 

Javljat ćemo se na natječaje resornih ministarstava i 

natjačaj LAG-a Una te sukladno odobrenim sredstvima 

planiramo radove na obnovi i uređenju društvenih 

domova u Cerovljanima, Ţivaji i Baćinu te radove na 

odrţavanju prometnica u našoj općini. Bit će završena 

i spremna za prijavu na natječaj  projektna 

dokumentacija za dom u Slabinji.  

 

Nastavljamo brigu i skrb za starije stanovnike naše 

općine kroz projekt Zaţeli „Radimo i pomaţemo“. 

 

I nadalje ćemo podupirati rad Narodne knjiţnice i 

čitaonice „Ivo Kozarčanin“ te udruga na našem 

području kroz programe u sportu, kulturi i drugim 

društvenim djelatnostima.  

 

 

 

 Srdačno Vas pozdravljam. 

 

Načelnica Ruţica Karagić 
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Mještani Slabinje napokon 

dobili vodovod 

 
Mještani naselja Slabinja su u kolovozu 2017. 

godine napokon dobili  dugoočekivanu vodu u 

svome mjestu.  

Nakon ishođenja uporabne dozvole za 

novoizgrađeni vodovod krenuli su priključci na 

isti. Kako bi se svim stanovnicima omogućio 

ostanak na ovom području i prije svega 

dostojanstveniji i lakši ţivot, bilo je vrijeme da se 

radovi oko vodovoda napokon riješe, što je i 

učinjeno na radost svih.  

 

 

Solarni stup za popravak bicikala 
 

 

U kolovozu 2017. godine Hrvatska Dubica je 

dobila solarni stup za popravak bicikala, 

opremljen led rasvjetom, spremnikom alata za 

popravak bicikla i USB punjačem za mobitele.   

 

Stup je smješten u Parku ţrtava domovinskog rata, 

a radi na principu korištenja sunčeve energije 

pomoću ugrađene solarne ploče. Akumulirana 

električna energija iz solarnih ćelija pokreće 

kompresor za pumpanje biciklističkih guma.  

Postavljanje solarnog stupa dio je projekta 

„Razvoj cikloturizma“, a naša općina je također 

potpisnica sporazuma o suradnji na razvoju 

cikloturizma. Cilj ovoga projekta je umreţavanje 

sudionika u turizmu, povezivanje postojeće 

biciklističke rute, postavljanje signalizacije na 

postojeće staze te solarnih stupova za popravak 

bicikala i dr. 

 

Posjet kanadskog veleposlanika 

Hrvatskoj Dubici 

 
Dana 27. rujna 2017. godine našu općinu je 

posjetio kanadski veleposlanik Daniel 

Maksymiuk. Povod ovoj posjeti bilo je zanimanje 

kanadskog premijera Justina Trudeaua za mjesta u 

Hrvatskoj u kojima su ţene na čelu lokalnih 

zajednica, s obzirom na njegovo zalaganje za 

ravnopravnu zastupljenost spolova, posebno na 

lokalnoj razini. 

Veleposlanika sa suradnicima primila je načelnica 

sa svojim suradnicama. 

Sastanku su nazočile i predstavnice razvojne 

agencije Simore, naše općinske vijećnice, 

koordinatorica DUŢ-a te ravnateljica OŠ Ivo 

Kozarčanin. Načelnica je upoznala veleposlanika s 

razlogom svoje kandidature za općinsku načelnicu 

te zašto je oko sebe okupila većinom ţene, a 

između ostalog razgovaralo se i o gospodarskoj 

situaciji te o planovima za ovo mandatno 

razdoblje.  

 

Veleposlanik Maksymiuk izrazio je zadovoljstvo 

ovim prvim susretom, zaključivši kako ima 

potencijala za suradnju s Kanadom na zajedničkim 

projektima u budućnosti. Sastanak je završio 

razmjenom poklona u ugodnoj atmosferi i 

neformalnom druţenju.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017. 
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2018. 

1.330.000,00 kuna za održavanje 

lokalnih i nerazvrstanih cesta  

u 2018. godini 

 
U 2018. godini ostvarili smo nekoliko projekata 

odrţavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na 

području naše općine ukupne vrijednosti od 

1.330.000,00 kuna.  

