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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA 
 

1. I. Izmjene I dopune Plana nabave za 2020. godinu 
2. Godišnji plan održavanja zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670  Cret Dubravica u Općini Dubravica za 2020. godinu 
3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2019. Godinu 
4. Odluka o privremenom zatvaranju dječjeg vrtića “Smokvica” u Dubravici 
5. Odluka o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica te drugih objekata u vlasništvu Općine Dubravica za vrijeme izvanredne situacije pojave 

korona virusa 
6. Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite za području Općine Dubravica 

 

 

 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA 

 
 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-3 
Dubravica, 24. ožujak 2020. godine 
 
Na temelju članka 35. b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. i 40. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2020) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici 
održanoj 24. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o primanju na znanje Izvješća Općinskoga načelnika o svom radu za 2019. godinu,  

 razdoblje od 01.07.2019. - 31.12. 2019. godine 
 
 

Članak 1. 

1 
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Ovom se Odlukom prima na znanje Izvješće Općinskog načelnika o svom radu za razdoblje od 01. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine. 
                                                      

  Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Dubravica”. 
 

                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                  Ivica Stiperski  
  
Općinski načelnik 
 
KLASA: 022-01/20-01/6 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 19. ožujak 2020. godine 
               

IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07.2019. DO 31.12.2019 
 
Krajem mjeseca lipnja održan je 6.međunarodni festival puhačkih orkestara Dubravica 2019. Nastupili su domačini i njihovi gosti iz Italije, Slovenije i Kraljevca n/S. 
U sklopu koncerta predstavljena je monografija Puhačkog orkestra Rozga. 
Dogovorom Općine i MO Lukavec-Lugarski brijeg zacijevili smo 50 m. kanala oborinske odvodnje u Lukavečkoj ulici u suradnji sa ŽUC-om. 
Sredinom srpnja u Zagrebačkoj županiji potpisao sam ugovore o sufinanciranju općinskih projekata ukupne vrijednodnosti 392 000,00 kn.Dodjeljenim sredstvima 
omogućili smo asfaltiranje Odvojka Otovačke Vlahovići –Šikoronji, asfaltiranje Odvojka Kumrovečke (prema Janku) kao i pripremni radovi iskopa i pripreme 
šljunkom spoja Vinogradski – Vinski put. 
Dio sredstava biti će utrošen na izradu projektne dokumentacije za izgradnju dviju šumskih prometnica Rozganska(pod Goricom) i II. Lugarska (prema Cretu) te 
za asfaltiranje parkirališta dječjeg vrtića. 
Završeni su radovi na modernizaciji javne rasvjete čime su zamjenjene sve svjetiljke na području općine. 
Sredinom srpnja započeli su radovi na asfaltiranju Kumrovečke ceste u suradnji sa ŽUC-om ukupne  dužine 1,5 km.   
U vremenu od 26.-28.07. tradicionalno smo obilježili Dane Općine Dubravica. 
Početkom kolovoza asfaltirano je dvorište dječjeg vrtića. 
Završavaju se radovi na IV - fazi rekonstrukcije župnog dvora u Rozgi. Izgrađeni su u unutrašnjosti podovi,stropovi,vanjske stepenice,ograda balkona i postavljena 
je stara preša na trijemu. 
U kolovozu započeti su radovi na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta koje u najvećem dijelu sufinancira Zagrebačka županija te se završetak radova 
planira do kraja godine. 
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Postavili smo novo mjerno mjesto javne rasvjete u  Otovačkoj, u naselju Pologi, kako bismo mogli pustiti struju u novi krak javne rasvjete u dijelu ulice koja 
nikada prije nije bila osvjetljena.  
Početkom rujna potpisujem ugovor o partnerstvu na projektu poboljšanja vodokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kraj Donji, čime se kreće sa porojektom 
izgradnje mreže kanalizacije na području naše općine. Rok provedbe projekta 2020-2023. godina. 
U rujnu točnije 05.09. nakon provedene nabave potpisujem ugovor za energetsku obnovu općinske zgrade i rekonstrukciju krovišta. 
Održali smo manifestaciju „Berba po starinski“  i svečano smo otvorili novoizgrađenu cestu Vinski put. 
Početkom listopada na moju inicijativu organizirana je sječa raslinja na željezničkoj postaji i dijelu pruge u Prosincu. Posao je strojno odradila  HŽ-infrastruktura 
d.o.o. 
Krajem studenog uspješno je završena energetska obnova općinske zgrade i krovišta. 
Dana 26.11.2019. dobili smo Građevinsku dozvolu za izgradnju Samostojeće-javne poslovne zgrade u centru Dubravica. 
Nakon što smo dobili Građevinsku dozvolu raspisan je javni natječaj za odabir izvođača radova. 
Početkom prosinca nakon provedene nabave potpisao sam 02.12.2019. ugovor sa izvođačem radova za izradu i montažu nove platforme za promatranje biljke 
mesožderke CRET -Dubravica. 
Dana 06.12.2019. nakon dvije godine rada,zalaganja,lobiranja i na moju inicijativu održanih sastanaka u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture na temu  
revitalizacije tkz.Kumrovečke pruge, donesena je Odluka Vlade RH o pokretanju procesa revitalizacije. 
Izabran je izvođač radova na izgradnji javne zgrade u centru Dubravice i započeli su radovi. 
U prosincu su završili radovi na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta koje sam spomenuo na početku ovog Izvješća. 
Održana je priredba KUD-a P. Štoos „ i če mi je teško popevka zvoni“ kao i tradicionalni Božićni koncert Puhačkog orkestra. 
 
Druga polovica 2019. godine zasigurno će biti zapamćena po mnogobrojnim velikim kapitalnim projektima koji će biti upisani velikim slovima u povijest općine na 
što moramo biti izrazito ponosni. 
Aglomeracija Kraj Donji,energetska obnova zgrade općine,početak izgradnje Slobodnostojeće - javne poslovne zgrade ambulante i nove platforme CRET –
Dubravica. 
Stoga zahvaljujem svima na podršci u mome radu i zalaganju te se nadam dobroj budućoj suradnji svim vijećnicima,zamjeniki i djelatnicima JUO- općine kao što 
je bila i do sada. 
                                                                                                  OPĆINA DUBRAVICA 

Marin Štritof,načelnik v.r. 
 

 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/2 

2 
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URBROJ: 238/40-02-20-4 
Dubravica, 24. ožujka 2020. godine 
 
Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni 
glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2020. godine donosi 
 

O D L U K U  
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica 

za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2019. godinu. 
Izvješće o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica “ te će se dostaviti Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. 
 

                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Ivica Stiperski 
 
 

KLASA: 022-01/20-01/5 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 25. veljače 2020. godine 
 
Na temelju članka 20. stavka 1.   Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni 
glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) Načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica 
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Dubravica za 2019. godinu 
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1. UVOD  

Na temelju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. do 2023. godine, a kojeg je donijelo je Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 12. sjednici 
održanoj dana 24. listopada 2018. godine, Općina Dubravica je u 2019. godini provodila aktivnosti predviđene njegovim odredbama.  

