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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA 
 
 
 

KLASA:021-05/20-01/3 
URBROJ:238/40-02-20-3  
Dubravica, 20. travanj 2020. godine 
 

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. 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, 123/17 i 98/19), članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica 
(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/2020 Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 20. travnja 2020. godine donosi  
 

ODLUKU  
o Sporazumu o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se zajedničko obavljanje poslova civilne zaštite jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća, Luka  
i Grada Zaprešića, koje jedinice su prostorno povezane, pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike. 
Predmetno je sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, a u svezi s Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te Odluci o izmjeni 
i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a u cilju kontrole i sprječavanja širenja korona virusa te  učinkovitijeg 
funkcioniranja sustava civilne zaštite na svojim područjima.  
  

Članak 2. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Dubravica na sklapanje Sporazuma o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite kojim se, u skladu s 
člankom 18. Zakona o sustavu civilne zaštite, o zajedničkom organiziranju i obavljanju poslova civilne zaštite, regulira slobodna komunikacija mještana područja jedinica lokalne 
samouprave iz članka 1. ove Odluke, bez propusnice, s obzirom da su sve pod ingerencijom jedne policijske postaje.  
  

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
 
             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Ivica Stiperski 
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  AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA 

  

KLASA: 940-01/20-01/2 
URBROJ: 238/40-01-20-2 
Dubravica, 02. travanj 2020. godine 

 
Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica br. 01/2020) i članka 16. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama 
u vlasništvu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) načelnik Općine Dubravica donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninom 

 u vlasništvu Općine Dubravica 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za raspolaganje nekretninom u vlasništvu Općine Dubravica. 

Članak 2. 
Predmet raspolaganja nekretninom u vlasništvu Općine Dubravica je prodaja dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini (dio zemljišta i dio zgrade), u naravi 
poslovni prostor u desnom dijelu prizemlja, izgrađen do određenog stupnja dovršenosti, neto korisne površine 89,44 m2, na z.k.č. 72/2, k.o. Dubravica, nekretnina 
upisana u zk.uložak broj: 2819, oznaka zemljišta: Štoosa Pavla, dvorište, ukupne površine: 3131 m2, vlasnički dio 1/1: Općina Dubravica, Dubravica, Pavla Štoosa 
3. 

Članak 3. 
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

1. Ivica Stiperski, predsjednik Povjerenstva, predsjednik Općinskog vijeća Općine Dubravica 
2. Ivica Levak, član Povjerenstva, vijećnik Općinskog vijeća Općine Dubravica 
3. Drago Radenović, član Povjerenstva, vijećnik Općinskog vijeća Općine Dubravica 

 
Članak 4. 
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Zadaća Povjerenstva je otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje Zapisnika o otvaranju i ocjeni ponuda i predlaganje Općinskom načelniku donošenje odluke o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude. 
 
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sa kojim će se sklopiti kupoprodajni ugovor donijeti će Općinski načelnik Općine Dubravica. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
             NAČELNIK 
             Marin Štritof 

 
 
 
KLASA:810-01/20-01/9  
URBROJ: 238/40-01-20-93 
Dubravica, 14. travanj 2020. godine 
 
Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ br. 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica donosi  
 

ODLUKU 
o korištenju vatrogasnog vozila u svrhu obilaska  

područja Općine Dubravica uslijed potvrđene  
pojave korona virusa (COVID 19) na području Općine Dubravica 

  
Članak 1. 

Ovom Odlukom nalaže se Vatrogasnoj zajednici Općine Dubravica da članovima Stožera civilne zaštite Općine Dubravica osigura i omogući korištenje jednog ili dva 
vatrogasna vozila u svrhu civilne zaštite i obilaska područja Općine Dubravica uslijed potvrđene pojave korona virusa (COVID 19) na području Općine Dubravica. 

 
Članak 2. 

