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Službeni glasnik izdaje Općina Dubravica. Sjedište Općine je u Dubravici, Ul. Pavla Štoosa 3, 
tel/fax: 01-3399-360 • Uredništvo:  Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica

S A D R Ž A J

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o komunalnom doprinosu
2. Odluka o komunalnim djelatnostima na područ-

ju Općine Dubravica
3. Odluka o sufinanciranju i  postupku sufinan-

ciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić 
„SMOKVICA“ u Dubravici 

4. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Du-
bravica

5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad poli-
tičkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  
Općine Dubravica u 2019. godini

6. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za 
usjeve i nasade na području Općine Dubravica 
u 2019. godini

7. Odluka o zajedničkom korištenju reciklažnog 
dvorišta u Ključu Brdovečkom

8. Zaključak o prijedlogu imenovanja suca porotni-
ka Županijskog suda u Velikoj Gorici

9. Zaključak o prijedlogu imenovanja suca porotni-
ka za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

10. Zaključak o dodjeli financijske potpore za orga-
nizaciju maskenbala u 2019. godini

11. Odluka o primanju na znanje Izvješća Općin-
skoga načelnika o svom radu za 2018. godinu, 
razdoblje od 01.07.2018. - 31.12. 2018. godine

12. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 
2018. godinu

• Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja ot-
padom Općine Dubravica za 2018. godinu

13. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana održava-
nja Creta Dubravica za 2019. godinu s Izvješćem 
o provedenim aktivnostima u 2018. godini 

• Godišnji plan održavanja  zaštićenog po-
dručja ekološke mreže RH HR2000670   

Cret Dubravica u Općini Dubravica za 2019. 
godinu

14. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći 
povodom Uskrsnih blagdana socijalno ugrože-
nim osobama s područja Općine Dubravica

15. Odluka o sanaciji i održavanju zaštićenog pod-
ručja Cret Dubravica

16. Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obra-
čun plaće službenika i namještenika u Jedinstve-
nom upravnom odjelu Općine Dubravica

17. Odluka o Dopuni odluke o korištenju stare zgra-
de PŠ Dubravica za udruge i stranke

18. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ras-
poređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dubra-
vica u 2019. godini 

19. Zaključak o održavanju 7. Uskrsnog sajma  
u Dubravici

20. Zaključak o radovima malih vrijednosti po mje-
snim odborima

21. Odluka o sufinanciranju troškova vrtića za dijete 
–  Dominik Vlahović

22. Odluka o sufinanciranju troškova vrtića za dijete 
–  Emanuel Stiperski

23. Odluka o sufinanciranju troškova vrtića za dijete 
–  Petar Obrubić

24. Odluka o sufinanciranju troškova vrtića za dijete 
–  Juraj Radenović

25. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Udru-
zi „Edukacijom protiv raka dojke“ Zagrebačke 
županije za provedbu humanitarne akcije „Dan 
narcisa“

26. Zaključak o uvažavanju zamolbe Počasnog Ble-
iburškog voda

27. Zaključak o neuvažavanju zamolbe – Ana Duga
28. Odluka o sufinanciranju troškova vrtića za dijete 

–  Filip Mihaliček
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Dubravica

2. Plan nabave za 2019. godinu
3. Javni poziv
4. Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva fi-

nanciranja udruga u 2019. godini iz proračuna Općine 
Dubravica

5. I. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
6. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
7. Odluka o prihvaćanju Programa mjera DDD i Proved-

benog plana  na području Općine Dubravica za 2019. 
godinu

8. Odluka o isplati naknade za korištenje osobnog au-
tomobila pri dolasku na posao i odlasku sa posla za 
službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Du-
bravica

9. Javni poziv
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva  za provedbu po-

stupka javnog natječaja za korištenje stare zgrade  
PŠ Dubravica za udruge

11. Odluka o poništenju
12. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora  za obav-

ljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za 
Općinu Dubravica

13. Javni poziv
14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obav-

ljanje sustavne deratizacije kućanstava, kao i zgra-
da u vlasništvu Općine Dubravica (općinska zgrada,  
mrtvačnica, stara škola) 

15. Odluka o poništenju
16. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Opći-

ne Dubravica u 2019. godini
17. Javni poziv
18. Odluka
19. Odluka o odabiru
20. Javni poziv
21. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
22. Javni poziv
23. Odluka o poništenju
24. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
25. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Op-