2. OPĆINA DUBRAVICA - OPĆI PODACI 

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Dubravica ima 1.437 stanovnika, odnosno 459 kućanstava, te se na navedenom području obiteljska domaćinstva 
bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kućanstva su raspoređena u 10 naselja. Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za sva naselja na 
području Općine. 

3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim osobama na području Općine Dubravica obavlja komunalno poduzeće 
Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Zelengaj 15. Organizirano skupljen otpad s područja Općine Dubravica, Zaprešić d.o.o. odlaže na reciklažno dvorište, 
odlagalište „Novi dvori“ te od prosinca 2019. godine i na reciklažno dvorište u Ključu Brdovečkom. Na području Općine Dubravica u domaćinstvima je zaduženo je 410 plastičnih 
spremnika zapremine od 120 litara i 9  spremnika (kontejnera) za odlaganje otpada pojedinačne zapremine od 240 litara. Ukoliko se ukaže potreba za dodatnim volumenom, 
miješani komunalni otpad odlaže se u vreće za komunalni otpad (s logotipom Zaprešić d.o.o.) koje se mogu kupiti u mnogim trgovinama mješovite robe na području Općine 
Dubravica. Za pravne osobe i obrte zaduženo je ukupno 10 posuda zapremine 120 litara, 9 posuda zapremine 240 litara i 5 posuda zapremine 1100 litara. Odvoz komunalnog 
otpada na području Općine Dubravica od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jednom tjedno iz svih 10 naselja, svaku srijedu. 
Odvoz papira i plastike provodi se jednom mjesečno, prvog petka u mjesecu. Odvoz papira i plastike se ne naplaćuje. Prikupljena plastika predaje se tvrtki EKO-FLOR PLUS 
d.o.o., Oroslavlje, dok se prikupljeni papir predaje tvrtki DS Smith Unija papir Croatia d.o.o. 
 
Prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (KBO 20 03 07) obavlja se na način da građani na određeni dan dovezu glomazni otpad koji se sortira na licu mjesta. 
Općina Dubravica sakuplja glomazni otpad po pozivu korisnika jednom godišnje bez naknade za obavljanje navedene usluge. Krupni (glomazni) otpad s područja Općine 
Dubravica prikuplja tvrtka Zaprešić d.o.o. i predaje tvrtki CE-ZA-R d.o.o., Zagreb. 
Svim građanima bile su dostavljene obavijesti o odvozu glomaznog otpada, kao i na oglasnim pločama, dućanima i slično, ali isto tako je obavijest vidljiva na web 
stranici https://komunalno.vio-zapresic.hr, na oglasnim pločama i web stranici Općine Dubravica. 

 4. SUSTAV PRIKUPLJANJA RECIKLABILNOG OTPADA PO MODELU „OD VRATA DO VRATA“ 

Budući da papir i plastika čine 40-50% miješanog komunalnog otpada, te kako bi se oslobodio prostor za odlaganje miješanog komunalnog otpada (crne posude), papir i plastika 
prikupljaju se spremnicima i/ili vrećama po modelu „od vrata do vrata“. 
U okviru programa selektiranja otpada Zaprešić d.o.o. je počeo sa prikupljanjem papira odvojeno od ostalog komunalnog otpada, počevši od mjeseca travnja 2013. godine. 
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Papir/karton se odvojeno skuplja na mjestu nastanka, kod svakog pojedinog korisnika. 
Sva kućanstva na području Općine Dubravica posjeduju žute spremnike za otpadnu plastiku te se na mjesečnoj bazi dijele plave vreće za odvajanje otpadnog papira. Plastika i 
papir se odvoze prema rasporedu odvoza jednom mjesečno, te ih Zaprešić d.o.o. predaje tvrtkama sa kojima postoji ugovor o suradnji tj. prihvatu tih vrsta otpada. 
Odvoz papira i plastike s cijelog područja Općine Dubravica obavlja se jednom mjesečno, točnije prvog petka u mjesecu. Odvoz papira i plastike se ne naplaćuje. Prikupljena 
plastika predaje se tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, dok se prikupljeni papir predaje tvrtki DS Smith Unija papir Croatia d.o.o. Postupak nabave posuda vodio je Zaprešić 
d.o.o. u suradnji sa Općinom Dubravica, a troškove nabave istih snosio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Zaprešić d.o.o. 

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA 

Na području Općine Dubravica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već Zaprešić d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na reciklažno dvorište, odlagalište 
„Novi dvori“ u Zaprešiću te reciklažno dvorište u Ključu Brdovečkom. 

6. SUSTAV PRIKUPLJANJA OTPADA NAMIJENJENOG RECIKLIRANJU PUTEM ZELENIH OTOKA 

Zaprešić d.o.o. u suradnji s Općinom Dubravica te Zagrebačkom županijom i FZOEU pokrenulo je organizirani sustav odvojenog sakupljanja otpada putem zelenih otoka. Na 
području Općine Dubravica nalazi se 3 zelena otoka sa po 5 spremnika za otpad od 1100 l na svakoj lokaciji (spremnici za papir, plastiku, staklo, biootpad i tekstil). Navedeni 
zeleni otoci postavljeni su na sljedećim lokacijama u naseljima: Vučilćevo, Pologi i Bobovec Rozganski. 
 
 

1. ZELENI OTOK – POLOGI 
                                                                 (Ulica Antuna Mihanovića, pored br. 53) 
 
 
                                                    2.  
 
 

2. ZELENI OTOK – BOBOVEC ROZGANSKI 
                                                        (Ulica Sv. Vida, Kumrovečka ulica pored br. 254) 
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3. ZELENI OTOK – VUČILČEVO 
                                                            (Ulica Sutlanske doline –GOSPODSKA) 
 
 
 
 
Zeleni otok je veličine 12,90 m², ograđen sa tri strane, a sadrži 5 kontejnera za sljedeće vrste otpada: papir, plastika, staklo, biootpad, tekstil. Na svim zelenim otocima postavljene 
su posude od 120 l za odlaganje plastičnih čepova u svrhu humanitarne akcije „Srce za djecu Hrvatske“. Općina je osigurala zemljište za smještaj zelenog otoka i podmirila 
troškove za izgradnju istog za što je sveukupno u 2014. godini utrošeno 67.348,15 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji sa Zaprešićem d.o.o. 
sufinancirao je nabavu posuda za odlaganje otpada. 

7. SANACIJA LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTADOM ODBAČENIM U OKOLIŠ 

Na administrativnom području Općine Dubravica trenutno nema detektiranih nesaniranih lokacija onečišćenih otpadom te trenutno nije potrebno provođenje sanacije propisanom 
u PGO RH. Općina Dubravica kontinuirano radi na sprječavanju nastanka lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.  

8. KONTINUIRANO PROVOĐENJE IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 

Općina Dubravica provodi program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Za postizanje navedenog cilja za plansko razdoblje od 2018.-2023. 
godine predviđa se nastavak aktivne provedbe navedenih aktivnosti.  
 