Asfaltirane su ulice Srećka Kitonića, ulica Oluja 

'95., cesta Donji Cerovljani - ţeljeznička postaja i 

dio ceste na relaciji Cerovljani - Baćin te 

parkiralište kod ambulante.  

Uloţili smo 405.000,00 kuna vlastitih sredstava, a 

ostatak su sufinancirali Ţupanijska uprava za 

ceste, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije te Sisačko-moslavačka ţupanija.  

 

Ovo su neki od naših prvih odabranih projekata i 

ponosni smo na njih, jer nam je cilj poboljšanje 

uvjeta ţivota svih naših stanovnika te sigurnost 

svih sudionika u prometu. 

 

PRIJE 

POSLIJE 

 

 

Krajem 2018. godine odobren nam je još jedan 

projekt modernizacije nerazvrstanih cesta od 

strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

EU te smo s odobrenim sredstvima uredili put 

prema groblju u Ţivaji te ulicu Ţeljka Volarevića i 

Marijanovića put.  

Izrada projektne dokumentacije za 

"Kulturni i sportsko - rekreacijski  

centar Slabinja" 

 
23. svibnja 2018. godine Općina Hrvatska Dubica 

je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije potpisala Ugovor za sufinanciranje 

izrade projektno - tehničke dokumentacije za 

"Kulturni i sportsko - rekreacijski centar 

Slabinja" u iznosu od 160.000,00 kuna.  
U tijeku je izrada projektne dokumentacije, s 

kojom se planiramo javiti čim se raspiše natječaj.  

Nadamo se da ćemo na radost svih stanovnika 

Slabinje uspjeti renovirati staru zgradu škole i 

pretvoriti je u Kulturni i sportsko-rekreacijski 

centar.  

 

Uvedena elektronska evidencija odvoza 

komunalnog otpada 

 
Od 1. srpnja 2018. godine naš Komunalac je uveo 

elektronički sustav evidencije odvoza 
komunalnog otpada. Sve kante za miješani 

komunalni otpad dobile su bar -kodove i čipove te 

se smeće naplaćuje prema broju praţnjenja 

posuda. Cilj uvođenja ovakve evidencije je 

smanjenje miješanog komunalnog otpada te 

odvajanje reciklabilnog otpada – papira, plastike i 

stakla.  

 

 

 

 

2018. 
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Prvi put u povijesti vrtić  

u našoj općini 
 

 
 

1. oţujka 2019. godine po prvi put u povijesti 

naše općine započeo je s radom vrtić, Ustrojbena 

jedinica predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi 

Ivo Kozarčanin u Hrvatskoj Dubici. Vrtićka 

skupina „Bubamare“ broji 20 mališana rane i 

predškolske dobi, od navršene 3 godine ţivota do 

polaska u osnovnu školu. 

Otvaranjem vrtića otvorena su i 4 nova radna 

mjesta. Zaposlene su 2 odgojiteljice, servirka-

spremačica i kuhar. Vanjski prostor vrtića 

obogaćen je novim dječjim spravama za igru i 

vjeţbanje.  

Postavljene su kombinirane sprave s penjalicama, 

ljuljačkama, toboganom, pješčanikom, dodatno 

osigurane antistresnim podlogama, a nasuto je i 

parkiralište uz vrtić. Otvaranjem vrtića naša djeca 

sad imaju jednake mogućnosti kao djeca u većim 

sredinama, a za mlade obitelji ovo je jedan od 

preduvjeta za ostanak na ovom području.   

 

 
 

 

Popravak i zamjena dotrajalih sprava u 

dječjem parku u Hrvatskoj Dubici 
 

U suradnji sa stolarskim obrtom „Vuković“ iz 

Hrvatske Dubice, a radi sigurnosti djece i ostalih 

koji posjećuju park, obnovili smo, popravili i 

zamijenili dotrajale i stare sprave u dječjem parku 

u Hrvatskoj Dubici te obrezali platane. 