ćine Dubravica za 2018. godinu
26. Odluka o odabiru
27. Javni poziv
28. Izvješće općinskog Načelnika o svom radu u 2018. go-

dini razdoblje od 01.07.2018. – 31.12.2018. godine
29. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godi-

nu 
30. Odluka o Jedinstvenoj bazi nerazvrstanih cesta na po-

dručju Općine Dubravica
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1

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i 
članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službe-
ni glasnik Općine Dubravica br 1/19) Općin-

sko vijeće Općine Dubravica na svojoj 15. sjednici održa-
noj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja komu-
nalnog doprinosa na području Općine Dubravica i to:
1. zone u Općini Dubravica za plaćanje komunalnog do-

prinosa
2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedi-

nim zonama u Općini Dubravica (u daljnjem tekstu: 
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)

3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slu-

čajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje 
od plaćanja komunalnog doprinosa. 

Članak 2.
 Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem 
se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, od-
nosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prene-
sena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
 Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je podnosi-
telj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno 
rješenje o izvedenom stanju temeljem odredbi Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne 
novine broj 86/12, 143/13, 65/17).

Članak 3.
 Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine Du-
bravica koji se koristi samo za financiranje građenja i odr-
žavanja komunalne infrastrukture.
 Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se 
plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području 
cijele Općine Dubravica i položajne pogodnosti građevin-
skog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja 
građevine.

Članak 4.
 Općina Dubravica na temelju Programa mjera za una-
pređenje stanja u prostoru u skladu s postavkama dokume-
nata prostornog uređenja te u skladu s Planom razvojnih 
programa donosi Program gradnje objekata i uređaja  ko-
munalne  infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

 Građenje i održavanje komunalne infrastrukture pored 
sredstava komunalnog doprinosa financira se iz:
1. komunalne naknade
2. fondova Europske unije
3. proračuna Općine Dubravica
4. naknada za koncesiju
5. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima i po osno-

vu dobrovoljnih donacija i učešća.

II. NAČIN OBRAČUNA
Članak 5.

 Obujam građevine koja se gradi na građevnoj čestici 
utvrđuje se na temelju podataka (kota) utvrđenih iz pro-
jektne dokumentacije potrebne za ishođenje Rješenja u 
uvjetima gradnje ili Potvrde na glavni projekt ili Potvrde 
izvedenog stanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju 
(NN 153/13, 65/17, 114/18).

Članak 6.
 Prostorna područja Općine Dubravica za obračun i 
plaćanje komunalnog doprinosa svrstavaju se u jednu je-
dinstvenu zonu koja obuhvaća sva naselja u Općini Dubra-
vica.

Članak 7.
 Komunalni doprinos za zgrade obračunava se mno-
ženjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izra-
ženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću 
komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je 
izgrađena.
 Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena 
igrališta i druge otvorene građevine se obračunava mno-
ženjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je iz-
građena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom 
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građe-
vina gradi ili je izgrađena.
 Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodar-
stvo pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obuj-
ma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog do-
prinosa.

Članak 8.
 Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za jednu 
jedinstvenu zonu iz članka 6. ove Odluke određuje se u 
kunama po m3 građevine i iznosi:

I. jedinstvena ZONA

10,00  kuna po m3

Članak 9.
 Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove 
zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadogra-
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đuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma 
zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
 Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak 
obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se ko-
munalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel do-
nosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaća-
nja komunalnog doprinosa.
 Odredbe ovog članka na odgovarajući se način pri-
mjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevina 
koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za 
ozakonjenje građevine. 

III. POSTUPAK DONOŠENJA RJEŠENJA O KOMU-
NALNOM DOPRINOSU

Članak 10.
 Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa 
i Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni 
upravni odjel Općine Dubravica u postupku pokrenutom 
na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.
 Ako je Općina Dubravica u skladu s posebnim zako-
nom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopila ugovor 
kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraži-
vanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje 
iz stavka 1. ovog članka donosi se i u skladu s tim ugovo-
rom.
 Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se i ovršava u 
postupku i način propisan zakonom kojim se uređuje opći 
odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja 
primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanji-
ma, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propi-
sano drugačije.