9. PODACI O POSTOJEĆIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Na području Općine Dubravica ne postoji reciklažno dvorište, mobilno reciklažno dvorište, reciklažno dvorište građevnog otpada niti sortirnica, ali Općina Dubravica je donijela 
Odluku o korištenju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta građevnog otpada na administrativnom području Grada Zaprešića. 
U mjesecu prosincu 2019. godine sklopljen je Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem, potpisnice kojeg su Grad Zaprešić, Općina Brdovec, Općina 
Bistra, Općina Dubravica, Općina Pušća, Općina Luka, Općina Marija Gorica te Zaprešić d.o.o. (upravitelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada) kojim su ugovorne 
strane ovlaštene zajednički koristiti reciklažno dvorište na katastarskoj čestici 117/5 k.o. Zaprešić, na odlagalištu Novi Dvori, Ulica Bana Josipa Jelačića 168, Zaprešić, 
kojeg je Grad Zaprešić povjerio upravitelju Zaprešić d.o.o. te reciklažno dvorište na katastarskoj čestici 3186/6 k.o. Laduč, u mjestu Ključ Brdovečki, Ulica Mihovila Krušlina, 
kojeg je Općina Brdovec povjerila upravitelju Zaprešić d.o.o., a o kojem je sklopljen i Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem između Općina Brdovec, 
Marija Gorica i Dubravica sa upraviteljem Zaprešić d.o.o., u mjesecu veljači 2019. godine. 
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10. ZAKLJUČAK 
 
Općinsko vijeće Općine Dubravica je 30. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/18). 
 
Općina Dubravica je dana 30.07.2018. godine sklopila Ugovor br. 2018/001205 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, a izvršenje istog se planira u 2019. godini. 
 
Općina Dubravica ima izrađen i važeći Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. do 2023. godine kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 12. sjednici održanoj dana 24. listopada 2018. godine (Službeni glasnik Općine Dubravica 04/18). 
 
U mjesecu veljači 2019. godine Općina Dubravica sklopila je Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem na katastarskoj čestici 3186/6 k.o. Laduč, u 
mjestu Ključ Brdovečki, sa Općinama Brdovec i Marija Gorica te upraviteljem Zaprešić d.o.o., o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta putem upravitelja koji će zaprimati 
otpad s područja triju Općina. 

U mjesecu prosincu 2019. godine Općina Dubravica sklopila je Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem na katastarskoj čestici 117/5 k.o. Zaprešić, 
na odlagalištu Novi Dvori, Ulica bana Josipa Jelačića 168, Zaprešić i reciklažnim dvorištem na katastarskoj čestici 3186/6 k.o. Laduč, u mjestu Ključ Brdovečki, Ulica Mihovila 
Krušlina, sa Gradom Zaprešićem, Općinama Brdovec, Bistra, Pušća, Luka, Marija Gorica i upraviteljem Zaprešić d.o.o., o zajedničkom korištenju oba reciklažna dvorišta putem 
upravitelja koji će zaprimati otpad s područja Grada Zaprešića i šest (6) Općina. 

              NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
              Marin Štritof 
 

 
 

 
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-5 
Dubravica, 24. ožujka 2020. godine 
 
Temeljem članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020), a u skladu sa Sporazumom o suradnji na održavanju zaštićenog područja 
ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-01/19-01/5, Urbroj: 238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine) Općinsko vijeće Općine 
Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2020. godine donosi 
 

3 
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O D L U K U  

o prihvaćanju Godišnjeg plana održavanja Creta Dubravica za 2020. godinu 
s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2019. godini  

 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Godišnji plan održavanja Creta Dubravica za 2020. godinu s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2019. godini.  
Godišnji plan održavanja Creta Dubravica za 2020. godinu s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2019. godini sastavni je dio ove Odluke. 
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica “ te će se dostaviti Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije. 

 
                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Ivica Stiperski 
Općinski načelnik 
 
KLASA: 022-01/20-01/4 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 25. veljače 2020. godine 
 
Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) i članka 4. Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog područja ekološke 
mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-01/19-01/5, Urbroj: 238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine)  Načelnik Općine Dubravica podnosi 
Općinskom vijeću Općine Dubravica 
 

GODIŠNJI PLAN 
održavanja  zaštićenog područja 

ekološke mreže RH HR2000670  Cret Dubravica u Općini Dubravica 
za 2020. godinu 

 
 
UVOD 
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Cret Dubravica zaštićen je 1966. godine u kategoriji posebni botanički rezervat. Također čini dio ekološke mreže Republike Hrvatske HR2000670 Cret Dubravica.  

Općina Dubravica prepoznaje važnost područja Cret  Dubravica te o istom skrbi  u sklopu Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Dubravica (Dubravica, 2015.-

2021.godina). 

Temeljem Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-01/19-01/5, Urbroj: 

238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine) sklopljenog između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području 

Zagrebačke županije (dalje u tekstu: Javna ustanova Zeleni prsten) i Općine Dubravica uređena su međusobna prava i obaveze vezano uz zajednički interes za stručnim i 

kvalitetnim održavanjem zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica. 

 

AKTIVNOSTI U 2019. GODINI 

 

Tijekom 2019. godine Općina Dubravica je u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i u skladu s Lokalnim akcijskim planom zaštite i očuvanja okoliša na području 

Općine Dubravica provela slijedeće aktivnosti: 

- terenski obilazak Creta Dubravica 

- održavanje creta sukladno sporazumu s Javnom ustanovom Zeleni prsten: košnja Creta u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i LD „Vidra“ 

- planiranje izrade nacrta plana upravljanja specijalnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica te izrada geodetskog situacijskog nacrta koji će pomoći što preciznije 

usporediti sadašnji položaj creta i katastarskih čestica na kojima se nalazi s granicama botaničkog rezervata i s granicama područja očuvanja značajnog za vrste i 

stanište 

- planiranje izrade geomorfološke studije područja 

- sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2018. godinu broj 334-

06-4-18 sa Zagrebačkom županijom, kojim su Općini Dubravica dodijeljena sredstva za provedbu projekta Izgradnje platforme za promatranje biljaka na području 

Creta Dubravica. 

- u prosincu 2019. godine sklopljen Ugovor o izvođenju radova na izgradnji platforme za promatranje biljaka na području Creta s izvođačem Obrt za proizvodnju 

piljene građe, drvne ambalaže i krovopokrivačke radove, vl. Dalibor Fabijanec, Bobovec Rozganski, Kumrovečka cesta 241, na iznos od 209.490,00 kuna s rokom 

od 120 dana za izvršenje radova 

- ugovoren stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji platforme za promatranje biljaka na području Creta 

 

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA  CRET DUBRAVICA  ZA 2020. GODINU 
 

U skladu sa  Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-01/19-01/5, 

Urbroj: 238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine) tijekom 2020. godine predlaže se provedba slijedećih aktivnosti: 
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➢ zaštita i održavanje: 

- redovita godišnja košnja Creta u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i LD ''Vidra'' 
- terenski obilazak u svrhu nadzora creta (po potrebi i prijavi) te obavještavanje Javne ustanove Zeleni prsten i ostalih nadležnih službi 

- osiguranje brzog protoka aktualnih informacija vezanih za cret 

- dovršetak izgradnje platforme za promatranje biljaka najkasnije do 31.03.2020. godine 

- popravak i izrada novih putokaza 

 