Javna priznanja učenicima s   

područja naše općine 

 
Općina Hrvatska Dubica je u 2019. godini 

dodjelila nagrade i javna priznanja za iznimne 

uspjehe na ţupanijskim i drţavnim natjecanjima 

svim učenicima s prebivalištem u Općini Hrvatska 

Dubica.  Pravo na nagradu ostvarili su učenici koji 

su osvojili jedno od prva tri mjesta na 

natjecanjima, iz područja kulture, sporta, znanosti 

i ostalih područja, a to su Patrik Blaţević, Karla 

Glavinić, Zorica Karatović i Anton Malović. 

Javna priznanja i novčane nagrade uručila im je 

predsjednica Općinskog vijeća Kata Karagić  na 

svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom 

obiljeţavanja Dana Općine Hrvatska Dubica. 

 

 

Stipendije za redovne studente s 

područja naše općine 

 
U akademskoj godini 2018./2019. općina je nakon 

provedenog natječaja potpisala 5 ugovora o 

dodjeli stipendija s redovnim studentima koji 

imaju prebivalište na području naše općine. Iznos 

mjesečne stipendije je 600,00 kuna, a dodijeljene 

stipendije primat će sve dok redovno upisuju 

svaku sljedeću akademsku godinu. 

 

2019. 
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100.000,00 kuna Ministarstva kulture 

za zamjenu stolarije na  

Hrvatskom domu 

 
Općina Hrvatska Dubica javila se na Javni poziv 

Ministarstva kulture i predloţila program 

"Zamjena stolarije na zgradi Hrvatskog 

doma".  

Ministarstvo kulture prepoznalo je našu potrebu i 

odobrilo 100 tisuća kuna za navedeni program i u 

srpnju 2019. godine stari i dotrajali prozori i vrata 

na Hrvatskom domu zamijenjeni su novom PVC 

stolarijom.  

Ovom investicijom smanjit će se troškovi grijanja, 

a zaposlenicima i posjetiteljima Narodne knjiţnice 

i čitaonice "Ivo Kozarčanin" bit će ugodniji 

boravak u toplijem prostoru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Makeover pozornice Hrvatskog doma  

u Hrvatskoj Dubici 
 

Za ljepši izgled i bolju funkciju pozornice  doma u 

Hrvatskoj Dubici popravljen je pod pozornice te 

zamijenjeni stari i dotrajali zastori. 

Modernizacija javne rasvjete 
 

Sredinom studenoga 2019. godine završena je 1. 

faza Modernizacije javne rasvjete u Hrvatskoj 

Dubici. Stare svjetiljke zamijenjene su novim led 

lampama koje će svijetliti cijelu noć i pri tome još 

uštedjeti na potrošnji električne energije.  

Nakon što smo se javili na natječaj Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU, objavljenog u 

veljači 2019. godine, odobrena su nam sredstva u 

iznosu od 250.000,00 kuna za sufinanciranje 

ovog projekta. 

 

Planiramo se i dalje javljati na natječaje i nastaviti 

s modernizacijom javne rasvjete u Hrvatskoj 

Dubici i svim naseljima u našoj općini sukladno 

sredstvima koje uspijemo osigurati.  

 

 

Javni radovi i stručno  

osposobljavanje  

 
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 

u našoj općini je, u programima javnih radova, u 

protekle 3 godine zaposleno ukupno 25 radnika na 

razdoblje od 6 mjeseci. Ovo je mjera 

zapošljavanja trajno nezaposlenih osoba koje se 

vode u evidenciji HZZ-a i pomoć je općini u 

odrţavanju komunalne infrastrukture-košenju, 

krčenju i drugim potrebnim radovima. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa primili smo tri osobe kroz tri godine i 

tako maksimalno iskoristili tu mjeru.  

 

2019. 
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Zaželi – „Radimo i 

pomažemo“ 
 

- projekt vrijedan 4.059.514,69 
 

U veljači 2018. godine kandidirali smo naš prvi 

veliki projekt „Radimo i pomaţemo“ u sklopu 

poziva „Zaţeli – Program zapošljavanja ţena“.  

Nakon potpisanog ugovora s Ministarstvom rada i 

mirovinskog sustava u veljači 2019. godine 

Općina Hrvatska Dubica započela je s provedbom 

projekta.  