Članak 11.
 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pra-
vomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izve-
denom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema 
posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon 
prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
 Iznimno od stavka 1. ovog članka, rješenje o komu-
nalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu 
proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole 
odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristi-
ti, ako se koristi bez uporabne dozvole.
 Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namije-
njenu proizvodnji dostavlja se na znanje Općini Dubravica.

Članak 12.
 Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno sadrži:
1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa
2. iznos komunalnog doprinosa kojeg je obveznik dužan 

platiti 
3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprino-

sa, ako komunalni doprinos plaća u ratama

4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za gra-
đevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma 
odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti ko-
munalnog doprinosa.

 Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica poduzima 
mjere za izvršenje izvršnog Rješenja o komunalnom dopri-
nosu.

Članak 13.
 Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokre-
nutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s Odlukom o 
komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podno-
šenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.
 Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokre-
nutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s Odlukom 
o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravo-
moćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o 
izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donoše-
nja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građe-
vini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje 
gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

Članak 14.
 Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica izmijeni-
ti će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika ko-
munalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno 
pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je iz-
mijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili 
glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog 
doprinosa.
 Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprino-
su u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat će se ko-
munalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti 
plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u 
skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s ko-
jom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.
 Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica poništit 
će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno 
investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komu-
nalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno 
drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez za-
htjeva odnosno suglasnosti investitora.
 Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom do-
prinosu u slučaju iz stavka 4. ovoga članka odredit će se 
i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne 
može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.
 Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u 
slučaju iz odredbe stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka nema 
pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do 
dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.
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Članak 15.
 Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje gra-
đevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog 
akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije 
započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za 
građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost inve-
stitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa 
koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na 
području Općine Dubravica, ako to zatraži obveznik komu-
nalnog doprinosa odnosno investitor.
 Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor 
nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na ka-
matu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunal-
nog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom 
zemljištu.

 IV. NAČIN I ROKOVI PLAČANJA
Članak 16.

 Komunalni doprinos plaća se na žiroračun Općine Du-
bravica, a dospijeva u roku osam dana od dana izvršnosti 
rješenja o komunalnom doprinosu. Na neisplaćene, a do-
spjele obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja 
se plaća na neplaćene javne prihode.
 

    Članak 17.
 Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u pravilu 
plaća komunalni doprinos jedoobročno, ali mu se na nje-
gov zahtjev može odobriti plaćanje komunalnog doprinosa 
u 12 jednakih mjesečnih rata. Za plaćanje komunalnog do-
prinosa jednoobročno, obvezniku se odobrava popust od 
10 %.
  Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji komu-
nalni doprinos plaća u obrocima, dužan je dati instrument 
osiguranja (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i sl.) 
plaćanja kod izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu.
 Davanje instrumenta osiguranja plaćanja ne isključuje 
mogućnost naplate prema Općem poreznom zakonu.

Članak 18.
O izvršenoj uplati komunalnog doprinosa odnosno kod 
obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate, nadležni 
Upravni odjel izdati će obvezniku plaćanja komunalnog 
doprinosa potvrdu o izvršenoj uplati.

Članak 19.
 Komunalni doprinos se ne obračunava i ne naplaćuje 
za gradnju objekata i uređaja komunalne i prometne infra-
strukture (parkirališta, precrpne stanice, bunare i kaptaže, 
vodospreme, pročistače otpadnih voda, vodovodne i ka-
nalizacijske mreže, nadzemne i podzemne produktovode, 
javne i nerazvrstane ceste, uključujući i mostove, potporne 
zidove i sanirana klizišta na njima), vatrogasne domove, 
lovački dom, sportska i dječja igrališta, te investitorima 
energetskih i telekomunikacijskih objekata i uređaja (trafo-
stanice visokog i niskog napona, vodovodi, male telefon-
ske centrale, javne govornice i telekomunikacijska mreža).

Članak 20.
 Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se 
obveznici koji su utvrđeni posebnim propisima (zakon i 
odluke i sl.). U slučaju oslobođenja od plaćanja komunal-
nog doprinosa iz članka 8. ove Odluke, sredstva potrebna 
za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
osigurat će se u Proračunu Općine Dubravica iz sredstava 
poreznih i drugih prihoda, te dotacija i pomoći Zagrebačke 
županije.