➢ promicanje: 

- informiranje javnosti novim letcima 

- edukacije 

 

➢ održivo korištenje: 

- održavanje usmjeravajućih pristupnih staza prema Cretu 

- održavanje informativne table kod lovačkog doma LD «Vidra» 

- pojačano održavanje prilaznog puta prema Cretu 

 

➢ ostale aktivnosti u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten 

 

Sve navedene aktivnosti odvijat će se uz prethodne konzultacije i u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Sukladno Sporazumu o suradnji na održavanju zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-01/19-01/5, Urbroj: 

238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine) između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke 

županije i Općine Dubravica ovaj Godišnji plan rada održavanja zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670  Cret Dubravica u Općini Dubravica za 2020. godinu 

dostavit će se Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije. 
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                                                                                           NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
       Marin Štritof 
 

 
 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-6 
Dubravica, 24. ožujka 2020. godine 
   
Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ br. 01/2020)  Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24. 
ožujka 2020. godine donosi 

 
ODLUKU 

o sanaciji i održavanju zaštićenog područja Cret Dubravica 
 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom odobrava sanacija i održavanje zaštićenog područja Cret Dubravica. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“. 
 

                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Ivica Stiperski 
 

 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-7 
Dubravica, 24. ožujka 2020. godine 

4 
 

5 
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ br. 01/2020)  Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24. 
ožujka 2020. godine donosi 

 
ODLUKU 

o isplati jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsnih blagdana 
socijalno ugroženim osobama s područja Općine Dubravica 

 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom odobrava isplata jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama s područja Općine Dubravica povodom Uskrsnih blagdana. 
 

Članak 2. 
Jednokratna novčana pomoć određuje se u iznosu od 300,00 kuna i isplatit će se sljedećim osobama: 
 

ROZGA, POLOGI, KRAJ GORNJI 
 

Br.  Prezime i ime Ulica i kućni broj Naselje 

1.  Ciglar Drago Rozganska cesta 26 Rozga 

2.  Sever Nadežda Rozganska cesta 29 Rozga 

3.  Sever Željko Rozganska cesta 27 Rozga 

4.  Golub Marina Rozganska cesta 42 Rozga 

5.  Pušić Veljko Matije Gupca 16 Kraj Gornji 

6.  Drago Zimak A. Mihanovića 53 Kraj Gornji 

7.  Stjepan Obrubić Jablanska 6 Kraj Gornji 

 
 

PROSINEC, DONJI ČEMEHOVEC 
 

 
 
 
 

Br.  Prezime i ime Ulica i kućni broj Naselje 

1. Kovač Goran Željeznička cesta 8 Donji Čemehovec 

2. Križančić Nada Sutlanske doline 115 Prosinec 
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LUGARSKI BREG, LUKAVEC SUTLANSKI 

 

Br.  Prezime i ime Ulica i kućni broj Naselje 

1. Štos Vladimir Pavla Štoosa 73 Lukavec Sutlanski  

 
DUBRAVICA, VUČILČEVO 

 

Br.  Prezime i ime Ulica i kućni broj Naselje 

1. Lukica Pepica II Sutlanska cesta 5 Vučilčevo 

 
BOBOVEC ROZGANSKI 

 

Br.  Prezime i ime Ulica i kućni broj Naselje 

1.  Drčić Zvjezdana Ulica sv. Vida 20 Bobovec Rozganski  

2.  Nemčić Ankica Kumrovečka c. 250 Bobovec Rozganski  

 
Članak 3. 

Sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta 3811- Pomoć obiteljima. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Dubravica“. 
 

        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Ivica Stiperski 

                                                                                
 
 
 
KLASA:021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-8 
Dubravica, 24. ožujka 2020. godine 
 

6
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Na temelju članka 9. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), članka 3. Dodatka II. Kolektivnom ugovoru 
za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ 119/2019) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020), Općinsko vijeće 
Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj 24. ožujka 2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika  

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica za 2020. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Plaću službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i 
osnovice za obračun plaće u visini od 5.809,79 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 Osnovica za obračun plaće iz prethodnog stavka ovog članka obračunati će se i isplatiti s plaćom za ožujak 2020. godine, a koja se isplaćuje u travnju 2020. godine. 
 Osnovica za obračun plaće od 01. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. godine u visini od 5.925,99 kuna bruto obračunati će se i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se 
isplaćuje u srpnju 2020. godine. 
 Osnovica za obračun plaće od 01. listopada 2020. i nadalje u visini od 6.044,51 kuna bruto obračunati će se i isplatiti s plaćom za listopad 2020., a koja se isplaćuje u 
studenom 2020. godine i nadalje. 
 
 

Članak 2. 
 Ovom se Odlukom određuje visina koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta kako slijedi: 

• Koeficijent za obračun plaće pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela određuje se u visini od 1,80. 

• Koeficijent za obračun plaće višeg referenta Jedinstvenog upravnog odjela određuje se u visini od 1,5. 

• Koeficijent za obračun plaće referenta-voditelja računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela određuje se u visini od 1,45. 

• Koeficijent za obračun plaće referenta-komunalnog redara/komunalnog djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela određuje se u visini od 1,10. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu od prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica.  

 
Članak 4. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 03/19). 
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        Predsjednik Općinskog vijeća 
        Općine Dubravica 

        Ivica Stiperski 
 

 
 
          
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-9 
Dubravica, 24. ožujak 2020. godine 
 
Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2020) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Dubravica (Službeni glasnik 
Općine Dubravica broj 03/11) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj 24. ožujka 2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica (dalje u tekstu: Povjerenstvo): 
1. Marin Štritof - predsjednik (općinski načelnik Općine Dubravica) 
2. Ivica Stiperski - član (vjećnik Općinskog vijeća Općine Dubravica) 
3. Stjepan Vajdić - član (vjećnik Općinskog vijeća Općine Dubravica) 

 
Članak 2. 

Članovi Povjerenstva ovlašćuju se na pokretanje postupka davanja javnih priznanja raspisivanjem Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine 
Dubravica te objavom istog na mrežnim stranicama Općine Dubravica www.dubravica.hr i oglasnim pločama, sa danom 01.04.2020. godine na rok od 30 dana, zaključno sa 
danom 04.05.2020. godine do 14:00 sati. 
 

Članak 3. 
Članovi Povjerenstva dužni su: 
-  od valjano pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja, utvrditi broj i vrstu javnih priznanja koja će se dodijeliti 
 - sastaviti konačni prijedlog s kratkim obrazloženjem za svakog kandidata 
-  uputiti konačni prijedlog Općinskom vijeću Općine Dubravica na raspravu i donošenje. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Ivica Stiperski 

 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-10 
Dubravica, 24. ožujak 2020. godine 
 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2020), a u vezi s Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi (dijela k.č.br. 1518/5 k.o. Prosinec u svrhu novoformirane k.č.br. 1518/2 k.o. Prosinec-Vatrogasni dom Prosinec) (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 
01/2020) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj 24. ožujka 2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o darovanju nekretnine  

na k.č.br. 1518/2 k.o. Prosinec (dvorište i javna zgrada Vatrogasni dom, Prosinec, Ul. Sutlanske doline 86A) 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o darovanju nekretnine upisane u zk. uložak: 687, na k.č.br. 1518/2 k.o. Prosinec, oznaka zemljišta: Ul. Sutlanske 
doline, dvorište, javna zgrada (vatrogasni dom), Prosinec, Ul. Sutlanske doline 86A, ukupne površine 451 m2. 
 