Zahvaljujući ovom projektu, posao je dobilo 23 

ljudi.  

20 ţena s područja naše općine zaposleno je na 

razdoblje od 2 godine. Zaposlene ţene skrbe i 

vode brige o starijim i nemoćnim korisnicima i 

pomaţu im u njihovim svakodnevnim kućanskim 

poslovima. Osim ţena koje rade neposredno s 

korisnicima na terenu, na vođenju projekta 

zaposlili smo još 3 osobe – voditelja i 

administratora (na razdoblje od 30 mjeseci) te 

koordinatora projekta (na razdoblje od 27 

mjeseci). 

Svih 20 zaposlenica završilo je i jedan edukacijski 

program (računalni operater/gerontodomaćica) 

i time stekle nova znanja i vještine koje će im 

povećati konkurentnost na trţištu rada po 

završetku projekta.  

 
 

 

Kolektor III 
U jesen 2019. godine započela  je izgradnja 

Kolektora III, kanalizacija zapadnog dijela 

Hrvatske Dubice, projekt vrijedan preko 3,5 

milijuna kuna.    
 

3.477.943,53 kuna iz EU za 

rekonstrukciju i dogradnju DVD-a 

Hrvatska Dubica 
 

U rujnu 2018. godine Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Hrvatska Dubica kandidiralo je 

projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog 

spremišta na mjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog 

razvoja RH.  

Projekt je odobren te su predstavnici DVD-a 

Hrvatska Dubica 20. svibnja 2019. godine 

potpisali ugovor vrijedan 3.477.943,53 kuna.  

U tijeku je postupak javne nabave za odabir 

izvođača radova i nabave vatrogasne opreme.  

 

 

Stipendije za redovne 

studente u akademskoj 

godini 2019./2020. 

 
Nakon provedenog natječaja za dodjelu 

studentskih stipendija u ak.godini 2019./2020. 

potpisani su ugovori s još četvero redovnih 

studenata s područja naše općine.  

Iznos mjesečne stipendije je 600,00 kuna, a 

dodijeljene stipendije primat će sve dok redovno 

upisuju svaku sljedeću akademsku godinu. 

 

2019. 
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U travnju 2019. godine javili smo se na poziv 

Europske komisije za inicijativu WiFi4EU za 

dodjelu vaučera u iznosu od 15.000,00 eura za 

pristup besplatnom internetu na javnim mjestima.  

 

Među 100 gradova i općina u Republici Hrvatskoj 

kojima je odobren navedeni vaučer, našla se i 

Općina Hrvatska Dubica. Ovim sredstvima pokrit 

ćemo troškove ugradnje i odrţavanja WiFi 

pristupnih točaka na nekoliko javnih mjesta u 

našoj općini na rok od 3 godine.  

 

Nabava komunalnog traktora,  

malčera i ralice 

 
Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti 

nabavio je u 2019. godini traktor, malčer i 

ralicu, za potrebe odrţavanja komunalne 

infrastrukture. Općina je sufinancirala nabavu 

traktora i malčera u ukupnom iznosu od 

200.000,00 kuna, a ralica je nabavljena vlastitim 

sredstvima Komunalca d.o.o.  

Traktor i priključci sluţit će za obavljanje 

komunalnih poslova i olakšati rad zaposlenicima 

te smanjiti troškove odrţavanja komunalne 

infrastrukture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2019. godini u Komunalcu su zaposlene 2 

osobe na određeno vrijeme. 

Održavanje prometnica i  

asfaltiranje u 2019. godini 

 
U 2019. godini javili smo se na natječaj 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU 

za provedbu Programa za poboljšanje 

infrastrukture na područjima naseljenim 

pripadnicima nacionalnih manjina.  

Odobrena su nam sredstva za sanaciju i 

modernizaciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 

200.000,00 kuna. Radovi su završeni te smo 

uspjeli asfaltirati 660 m nerazvrstanih cesta u 

našoj općini. Novim asfaltnim slojem presvučen je 

dio Ulice Tomislava Bogića u duljini od 500 m te 

160 m ceste u Gornjem Baćinu. 

Na lokalnoj cesti Cerovljani-Baćin, koja je prošle 

godine asfaltirana u duljini od 950 m, nastavljeni 

su radovi i ove godine te je asfaltirano preostalih 

1750 m.  