Članak 21.
 Za gradnju garaža i ostalih pomoćnih objekata visina 
komunalnog doprinosa iz članka 8. ove Odluke umanjiti će 
se za 50%.
 Za gradnju gospodarskih objekata (staje, svinjci, koko-
šinjci, spremišta, pomoćne građevine, drvarnice, spremišta 
biljne hrane za životinje i sl.) visina komunalnog doprinosa 
iz članka 8. ove Odluke umanjiti će se za 90%.

Članak 22.
 Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, 
Općinsko vijeće Općine Dubravica može obveznika oslo-
boditi od plaćanja dijela ili cjelokupnog iznosa komunal-
nog doprinosa, ako gradi građevine namijenjene zdravstve-
noj djelatnosti, za potrebe socijalne skrbi, kulture, športa, 
za potrebe obrane i unutarnjih poslova, vjerske potrebe i 
druge obveznike  ako grade  građevine od javnog interesa i 
interesa za Općinu Dubravica.
  

Članak 23.
 Obveznik komunalnog doprinosa osloboditi će se od 
plaćanja dijela komunalnog doprinosa, ako se odriče dijela 
građevinske čestice u korist nerazvrstane ceste i to u visini 
od 30,00 kn za 1 m2 zemljišta kojeg se odriče.

Članak 24.
 Uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Dubravica ob-
veznik komunalnog doprinosa može i sam snositi troškove 
gradnje nerazvrstane ceste i objekata i uređaja na njoj, za 
što će mu se troškovi gradnje priznati do visine ukupne 
obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
 Radnje i postupci iz prethodnog stavka ovog članka 
moraju biti utvrđene pisanim ugovorom.

V. OSTALA PRAVA I OBVEZE I ZAVRŠNE ODRED-
BE 

Članak 25.
 Općina Dubravica ne plaća komunalni doprinos. 
 

Članak 26.
 Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o 
njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, uki-
danju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju 
zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obusta-
vi postupka može se izjaviti žalba Zagrebačkoj županiji, 
Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu, 
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Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V putem Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Dubravica koje je izdalo rješenje 
o komunalnom doprinosu od strane obveznika plaćanja ko-
munalnog doprinosa.

Članak 27.
 Postupci donošenja rješenja započeti po Odluci o ko-
munalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Dubravica 
broj 02/11), Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o komunal-
nom doprinosu (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 
04/12), Odluci o II. izmjeni i dopuni Odluke o komunal-
nom doprinosu (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 
01/13) i Odluci o III. izmjeni i dopuni Odluke o komunal-
nom doprinosu (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 
03/16) do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se 
prema odredbama dosadašnjih Odluka.
 Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka u postup-
cima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu koja se 
donose nakon prestanka važenja Programa gradnje obje-
kata i uređaja komunalna infrastrukture za 2018. godinu, 
glede sadržaja tog rješenja primjenjuju se odredbe iz čl. 12. 
ove Odluke.
  Odredbe čl. 11. i čl. 14. st. 3. ove Odluke na odgo-
varajuće se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom 
doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom do-
prinosu (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 02/11), 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprino-
su (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 04/12), Odlu-
ke o II. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
(Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/13) i Odluke 
o III. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
(Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/16).
 Odredbe čl. 14. st. 1. ove Odluke na odgovarajuće se 
način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu 
donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu 
(Službeni glasnik Općine Dubravica broj 02/11), Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Služ-
beni glasnik Općine Dubravica broj 04/12), Odluke o II. iz-
mjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni 
glasnik Općine Dubravica broj 01/13) i Odluke o III. iz-
mjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službe-
ni glasnik Općine Dubravica broj 03/16), ako to obveznik 
komunalnog doprinosa odnosno investitor zatraži u roku 
od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18).

        
  Članak 28.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Od-
luka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine 
Dubravica broj 02/11), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Dubra-
vica broj 04/12), Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Dubra-
vica broj 01/13) i Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Dubra-
vica broj 03/16).

Članak 29.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-3
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine
                                                                                                    

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica

Ivica Stiperski

2
Na temelju članka 26. stavka 2., članka 44., 
članka 48. Zakona o komunalnom gospodar-
stvu (NN broj 68/18, 110/18) i članka 21. 
Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik 

Općine Dubravica br 1/19) Općinsko vijeće Općine Du-
bravica na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. siječnja 
2019. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima 

na području Općine Dubravica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
 Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti, 
uvjeti i način obavljanja komunalnih djelatnosti te druga 
pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 
području Općine Dubravica.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.
 Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigu-
rava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u 
stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komu-
nalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunal-
ne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se poje-
dinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnev-
ni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u 
daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).