Članak 2. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Dubravica na sklapanje Ugovora o darovanje nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, kojim će se nekretnina 
prenijeti u vlasništvo i samostalan posjed bez protučinidbe i naknade, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Prosinec iz razloga dugogodišnjeg korištenja javne zgrade za potrebe 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prosinec. 
 

Članak 3. 
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski Načelnik Općine Dubravica na poduzimanje svih radnji vezanih uz sklapanje i provedbu Ugovora o darovanju nekretnine. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
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             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Ivica Stiperski 
 
 

 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 238/40-02-20-11 
Dubravica, 24. ožujak 2020. godine 
 

Na temelju članka 3. stavka 3. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Dubravica između Ustanove dječji vrtić „Smokvica“ i 
Općine Dubravica (Klasa:400-02/19-01/2, Urbroj: 238/40-01-19-1 od 08. siječnja 2019. godine, dalje u tekstu: Ugovor), članka 6. Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja 
troškova smještaja djece u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravici (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 07/2019) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine 
Dubravica br. 01/2020) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2020. godine donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom mijenja članak 3. Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici („Službeni 

glasnik Općine Dubravica broj 07/2019) i glasi: 

„Općina Dubravica sufinancira troškove smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici sa sljedećim iznosima: 

REDOVITI PROGRAM: 

 

▪ 980 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog iznosa od 1.900,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić 

„SMOKVICA“  

▪ 1.370,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog iznosa od 1.900,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji 

vrtić „SMOKVICA“  

9 
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▪ 1.900,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće dijete, kao i za djecu poginulih branitelja od ukupnog iznosa od 1.900,00 kuna mjesečno 

naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“  

 

REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM: 

 

▪ 625,00 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog iznosa od 1.200,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji 

vrtić „SMOKVICA“  

▪ 915,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog iznosa od 1.200,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji 

vrtić „SMOKVICA“  

▪ 1.200,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće dijete, kao i za djecu poginulih branitelja od ukupnog iznosa od 1.200,00 kuna mjesečno 

naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“  

 

Članak 2. 

Sve ostale odredbe Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“, a primjenjuje se od 01. travnja 2020. godine. 

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                   Općine Dubravica 
                                                                                                             Ivica Stiperski     

                        

 

  AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA 

  

KLASA: 022-01/20-01/3 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
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Dubravica, 20. veljače 2020. 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. 1/18), a u skladu sa Proračunom Općine Dubravica za 2020. godinu, Općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 21. veljače 2020. godine  
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
PLANA NABAVE ZA 2020. 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 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) mijenja se članak 2. i glasi:  
Donose se I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2020. godinu: 
Rbr Evidencijski 

broj nabave 
Predmet 
nabave 

Brojčana 
oznaka 
premeta 

nabave iz 
CPV-a 

Procijenjena 
vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 

(uključujući 
jednostavne 

nabave) 

Posebni 
režim 

nabave 

Predmet 
podijeljen 
na grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvirni 

sporazum 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 

sporazuma 

Vrijedi 
od 

Vrijedi 
do 

Napomena Status 
promjene 

1 01/2020 Uredski materijal 22800000-8  24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

2 02/2020 Električna energija 
- javna rasvjeta 

09000000-3  154.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor III. kvartal 1 godina 10.01.2020    

3 03/2020 Usluge promidžbe 
i informiranja 

98390000-3 72.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom godine 10.01.2020    

4 04/2020 Intelektualne i 
osobne usluge 

71310000-4 76.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom godine 10.01.2020    
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5 05/2020 Usluge odvjetnika 79110000-8 40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom godine 10.01.2020    

6 06/2020 Programi Libusoft 48000000-8  45.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

7 07/2020 Ostale usluge 98000000-3 27.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

8 08/2020 Legalizacija 

nerazvrstanih 
cesta i 
homogenizacija 
katastarskih 
čestica 

71355000-1 24.000,00 Postupak 

jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

9 09/2020 Rekonstrukcija 
krovišta zgrade 
vrtića 

45261210-9  160.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

10 10/2020 Uređenje staza i 
ograde groblja 

45215400-1  256.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

11 11/2020 Izgradnja 
semafora u 
naselju Dubravica 

45316212-4  80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

12 12/2020 Nogostup na 
području Općine 
Dubravica - 
Izgradnja 

45213316-1  251.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

13 13/2020 Rekonstrukcija 
šumskih 
prometnica - 
Rozganska cesta i 
II Lugarska 

45233140-2 1.517.031,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor IV. kvartal Tijekom godine 10.01.2020    

14 14/2020 Trošak stručnog 
nadzora 

71520000-9 48.803,11 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica   10.01.2020    

15 15/2020 Vođenje projekta 
"Rekonstrukcija 
traktorskih putova 
u šumske ceste u 
gospodarskoj 
jedinici Zaprešićke 
šume" 

72224000-1 30.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica   10.01.2020    

16 16/2020 Monografija 
Općine Dubravica 

92111210-7 24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   10.01.2020    
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17 17/2020 Općinske 
manifestacije 

79952000-2 80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica   10.01.2020    

18 18/2020 Rekonstrukcija 
kurije starog 
Župnog dvora u 
Rozgi - 5. faza 

45212360-7 264.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   10.01.2020    

19 19/2020 Izrada projekta 
obnove pročelja i 
svetišta crkve Sv. 
Ane u Rozgi 

45212361-4 120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   10.01.2020    

20 20/2020 Priključenje 
građevine na 
elektroenergetsku 
mrežu - ambulanta 

31311000-9  35.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   10.01.2020    

21 21/2020 Održavanje javne 
rasvjete 

50232100-1  24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

22 22/2020 Održavanje 
nerazvrstanih 
cesta (šodranje, 
grabe, kanali) 

45233141-9  72.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor IV. kvartal 1 godina 10.01.2020    

23 23/2020 Nabava šljunka 14212120-7  40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

24 24/2020 Sanacija odrona i 
klizišta 

45111230-9  20.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

25 25/2020 Zimsko 
održavanje 

90620000-9 104.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor IV. kvartal Tijekom godine 10.01.2020    

26 26/2020 Male komunalne 
akcije mjesnih 
odbora 

45232452-5 48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica  Tijekom godine 10.01.2020    

27 27/2020 Pojačano 
održavanje - 
Željeznička cesta 

45233141-9  260.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

28 28/2020 Pojačano 
održavanje - 
Vinogradski put 

45233141-9  220.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

29 29/2020 Pojačano 
održavanje - 
Kumrovečka cesta 
- Odvojak Kell-
Harapin 

45233141-9  88.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    
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30 30/2020 Nabava 
spremnika za 
odvojeno 
prikupljanje 
otpada 