Financiranje ovih radova ostvareno je prema 

modelu 50%:50% (Ţupanijska uprava za ceste : 

Općina Hrvatska Dubica), a ukupno je utrošeno  

625.000,00 kuna. 

 

 

 

 

 

 

Dodijeljene potpore poljoprivrednicima 

s područja Općine Hrvatska Dubica za 

2019. godinu 

Nakon što je Općinsko vijeće usvojilo Program 

potpora u poljoprivredi tijekom 2019. godine i 

provedenog javnog poziva, općinska načelnica 

donijela je Odluku o odobrenju potpora 

poljoprivrednicima naše općine za 2019. godinu.  

Tijekom 2019. godine dodijeljene su potpore za 

voćarsku, stočarsku, povrtlarsku, cvjećarsku i 

ekološku proizvodnju te potporu pri kupnji nove 

mehanizacije, u ukupnom iznosu od 44.666,03 

kuna.  

Vaučer u vrijednosti od 

15.000,00 eura za besplatan 

internet na javnim mjestima 

2019. 
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Uskrsne igre za najmlaĎe 

 
Kako bi djeci Uskrs učinili još zanimljivijim 

Udruga mladih Rast svake godine za one 

najmlađe organizira Uskrsne igre i tako 

oţivljavaju tradicionalne uskrsne igre kao što su: 

„Lov na jaja, Nošenje jaja u ţlici, Borba jajima“ i 

dr. 

 

 

 

Memorijal „Milan Batinović – Brzi“ 

 
Športsko - ribolovna udruga „Mladica" 

Hrvatska Dubica u sklopu Dana općine organizira 

međunarodni ribolovni kup Memorijal „Milan 

Batinović – Brzi“ u lovu ribe na plovak na 

športsko ribolovnoj stazi u Hrvatskoj Dubici.  

 

Uključeni su i u 3. ţupanijsku ligu u disciplini 

"Lov ribe udicom na plovak" u kojem postiţu 

dobre rezultate, a posebno ističu predan rad 

članova s mladim naraštajem kroz organizaciju 

male škole ribolova. 
 

 

 

 

Dubički susreti /Božićni koncert 
 

U sklopu Dana općine Kulturno umjetničko 

društvo „Jeka“ svake godine organizira susret 

kulturno umjetničkih društava pod nazivom 

„Dubički susreti“. Za Boţić organizira „Boţićni 

koncert“ za sve mještane općine i šire te ugošćuje 

KUD-ove iz cijele Hrvatske.  

U srpnju 2017. godine sudjelovali su i na 

međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, a nakon 

toga u veljači 2018. godine i u programu „Blago 

baštine Banovine i Pounja“ u Sisku.  

 

 

 

 

 

 

UDRUGE 
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Svakoga tjedna predstava jedna / 

Mjesec hrvatske knjige 
 

Narodna knjiţnica i čitaonica „Ivo 

Kozarčanin“ Hrvatska Dubica pruţa svojim 

korisnicima raznovrsne sadrţaje među kojima su 

posudba knjiga i DVD-a, čitanje novine i 

časopisa.  

Svake godine knjiţnica organizira i provodi 

program kazališnih gostovanja pod nazivom 

„Svakoga tjedna predstava jedna“. Iz bogatog 

sadrţaja kazališnih predstava svatko moţe pronaći 

nešto zanimljivo za sebe.   

Tijekom „Mjeseca hrvatske knjige“ odrţavaju se 

kulturno - animacijske aktivnosti usmjerene prema 

svim dobnim skupinama, a svima koji ţele postati 

članom knjiţnice, a to još nisu učinili, omogućen 

je besplatan upis. Knjiţnicu često organizirano 

posjećuju naši osnovnoškolci te se s njima 

odrţavaju kreativne i edukativne radionice, a 

vezane su uz vaţna događanja tijekom godine.  

 

Biciklijada 

 

Udruga mladih Rast svake godine već 

tradicionalno organizira Biciklijadu. U suradnji s 

Dubičkim udruţenjem ţena osiguravaju bicikle za 

sve sudionike biciklijade, a uz financijsku potporu 

općine organiziraju navedeni događaj.  