 Ovom Odlukom nalaže se VZO Dubravica da osigura korištenje vatrogasnog vozila jedanput dnevno u koordinaciji sa članovima Stožera civilne zaštite Općine Dubravica, 
a po potrebi i više, u svrhu navedenu u članku 1. ove Odluke.  
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Članak 3. 
Ova Odluka vrijedi do donošenja 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 

 

      
               
KLASA: 810-01/20-01/9 
URBROJ: 238/40-01-20-112 
Dubravica, 20. travanj 2020. godine 
 
Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ br. 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica dana 20. travnja 2020. godine donosi  
 

ODLUKU O STAVLJANJU IZVAN SNAGE 
Odluke o korištenju vatrogasnog vozila u svrhu obilaska  

područja Općine Dubravica uslijed potvrđene  
pojave korona virusa (COVID 19) na području Općine Dubravica 

  
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o korištenju vatrogasnog vozila u svrhu obilaska područja Općine Dubravica uslijed potvrđene pojave korona virusa 

(COVID 19) na području Općine Dubravica od 14. travnja 2020. godine (Klasa: 810-01/20-01/9, Urbroj:238/40-01-20-93). 
 

Članak 2. 

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

       NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
       Marin Štritof 
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KLASA: 022-01/20-01/7 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 21. travanj 2020. godine 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ br. 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica dana 21. travnja 2020. godine donosi  
 

ODLUKU  
o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici  

u vrijeme izvanredne situacije pojave korona virusa (COVID 19) 
 

I. 
Temeljem upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a s ciljem sprečavanja širenja pojave virusa COVID 19, dana 16.03.2020. godine privremeno je zatvoren i obustavljen 
rad dječjeg vrtića „Smokvica“ u Dubravici.  
 

II. 
Tijekom trajanja privremene obustave rada iz točke I. ove Odluke roditelji djece s prebivalištem na području Općine Dubravica oslobađaju se obveze plaćanja mjesečnog udjela 
u sufinanciranju ekonomske cijene vrtića i to za mjesec travanj i svibanj, a sve kao mjera pomoći mještanima zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa 
(COVID 19). 
 

III. 
Iznos oslobođenog mjesečnog udjela plaćanja roditelja djece iz točke II. ove Odluke osigurati će se u proračunu Općine Dubravica te financiranje daljnjeg funkcioniranja dječjeg 
vrtića „Smokvica“ u Dubravici dok isti ne radi („hladni pogon“) u iznosu od 760,00 kuna mjesečno po djetetu sa prebivalištem na području Općine Dubravica upisanom u dječji 
vrtić „Smokvica“ u Dubravici za mjesec travanj i svibanj. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do donošenja Odluke o stavljanju iste izvan snage po prestanku razdoblja pojave korona virusa odnosno primitka daljnjeg 
naputka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te drugih nadležnih državnih tijela, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
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              NAČELNIK 
              Marin Štritof 

 

 
 
KLASA: 022-01/20-01/8 
URBROJ: 238/40-01-20-1 
Dubravica, 21. travanj 2020. godine 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 
Dubravica“ br. 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica dana 21. travnja 2020. godine donosi  
 

ODLUKU  
o nefinanciranju plaće i ostalih materijalnih prava učiteljice u produženom boravku Područne škole Dubravica  

u vrijeme izvanredne situacije pojave korona virusa (COVID 19) 
 

I. 
Temeljem zamolbe Osnovne škole Pušća, Zagorska 2, Donja Pušća, od 22. studenog 2019. godine, Općina Dubravica u potpunosti financira plaću i ostala materijalna prava 
učiteljice u produženom boravku Područne škole Dubravica osiguravanjem sredstava u proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu. 

 
II. 

Temeljem upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a s ciljem sprečavanja širenja pojave virusa COVID 19, privremeno je zatvoren i obustavljen rad Područne škole 
Dubravica te se temeljem ove Odluke neće financirati troškovi iz točke I. ove Odluke za razdoblje od 01.05.2020. godine do 01.09.2020. godine odnosno do prestanka izvanredne 
situacije uzrokovane pandemijom korona virusa (COVID 19).  
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do donošenja Odluke o stavljanju iste izvan snage po prestanku razdoblja pojave korona virusa odnosno primitka daljnjeg 
naputka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te drugih nadležnih državnih tijela, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 
              NAČELNIK 
              Marin Štritof  
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