34928480-6  152.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

31 31/2020 DVD Prosinec - 
izmjena stolarije i 
izgradnja fasade 

44000000-0  120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor   10.01.2020    

32 32/2020 Izgradnja kulturno 
turističkog centra 

45000000-7 3.700.340,00 Otvoreni 
postupak   Ugovor IV. kvartal 6 mjeseci 10.01.2020    

33 33/2020 Priključenje 
građevine na 
elektroenergetsku 
mrežu - KTC 

31311000-9  175.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor   10.01.2020    

34 34/2020 Stakla za kućice-
autobusna 
stajališta 

14820000-5  24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica I. kvartal  10.01.2020    

35 35/2020 Traktor s 
priključcima 

16700000-2  120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor IV. kvartal  10.01.2020    

36 36/2020 Sportske tribine - 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6 40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica IV. kvartal  10.01.2020    

37 37/2020 Projektna 
dokumentacija za 
izgradnju 
poslovne zgrade - 
ambulanta 

71242000-6 64.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Narudžbenica I. kvartal  20.02.2020   Dodana 

 

Članak 3. 
 Ovaj Plan nabave primjenjuje 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: 022-01/20-01/4 
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URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 25. veljače 2020. godine 
 
 
Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) i članka 4. Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog 
područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-01/19-01/5, Urbroj: 238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine)  
Načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica 
 

GODIŠNJI PLAN 
održavanja  zaštićenog područja 

ekološke mreže RH HR2000670  Cret Dubravica u Općini Dubravica 
za 2020. godinu 

 
UVOD 
 

Cret Dubravica zaštićen je 1966. godine u kategoriji posebni botanički rezervat. Također čini dio ekološke mreže Republike Hrvatske HR2000670 Cret 

Dubravica.  

Općina Dubravica prepoznaje važnost područja Cret  Dubravica te o istom skrbi  u sklopu Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Dubravica 

(Dubravica, 2015.-2021.godina). 

Temeljem Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-

01/19-01/5, Urbroj: 238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine) sklopljenog između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

dijelovima prirode na području Zagrebačke županije (dalje u tekstu: Javna ustanova Zeleni prsten) i Općine Dubravica uređena su međusobna prava i obaveze 

vezano uz zajednički interes za stručnim i kvalitetnim održavanjem zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica. 

 

AKTIVNOSTI U 2019. GODINI 

 

Tijekom 2019. godine Općina Dubravica je u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i u skladu s Lokalnim akcijskim planom zaštite i očuvanja okoliša 

na području Općine Dubravica provela slijedeće aktivnosti: 

- terenski obilazak Creta Dubravica 
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- održavanje creta sukladno sporazumu s Javnom ustanovom Zeleni prsten: košnja Creta u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i LD „Vidra“ 

- planiranje izrade nacrta plana upravljanja specijalnim botaničkim rezervatom Cret Dubravica te izrada geodetskog situacijskog nacrta koji će pomoći 

što preciznije usporediti sadašnji položaj creta i katastarskih čestica na kojima se nalazi s granicama botaničkog rezervata i s granicama područja 

očuvanja značajnog za vrste i stanište 

- planiranje izrade geomorfološke studije područja 

- sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2018. 

godinu broj 334-06-4-18 sa Zagrebačkom županijom, kojim su Općini Dubravica dodijeljena sredstva za provedbu projekta Izgradnje platforme za 

promatranje biljaka na području Creta Dubravica. 

- u prosincu 2019. godine sklopljen Ugovor o izvođenju radova na izgradnji platforme za promatranje biljaka na području Creta s izvođačem Obrt za 

proizvodnju piljene građe, drvne ambalaže i krovopokrivačke radove, vl. Dalibor Fabijanec, Bobovec Rozganski, Kumrovečka cesta 241, na iznos od 

209.490,00 kuna s rokom od 120 dana za izvršenje radova 

- ugovoren stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji platforme za promatranje biljaka na području Creta 

 

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA  CRET DUBRAVICA  ZA 2020. GODINU 
 

U skladu sa  Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-

01/19-01/5, Urbroj: 238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine) tijekom 2020. godine predlaže se provedba slijedećih aktivnosti: 

 

 

➢ zaštita i održavanje: 

- redovita godišnja košnja Creta u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i LD ''Vidra'' 
- terenski obilazak u svrhu nadzora creta (po potrebi i prijavi) te obavještavanje Javne ustanove Zeleni prsten i ostalih nadležnih službi 

- osiguranje brzog protoka aktualnih informacija vezanih za cret 

- dovršetak izgradnje platforme za promatranje biljaka najkasnije do 31.03.2020. godine 

- popravak i izrada novih putokaza 

 

➢ promicanje: 

- informiranje javnosti novim letcima 
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- edukacije 

 

➢ održivo korištenje: 

- održavanje usmjeravajućih pristupnih staza prema Cretu 

- održavanje informativne table kod lovačkog doma LD «Vidra» 

- pojačano održavanje prilaznog puta prema Cretu 

 

➢ ostale aktivnosti u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten 

 

Sve navedene aktivnosti odvijat će se uz prethodne konzultacije i u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten. 

 

ZAKLJUČAK 

Sukladno Sporazumu o suradnji na održavanju zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 351-

01/19-01/5, Urbroj: 238/40-01-19-3, od 01. kolovoza 2019. godine) između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije i Općine Dubravica ovaj Godišnji plan rada održavanja zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670  Cret 

Dubravica u Općini Dubravica za 2020. godinu dostavit će se Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na 

području Zagrebačke županije. 

                                                                                            NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
        Marin Štritof 
 

 

                                                                                 
 
 
 

KLASA: 022-01/20-01/5 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 25. veljače 2020. godine 
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Na temelju članka 20. stavka 1.   Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 38. Statuta Općine 
Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) Načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica 
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Dubravica za 2019. godinu 

1. UVOD  

Na temelju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. do 2023. godine, a kojeg je donijelo je Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 12. sjednici održanoj dana 24. listopada 2018. godine, Općina Dubravica je u 2019. godini provodila aktivnosti predviđene njegovim odredbama.  

2. OPĆINA DUBRAVICA - OPĆI PODACI 

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Dubravica ima 1.437 stanovnika, odnosno 459 kućanstava, te se na navedenom području obiteljska 
domaćinstva bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kućanstva su raspoređena u 10 naselja. Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada 
osigurana je za sva naselja na području Općine. 