Natjecanje u gaĎanju 

glinenih golubova 
 

U sklopu Dana općine Lovačko društvo „Jelen“ 

organizira natjecanje u gađanju glinenih 

golubova te zračnom puškom, u discliplini skeet, 

na novoj automatskoj suvremenoj streljani koja se 

nalazi uz lovačku kuću.  

 

 

Dubičko udruženje žena 

 
 

 

Dubičko udruţenje ţena „DUŢ“ osnovano je 

2001. godine, s ciljem osnaţivanja nezaposlenih 

ţena kroz različite projekte i programe. Na 

korištenje su dobili i Etno kuću, u vlasništvu 

Općine Hrvatska Dubica koja čuva i odraţava 

tradiciju dubičkog kraja. Tijekom godine provode 

različite projekte, kreativne radionice i izrađuju 

ručne radove.  

DUŢ posjeduje nekoliko bicikala i kajaka koje 

iznajmljuje po potrebi tijekom ljetnih mjeseci 

turistima i ostalim mještanima.  

UDRUGE 

UDRUGE 
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Dubički festival amaterskih kazališta 
 

Već tri godine zaredom Udruga 

mladih Rast provodi projekt DFAK - 

Dubički festival amaterskih 

kazališta te tako dovodi različita 

amaterska kazališta u našu općinu.  

DFAK je započeo u rujnu 2017. godine, uz 

potporu općine, Ministarstva kulture RH i 

Sisačko-moslavačke ţupanije.  

 

 

Predbožićno druženje 
 

Već nekoliko godina za vrijeme Adventa Udruga 

mladih Rast organizira predboţićno druţenje za 

sve mještane, uz prigodnu glazbu, kuhano vino, 

kobasice, fritule i ostale slastice. 

Memorijalni malonogometni turnir 

Josip Ciprić - Jeza" 

 
U sklopu Dana Općine tradicionalno se odrţava 

Memorijalni malonogometni turnir "Josip 

Ciprić - Jeza", koji je 2017. i 2018. godine bio u 

organizaciji Udruge mladih Rast, a u 2019. godini 

turnir je organizirao NK „Una-Mladost“. 

 

Nogometni klub „Una-Mladost“ uključen je  u II. 

ţupanijsku ligu SMŢ. Odrţavaju sluţbene 

utakmice, prijateljske i pripremne utakmice te 

redovite treninge s dvije sekcije, seniorima i 

pionirima.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali vatrogasci 
 

DVD Hrvatska Dubica organizira vatrogasne 

vjeţbe i natjecanja za djecu. Svi koji ţele biti dio 

vesele i zaigrane ekipe, a imaju između 6 i 12 

godina, mogu postati Mali vatrogasci. Obećavaju 

svima mnoštvo zabave, smijeha i prskanja.   

 

 
 

UDRUGE 
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Posjete Spomen sobi 
 

 

Spomen soba Domovinskog rata – memorijalni 

prostor otvorena je u travnju 2017. godine, a 

posvećena je svim ţrtvama stradalima na području 

naše općine. U protekle dvije i pol godine spomen 

obiljeţje u Baćinu i Spomen sobu obišle su brojne 

udruge proistekle iz Domovinskog rata, učenici 

osnovnih i srednjih škola i studenti. 

Spomen sobu obišli su i svi ravnatelji osnovnih 

škola iz Sisačko-moslavačke ţupanije, Hrvati iz 

Mađarske, ruski akademik i publicist Vladimir 

Mukusev, narod Škabrnje i Nadina te brojni drugi. 

 

Po prvi puta je mjesto stradanja u našoj općini 

posjetio sam drţavni vrh, odnosno predsjednica 

Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. 

Predsjednica se susrela s obiteljima stradalih i 

nestalih u Domovinskom ratu, poloţila cvijeće i 

zapalila svijeću kod spomen obiljeţja za nevine 

civilne ţrtve pronađene u masovnoj grobnici te 

podno spomenika ţrtvama naselja Baćin. 
 