Članak 3.
 Na području Općine Dubravica obavljaju se sljedeće 
komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje ko-
munalne infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta (pod održava-

njem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera 
i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na ne-
razvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje 
i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i teh-
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ničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima 
(redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja 
elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ce-
ste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa 
(izvanredno održavanje), a u skladu s propisima koji-
ma je uređeno održavanje cesta)

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten 
promet motornim vozilima (pod održavanjem javnih 
površina na kojima nije dopušten promet motornih vo-
zila podrazumijeva se održavanje i popravci tih povr-
šina kojima se osigurava njihova funkcionalna isprav-
nost)

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih 
voda (pod održavanjem građevina javne odvodnje 
oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i odr-
žavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i is-
puštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne 
namjene u građevinskom području, uključujući i gra-
đevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i is-
puštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim gra-
đevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga 
koje, prema posebnim propisima o vodama, služe za-
jedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i 
drugih otpadnih voda)

4. održavanje javnih zelenih površina (pod održava-
njem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, 
obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih 
zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, 
ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih 
površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, 
fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe 
održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih 
površina)

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne 
namjene (pod održavanjem građevina i uređaja javne 
namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i či-
šćenje tih građevina, uređaja i predmeta)

6. održavanje groblja (pod održavanjem groblja podra-
zumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 
ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zele-
nih i drugih površina unutar groblja)

7. održavanje čistoće javnih površina (pod održava-
njem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišće-
nje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje 
obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih po-
vršina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i 
čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je 
nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemlji-
šte u vlasništvu jedinice lokalne samouprave)

8. održavanje javne rasvjete (pod održavanjem javne 
rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje in-
stalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troš-
kova električne energije, za rasvjetljavanje površina 
javne namjene).

Članak 4.
 Na području Općine Dubravica obavljaju se sljedeće 
komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima 
pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na područ-
ju Općine Dubravica (uslužne komunalne djelatnosti):

1. usluge ukopa

2. obavljanje dimnjačarskih poslova 
(pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se 
čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja 
za loženje u građevinama).

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH  DJELATNO-
STI

Članak 5.
 Na području Općine Dubravica komunalne djelatnosti 
mogu obavljaju:
1. Trgovačko društvo „Zaprešić“ d.o.o.  koje je djelomič-

no u vlasništvu Općine Dubravica
2. Pravne i fizičke osobe na temelju  ugovora o koncesiji
3. Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjera-

vanju komunalnih poslova

KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE OBAVLJA TR-
GOVAČKO DRUŠTVO

Članak 6.
 Trgovačko društvo „Zaprešić“ d.o.o. za obavljanje ko-
munalnih djelatnosti na području Općine Dubravica  obav-
lja sljedeće poslove:

- opskrbu pitkom vodom,
• održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
• prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,
• prikupljanje, odvoz, odlaganje i sanaciju komunalnog 

otpada
• održavanje groblja.
 
 Jediničnu cijenu za povjerene djelatnosti utvrđuje Na-
čelnik, uz suglasnost Općinskog vijeća, a na prijedlog trgo-
vačkog društva.

Članak 7.
 Trgovačko društvo „Zaprešić“ d.o.o. kao javna služba, 
komunalne djelatnosti iz članka 6. ove Odluke obavlja na 
temelju ove Odluke, posebnih propisa za obavljanje poje-
dine komunalne djelatnosti, posebnih odluka Općinskog 
vijeća Općine Dubravica za obavljanje komunalne djelat-
nosti te ostalih propisa, kao i akata usvojenih od nadležnog 
tijela društva.
 Na postupak osnivanja, rad i druga pitanja vezana uz 
trgovačko društvo primjenjuju se propisi o trgovačkim 
društvima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 
drukčije propisano.
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KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU 
TEMELJEM UGOVORA O KONCESIJI

Članak 8.
 Temeljem ugovora o koncesiji na području Općine 
Dubravica obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti: 
obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 9.
 Davatelj koncesije iz članka 9. ove Odluke je Općin-
sko vijeće Općine Dubravica.
 Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se 
na vrijeme od 5 (pet) godine.
 Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pita-
nje načina obračuna naknade za koncesiju, koja nisu uređe-
na Zakonom o komunalnom gospodarstvu na odgovarajući 
se način primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije.
 Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna 
Općine Dubravica – davatelja koncesije na način propisan 
propisom kojim se uređuju koncesije.

KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE MOGU 
OBAVLJAJU TEMELJEM PISANOG UGOVORA O 
POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJE-
LATNOSTI

Članak 10.
 Komunalne djelatnosti koje se na području Općine 
Dubravica obavljaju na temelju pisanog ugovora o povje-
ravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili prav-
noj osobi, a koje se financiraju isključivo iz proračuna Op-
ćine Dubravica jesu:
• održavanje nerazvrstanih cesta
• održavanje čistoće javnih površina,
• održavanje javne rasvjete,
• zbrinjavanje životinja (Zbrinjavanje životinja je postu-

panje s napuštenim i izgubljenim životinjama na po-
dručju Općine Dubravica)

• dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površi-
na, stambenih i poslovnih prostora na području Općine 
Dubravica (Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija je 
skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu sma-
njenja populacije štetnih glodavaca, te kojima se uni-
štava i kontrolira populacija štetnih insekata)

Članak 11.
 Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelat-
nosti iz članka 11. ove Odluke u ime Općine Dubravica 
sklapa općinski načelnik.
 Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg komunalnih usluga,
4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i 

rok plaćanja izvršenih usluga,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

 Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapa-
nje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema pro-
pisima o javnoj nabavi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
 Ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih djelat-
nosti za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke 
sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do 
isteka ugovorenog roka.

Članak 13.
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važi-
ti Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik 
Općine Dubravica broj 3/10), Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Op-
ćine Dubravica broj 03/14) i Odluka o komunalnim djelat-
nostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovo-
ra (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/14).

Članak 14.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-4
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine
             

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

 Ivica Stiperski

3
Na temelju članka 3. stavka 3. Ugovora o pru-
žanju usluga predškolskog odgoja i obrazo-
vanja 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) i član-
ka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine 
Dubravica br 1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine 
donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju i  postupku sufinanciranja 

troškova smještaja djece
u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici

Članak 1.
 Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja 
troškova smještaja djece sa područja Općine Dubravica u 
dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici.
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Članak 2.
 Općina Dubravica snosi troškove sufinanciranja smje-
štaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici uz 
sljedeće uvjete:
• podnošenje zahtjeva za sufinanciranje,
• barem jedan od roditelja odnosno skrbnika treba imati 

prebivalište na području Općine Dubravica u posljed-
njih godinu dana (uvjerenje o prebivalištu ili preslika 
osobne iskaznice)

• uvjerenje o prebivalištu djeteta,
• podnošenje potvrde o zaposlenju barem jednog rodi-

telja,
• sve obveze prema Općini Dubravica trebaju biti pod-

mirene. 

 Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik na 
donošenje pojedinačnih Odluka/potvrda o sufinanciranju 
troškova smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“, 
temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje, sukladno 
odredbama ove Odluke.

Članak 3.
 Općina Dubravica sufinancira troškove smještaja dje-
ce u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici sa sljedećim 
iznosima:

REDOVITI PROGRAM:
• 905,00 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog 

iznosa od 1.750,00 kuna mjesečno naknade za korište-
nje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVI-
CA“ 

• 1.295,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog 
iznosa od 1.750,00 kuna mjesečno naknade za korište-
nje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVI-
CA“ 

• 1.750,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće di-
jete, kao i za djecu poginulih branitelja od ukupnog 
iznosa od 1.750,00 kuna mjesečno naknade za korište-
nje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVI-
CA“ 

REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM:
• 550,00 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog 

iznosa od 1.050,00 kuna mjesečno naknade za korište-
nje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVI-
CA“ 

• 840,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog 
iznosa od 1.050,00 kuna mjesečno naknade za korište-
nje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVI-
CA“ 

• 1.050,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće di-
jete, kao i za djecu poginulih branitelja od ukupnog 
iznosa od 1.050,00 kuna mjesečno naknade za korište-
nje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVI-
CA“ 

Članak 4.
 Općina Dubravica ovlaštena je u bilo kojem trenutku 
tijekom trajanja Ugovora promijeniti način i iznos sufinan-
ciranja, o čemu je dužna bez odgađanja obavijestiti dječji 
vrtić „SMOKVICA“ u pisanom obliku, a koja će odluka 
i kriteriji iz iste biti primjenjivi počevši od kalendarskog 
mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Općina Du-
bravica donijela predmetnu odluku i dostavila istu dječjem 
vrtiću „SMOKVICA“.