3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim osobama na području Općine Dubravica obavlja komunalno 
poduzeće Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Zelengaj 15. Organizirano skupljen otpad s područja Općine Dubravica, Zaprešić d.o.o. odlaže na 
reciklažno dvorište, odlagalište „Novi dvori“ te od prosinca 2019. godine i na reciklažno dvorište u Ključu Brdovečkom. Na području Općine Dubravica u 
domaćinstvima je zaduženo je 410 plastičnih spremnika zapremine od 120 litara i 9  spremnika (kontejnera) za odlaganje otpada pojedinačne zapremine od 240 
litara. Ukoliko se ukaže potreba za dodatnim volumenom, miješani komunalni otpad odlaže se u vreće za komunalni otpad (s logotipom Zaprešić d.o.o.) koje se 
mogu kupiti u mnogim trgovinama mješovite robe na području Općine Dubravica. Za pravne osobe i obrte zaduženo je ukupno 10 posuda zapremine 120 litara, 9 
posuda zapremine 240 litara i 5 posuda zapremine 1100 litara. Odvoz komunalnog otpada na području Općine Dubravica od domaćinstava i pravnih osoba provodi 
se jednom tjedno iz svih 10 naselja, svaku srijedu. 
Odvoz papira i plastike provodi se jednom mjesečno, prvog petka u mjesecu. Odvoz papira i plastike se ne naplaćuje. Prikupljena plastika predaje se tvrtki EKO-
FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, dok se prikupljeni papir predaje tvrtki DS Smith Unija papir Croatia d.o.o. 
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Prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (KBO 20 03 07) obavlja se na način da građani na određeni dan dovezu glomazni otpad koji se sortira na 
licu mjesta. Općina Dubravica sakuplja glomazni otpad po pozivu korisnika jednom godišnje bez naknade za obavljanje navedene usluge. Krupni (glomazni) otpad 
s područja Općine Dubravica prikuplja tvrtka Zaprešić d.o.o. i predaje tvrtki CE-ZA-R d.o.o., Zagreb. 
Svim građanima bile su dostavljene obavijesti o odvozu glomaznog otpada, kao i na oglasnim pločama, dućanima i slično, ali isto tako je obavijest vidljiva na web 
stranici https://komunalno.vio-zapresic.hr, na oglasnim pločama i web stranici Općine Dubravica. 

 4. SUSTAV PRIKUPLJANJA RECIKLABILNOG OTPADA PO MODELU „OD VRATA DO VRATA“ 

Budući da papir i plastika čine 40-50% miješanog komunalnog otpada, te kako bi se oslobodio prostor za odlaganje miješanog komunalnog otpada (crne posude), 
papir i plastika prikupljaju se spremnicima i/ili vrećama po modelu „od vrata do vrata“. 
U okviru programa selektiranja otpada Zaprešić d.o.o. je počeo sa prikupljanjem papira odvojeno od ostalog komunalnog otpada, počevši od mjeseca travnja 2013. 
godine. 
Papir/karton se odvojeno skuplja na mjestu nastanka, kod svakog pojedinog korisnika. 
Sva kućanstva na području Općine Dubravica posjeduju žute spremnike za otpadnu plastiku te se na mjesečnoj bazi dijele plave vreće za odvajanje otpadnog 
papira. Plastika i papir se odvoze prema rasporedu odvoza jednom mjesečno, te ih Zaprešić d.o.o. predaje tvrtkama sa kojima postoji ugovor o suradnji tj. prihvatu 
tih vrsta otpada. Odvoz papira i plastike s cijelog područja Općine Dubravica obavlja se jednom mjesečno, točnije prvog petka u mjesecu. Odvoz papira i plastike 
se ne naplaćuje. Prikupljena plastika predaje se tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, dok se prikupljeni papir predaje tvrtki DS Smith Unija papir Croatia 
d.o.o. Postupak nabave posuda vodio je Zaprešić d.o.o. u suradnji sa Općinom Dubravica, a troškove nabave istih snosio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost te Zaprešić d.o.o. 

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA 

Na području Općine Dubravica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već Zaprešić d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na reciklažno 
dvorište, odlagalište „Novi dvori“ u Zaprešiću te reciklažno dvorište u Ključu Brdovečkom. 

6. SUSTAV PRIKUPLJANJA OTPADA NAMIJENJENOG RECIKLIRANJU PUTEM ZELENIH OTOKA 

Zaprešić d.o.o. u suradnji s Općinom Dubravica te Zagrebačkom županijom i FZOEU pokrenulo je organizirani sustav odvojenog sakupljanja otpada putem zelenih 
otoka. Na području Općine Dubravica nalazi se 3 zelena otoka sa po 5 spremnika za otpad od 1100 l na svakoj lokaciji (spremnici za papir, plastiku, staklo, 
biootpad i tekstil). Navedeni zeleni otoci postavljeni su na sljedećim lokacijama u naseljima: Vučilćevo, Pologi i Bobovec Rozganski. 
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1. ZELENI OTOK – POLOGI 
                                                                 (Ulica Antuna Mihanovića, pored br. 53) 
 
 
                                                    2.  
 
 

2. ZELENI OTOK – BOBOVEC ROZGANSKI 
                                                        (Ulica Sv. Vida, Kumrovečka ulica pored br. 254) 
 
 

 
 

                                                         
 
 

3. ZELENI OTOK – VUČILČEVO 
                                                            (Ulica Sutlanske doline –GOSPODSKA) 
 
 
 
 
Zeleni otok je veličine 12,90 m², ograđen sa tri strane, a sadrži 5 kontejnera za sljedeće vrste otpada: papir, plastika, staklo, biootpad, tekstil. Na svim zelenim 
otocima postavljene su posude od 120 l za odlaganje plastičnih čepova u svrhu humanitarne akcije „Srce za djecu Hrvatske“. Općina je osigurala zemljište za 
smještaj zelenog otoka i podmirila troškove za izgradnju istog za što je sveukupno u 2014. godini utrošeno 67.348,15 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost u suradnji sa Zaprešićem d.o.o. sufinancirao je nabavu posuda za odlaganje otpada. 

7. SANACIJA LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTADOM ODBAČENIM U OKOLIŠ 

Na administrativnom području Općine Dubravica trenutno nema detektiranih nesaniranih lokacija onečišćenih otpadom te trenutno nije potrebno provođenje 
sanacije propisanom u PGO RH. Općina Dubravica kontinuirano radi na sprječavanju nastanka lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.  
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8. KONTINUIRANO PROVOĐENJE IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 

Općina Dubravica provodi program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Za postizanje navedenog cilja za plansko razdoblje od 
2018.-2023. godine predviđa se nastavak aktivne provedbe navedenih aktivnosti.  
 
9. PODACI O POSTOJEĆIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Na području Općine Dubravica ne postoji reciklažno dvorište, mobilno reciklažno dvorište, reciklažno dvorište građevnog otpada niti sortirnica, ali Općina Dubravica 
je donijela Odlukuo korištenju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta građevnog otpada na administrativnom području Grada Zaprešića. 
U mjesecu prosincu 2019. godine sklopljen je Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem, potpisnice kojeg su Grad Zaprešić, Općina 
Brdovec, Općina Bistra, Općina Dubravica, Općina Pušća, Općina Luka, Općina Marija Gorica te Zaprešić d.o.o. (upravitelj usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada) kojim su ugovorne strane ovlaštene zajednički koristiti reciklažno dvorište na katastarskoj čestici 117/5 k.o. Zaprešić, na odlagalištu 
Novi Dvori, Ulica Bana Josipa Jelačića 168, Zaprešić, kojeg je Grad Zaprešić povjerio upravitelju Zaprešić d.o.o. te reciklažno dvorište na katastarskoj čestici 
3186/6 k.o. Laduč, u mjestu Ključ Brdovečki, Ulica Mihovila Krušlina, kojeg je Općina Brdovec povjerila upravitelju Zaprešić d.o.o., a o kojem je sklopljen i 
Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem između Općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica sa upraviteljem Zaprešić d.o.o., u mjesecu 
veljači 2019. godine. 
 