 
 

 

Vukovar i Škabrnja 

Stanovnici Općine Hrvatska Dubica su u jesen 

2019. godine posjetili mjesta velikog stradanja 

hrvatskog naroda tijekom Domovinskog rata – 

Škabrnju i Vukovar. 

 

Škabrnjani su nas dočekali raširenih ruku i 

otvorenog srca. Marko Miljanić i Danka Draţina 

branili su svoju Škabrnju kad je bilo najpotrebnije, 

a danas je brane, uzdiţu i čuvaju promičući istinu 

o Domovinskom ratu o onome što se događalo u 

njihovoj i našoj Škabrnji. 

  

18. studenoga 2019. godine organizirali smo 

posjet gradu Vukovaru gdje smo sudjelovali u 

Koloni sjećanja i na taj način odali počast svim 

ţrtvama Grada heroja. Nastojat ćemo i ubuduće 

odlaziti u Vukovar, kako bi i mlade generacije 

spoznale veličinu i značenje Vukovara u stvaranju 

slobodne i neovisne Republike Hrvatske.  
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Potpora programa i projekata udruga koje djeluju  

na području naše općine 

 
Općina svake godine podrţava rad svih udruga čije je djelovanje od interesa za opće dobro naše 

općine. Svake godine raspisujemo Javni poziv za financiranje njihovih programa i projekata iz područja 

sporta, kulture i društvenog ţivota općine.  

2017., 2018. i 2019. godine potpisani su ugovori s predstavnicima udruga s područja naše općine. 

 

Udruga 2017. 2018. 2019. 

 „Dubičko udruţenje ţena“ 5.000,00 7.000,00 7.000,00 

Nogometni klub „UNA-MLADOST“ 55.000,00 65.000,00 65.000,00 

Kulturno umjetničko društvo „Jeka“ 18.000,00 22.000,00 22.000,00 

Lovačko društvo „Jelen“ 7.000,00 9.000,00 10.000,00 

Udruga mladih Rast 8.000,00 10.000,00 7.000,00 

Športsko ribolovna udruga Mladica“ 13.000,00 15.000,00 15.000,00 

Udruga „Axis“ za promicanje zdravlja 2.000,00 2.000,00 / 

UKUPNO 108.000,00 130.000,00 126.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Male stvari koje puno znače 

 
 Radi veće sigurnosti naših stanovnika 

postavljena je rasvjeta prema ţeljezničkoj 

stanici u Ţivaji. 

 

 Postavili smo i vanjske klupe ispred kapela 

u Baćinu i Cerovljanima, budući do sada 

nisu postojale.  

 

 Sufinanciramo i dalje autobusnu liniju za 

prijevoz putnika na relaciji Hrvatska 

Dubica – Sisak - Hrvatska Dubica, kako bi 

se našim stanovnicima omogućio lakši 

pristup institucijama koje djeluje u središtu 

naše ţupanije. 

 

 Svake godine naše mališane obradujemo s 

poklonima povodom Svetog Nikole. 

 Sufinancirali smo uređenje unutrašnosti 

Kapele rođenja Blaţene Djevice Marije u 

Ţivaji. Postavljene su pločice, uređen ulaz i 

izrađena su ulazna vrata u dvorište kapele.   
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Nastavljamo tradiciju  

pokladnog jahanja 
 

Duţi niz godina odrţava se pokladno jahanje u 

Hrvatskoj Dubici, događaj koji okuplja sve 

mještane, i stare i mlade. Prošle godine  odrţala se 

povorka konjanika, obučenih u tradicionalne 

narodne nošnje i kočija kroz mjesto. Nakon 

povorke, svi mještani i gosti okupili su se na Trgu 

dr. Franje Tuđmana i počastili se hranom i pićem.  

Navečer se odrţao ples pod maskama u 

Hrvatskom domu. 

 

 

 

Hrvatska Dubica – biser Pounja 

"...Hrvatska Dubica dočekala nas je okupana 

suncem u rujansko, još uvijek pravo ljetno jutro. 

Mjesto već na prvi pogled odiše mirom, a ljudi na 

ulicama pozdravljaju kao da smo domaći. Tako se 

nekako čovjek u Dubici osjeća i kad dođe prvi put 

- sve mu izgleda blisko i poznato... 