10. ZAKLJUČAK 
 
Općinsko vijeće Općine Dubravica je 30. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/18). 
 
Općina Dubravica je dana 30.07.2018. godine sklopila Ugovor br. 2018/001205 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost, a izvršenje istog se planira u 2019. godini. 
 
Općina Dubravica ima izrađen i važeći Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. do 2023. godine kojeg je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Dubravica na svojoj 12. sjednici održanoj dana 24. listopada 2018. godine (Službeni glasnik Općine Dubravica 04/18). 
 
U mjesecu veljači 2019. godine Općina Dubravica sklopila je Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem na katastarskoj čestici 3186/6 
k.o. Laduč, u mjestu Ključ Brdovečki, sa Općinama Brdovec i Marija Gorica te upraviteljem Zaprešić d.o.o., o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta putem 
upravitelja koji će zaprimati otpad s područja triju Općina. 
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U mjesecu prosincu 2019. godine Općina Dubravica sklopila je Ugovor o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem na katastarskoj čestici 117/5 
k.o. Zaprešić, na odlagalištu Novi Dvori, Ulica bana Josipa Jelačića 168, Zaprešić i reciklažnim dvorištem na katastarskoj čestici 3186/6 k.o. Laduč, u mjestu Ključ 
Brdovečki, Ulica Mihovila Krušlina, sa Gradom Zaprešićem, Općinama Brdovec, Bistra, Pušća, Luka, Marija Gorica i upraviteljem Zaprešić d.o.o., o zajedničkom 
korištenju oba reciklažna dvorišta putem upravitelja koji će zaprimati otpad s područja Grada Zaprešića i šest (6) Općina. 

             NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
              Marin Štritof 

 

               
KLASA: 810-01/20-01/5 
URBROJ: 238/40-01-20-7 
Dubravica, 16. ožujak 2020. 
 
Temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Općine Dubravica, Upute premijera Vlade RH i članka 38. Statuta Općine 
Dubravica (»Službeni glasnik Općine Dubravica« broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica donosi 
 

ODLUKU 
o privremenom zatvaranju dječjeg vrtića »Smokvica« u Dubravici 

I. 
Dječji vrtić Smokvica u Dubravica, Pavla Štoosa 26, privremeno se zatvara u potpunosti od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. iz razloga proglašenja pandemije korona 
virusa (COVID-19). 

II. 
Dječji vrtić Smokvica u Pojatnom, Matije Gupca 92, kao centralni vrtić, biti će otvoren za djecu roditelja sa područja Općine Dubravica kojima je vrtić neophodan i 
koji nisu u mogućnosti organizirati čuvanje djece kod kuće. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr . 

O b r a z l o ž e nj e 
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procijenila je 11.03.2020. situaciju s izbijanjem bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom pandemijom. Takva 
klasifikacija znači da države trebaju uskladiti djelovanje na prevenciji i suzbijanju virusa, kao i poduzeti sve potrebne mjere da se stanovništvo zaštiti, a građani 
trebaju postupati odgovorno i savjesno s vlastitim zdravljem, ali i zdravljem drugih pridržavajući se svih uputa nacionalnih zavoda za javno zdravstvo. 

4 
 

http://www.dubravica.hr/
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Slijedom toga je i Republika Hrvatska putem Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, donijela svoje 
odluke u svrhu sprečavanja širenja korona virusa na način da je od ponedjeljka, 16.3.2020., obustavila svu nastavu u RH, a ista mjera se odnosi i na vrtiće i 
fakultete. Stožer civilne zaštite Općine Dubravica je na održanom sastanku donio svoj Zaključak da se iste mjere primijene i na područje Općine Dubravica u 
djelatnostima koje su u njezinoj nadležnosti što općinski načelnik, kao odgovorna osoba Općine Dubravica, predmetnom odlukom i utvrđuje. 
Osnivač je donio ovu Odluku kao jednu od mjera suzbijanja širenja korona virusa (COVID-19) te 
se stoga mole roditelji, a s obzirom na ozbiljnost situacije, za odgovorno ponašanje i prihvaćanje ove Odlukeu cijelosti a naročito se to odnosi na točku 2. ove 
Odluke, odnosno, mole se roditelji da ne šalju djecu u centralni vrtić osim ako je to doista nužno. 

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA  
Marin Štritof  

 

 
 
 
 
KLASA: 810-01/20-01/5 
URBROJ: 238/40-01-20-8 
Dubravica, 16. ožujak 2020. 
 
Temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Općine Dubravica, Upute premijera Vlade RH i članka 38. Statuta Općine 
Dubravica (»Službeni glasnik Općine Dubravica« broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica donosi 
 

ODLUKU 
o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica te drugih objekata u vlasništvu Općine Dubravica 

za vrijeme izvanredne situacije pojave korona virusa 
I. 

Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na adresi Pavla Štoosa 3, radi u urednovnom radnom vremenu, 
svaki radni dan od 07.00-15.00 sati, u kojem, zbog izvanredne situacije pojave korona virusa, neće primati stranke, već će se komunikacija s strankama odvijati 
isključivo telefonskim putem, pozivom na broj 01/3399-360 i putem elektroničke pošte na adresu opcina@dubravica.hr . 

II. 
Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine određuje se rad od kuće za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica. 
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Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine svi službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica dužni su se pridržavati svih mjera zaštite određenih 
naputcima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Uputi premijera Vlade RH. 

III. 
Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine određuje se zatvaranje objekta stare škole, na adresi Pavla Štoosa 38, ista dana na korištenje udrugama sa 
područja Općine Dubravica, uz zabranu bilo kakvih oblika okupljanja, sastanaka i održavanja proba članova udruga. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do primitka daljnjeg naputka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te drugih nadležnih državnih tijela, 
a objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici www.dubravica.hr . 
              NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
              Marin Štritof 
 

 
 
 
KLASA: 810-01/20-01/8 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 18. ožujak 2020. godine 
 
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 38. Statuta Općine 
Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica dana 18. ožujka 2020. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju stožera civilne zaštite 

za područje Općine Dubravica  
 

Članak 1. 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 
Članak 2. 

U Stožer civilne zaštite za područje Općine Dubravica imenuju se: 
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1. Kruno Stiperski – za načelnika Stožera, zamjenik općinskog načelnika Općine Dubravica 
2. Ivica Stiperski- za zamjenika načelnika Stožera 
3. Predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb 
4. Načelnik Policijske postaje Zaprešić  
5. Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja 
6. Zapovjednik VZO Dubravica Dragutin Vidmar  
7. Predsjednik VZO Dubravica Tomislav Horvat 
8. Stjepan Vajdić-vijećnik 
9. Franjo Golub-vijećnik 
10. Marin Štritof-općinski načelnik 
11. Mario Čuk-vijećnik 
12. Ivica Horvat-mr.dr.vet. 

 
Članak 3. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 
Članak. 4. 

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

        NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
       Marin Štritof 