Zeleni brežuljci u pozadini, kristalno čista i 

smaragdna Una i dobro raspoloženi ljudi čine 

prvi dojam vrlo pozitivnim..." - tako svoj članak o 

biseru Pounja - Hrvatskoj Dubici, započinje 

Tomislav Šikić, urednik, istraţivač i novinar Glasa 

Hrvatske, programa Hrvatskoga radija, koji nas je 

posjetio u rujnu 2019. godine.  

Oduševljen Hrvatskom Dubicom Tomislav Šikić 

je osim ove emisije predstavio našu općinu i u 

emisiji „Hrvatski stil“. 

 

Cijeli članak o Hrvatskoj Dubici moţete pročitati 

na sljedećoj poveznici: Glas Hrvatske/ Hrvatska 

Dubica - biser Pounja 

Uspješna obrana od poplava 

 
U oţujku 2018. i svibnju 2019. godine je dio naše 

općine bio izloţen opasnosti od poplava. 

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji članova 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrvatska 

Dubica, dobroj suradnji i pomoći od strane 

Hrvatskih voda, uspješno smo se obranili bez 

većih materijalnih šteta. 

 

Članovi DVD-a u akciji 

 

 

Izvanredna sjednica Stožera civilne 

zaštite Općine Hrvatska Dubica 
 

Tijekom 2019. godine odrţana je Izvanredna 

sjednica Stoţera civilne zaštite Općine Hrvatska 

Dubica zbog izvanrednih okolnosti - rasta 

vodostaja rijeke Une.  Sjednica je odrţana 15. 

svibnja 2019. godine i osim članova Stoţera 

nazočili su joj i predstavnici Hrvatskih voda: 

Davorin Piha - direktor VGO-a za srednju i donju 

Savu, Tatjana Dovranić - Kardaš - voditeljica 

ispostave Hrvatskih voda u Sisku, sa suradnicima.  

Nakon odrţane sjednice svi skupa su obišli teren.  
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Svi koji ţele biti dio 

vesele i zaigrane ekipe, 

vole se natjecati, a 

imaju između 6 i 12   

godina, mogu postati  

                          MALI VATROGASCI.  

 

Javite se u DVD Hrvatska Dubica,  

zapovjedniku Darku Ćoriću. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KORISNI KONTAKTI: 

 

 

 

 

 

 

 

Nogometni klub "Una-Mladost“ vodi treninge za 

djecu (pionire) za sezonu 2019./2020. godinu.  

Sva zainteresirana djeca 

bez obzira na spol, u 

dobi od 9-15 godina su 

dobrodošla.  

 

Javite se u nogometni klub, treneru  

Ivanu Cipriću. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narodna knjiţnica i čitaonica „Ivo Kozarčanin“ 

Hrvatska Dubica 

 044/855-411 

 Komunalni redar Općine Hrvatska Dubica 

 044/855-002  

   kom.redar@hrvatska-dubica.hr 

 Osnovna škola Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica 

 044/855-025 

 DVD Hrvatska Dubica 

 044/855-345 

 Komunalac d.o.o. i  Vodoopskrba d.o.o.  H. Dubica 

 044/855-422        komunalac@sk.t-com.hr 

 Poštanski ured u Hrvatskoj Dubici  

 044/551-747 

 Dom zdravlja Hrvatska Dubica 

 044/855-027 

 Gradske ljekarne Sisak, Hrvatska Dubica 

 044/855-585 

 Granični prijelaz Hrvatska Dubica  

 044/855-092 

 Centar za vozila Hrvatske, STP Hrvatska Dubica 

044/855-050 

INFO KUTAK 

NajmlaĎi, uključite se... 

Kamo s otpadom? 

 
Ţelimo li na ispravan način postupati s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima, moramo ga 

odvojeno sakupljati, tj. odvojiti otpad prema njegovoj vrsti kako bi se olakšala obrada ili kako bismo ga 

pravilno pripremili za daljnje postupke uporabe. 

 

 
 

KALENDAR ODVOZA OTPADA ZA 2020. godinu 
https://www.hrvatska-dubica.hr/images/KALENDAR_ODVOZA_OTPADA_2020.pdf 

 