Članak 5.
 Sufinancirani iznos naknade za korištenje usluga dječ-
jeg vrtića „SMOKVICA“ iz članka 3. ove Odluke Općina 
Dubravica se obvezuje plaćati dječjem vrtiću „SMOKVI-
CA“ najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka računa 
dječjeg vrtića „SMOKVICA“ koji može biti izdan najrani-
je prvog radnog dana u mjesecu za prethodni kalendarski 
mjesec, a kojem računu dječji vrtić „SMOKVICA“ oba-
vezno mora priložiti detaljnu specifikaciju iz koje će biti 
vidljivo koja su djeca i u kojem periodu vremena koristila 
usluge dječjeg vrtića „SMOKVICA“, odnosno koja djeca, 
iz kojih razloga te u kojem vremenskom periodu nisu kori-
stila odnosne usluge.

                                                
Članak 6.

 Ukoliko bi nastupila objektivna potreba za poveća-
njem naknade za redoviti program i redoviti poludnevni 
program, posebice ako bi sukladno primjenjivim zakon-
skim propisima predškolski standardi bili u znatnoj mjeri 
izmijenjeni, odnosno, ako bi cijene energenata i/ili materi-
jalnih troškova vezanih za pružanje usluga predškolskog 
odgoja i obrazovanja bile znatno povećane, Dječji vrtić 
SMOKVICA se o tome obvezuje bez odgađanja obavijesti-
ti Općinu Dubravica, u kojem će slučaju ista, najkasnije u 
roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odnosne 
obavijesti, obavijestiti Dječji vrtić SMOKVICA, po pret-
hodno donesenoj novoj odluci Općinskog vijeća Općine 
Dubravica.

Članak 7.
 Tijekom ljetnih mjeseci srpnja ili kolovoza zbog ko-
rištenja godišnjih odmora, program predškolskog odgoja 
dječjeg vrtića „SMOKVICA“ neće se odvijati u razdoblju 
do 3 (tri) tjedna, te je dječji vrtić „SMOKVICA“ u nave-
denom razdoblju dužan omogućiti polaznicima pružanje 
usluge programa predškolskog odgoja u objektu dječ-
jeg vrtića „SMOKVICA“ u Luki, gdje će u to vrijeme 
raditi jedna od odgojiteljica iz područnog objekta 
dječjeg vrtića „SMOKVICA“ u Dubravici.

Članak 8.
 Općina Dubravica ne sufinancira program predškole 
ni posebne programe učenja stranih jezika.
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 Općina Dubravica ne sufinancira trošak smještaja dje-
ce sa područja Općine Dubravica koja pohađaju neki drugi 
dječji vrtić umjesto dječjeg vrtića „SMOKVICA“ u Dubra-
vici.

Članak 9.
 Sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića iz čl. 3. ove 
Odluke u osigurana su u Proračunu Općine Dubravica na 
skupini konta 3522– Primarni smještaj.

Članak 10.
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smje-
štaja djece u dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici („Službeni 
glasnik Općine Dubravica“ broj 4/11) i Odluka o sufinanci-
ranju troškova smještaja djece u vrtić „Vrtuljak“ u Dubra-
vici („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/19).

Članak 11.
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-6
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica

Ivica Stiperski
                                                                                                             

4

5

Temeljem članka 86. i 86.a Zakona o prora-
čunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), 
članka 35. 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) i članka 21. Statuta Općine 
Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br 1/19), 
Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 15. sjednici 
održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o kratkoročnom zaduživanju Općine Dubravica 

Članak 1.
 Općina Dubravica zadužuje se uzimanjem kratkoroč-
nog kredita u ukupnom iznosu od 650.000,00 kuna, kod 
ZAGREBAČKE BANKE d.d., Zaprešić, Ulica bana Josi-
pa Jelačića 1, sa rokom otplate do 30.09.2019. godine, za 
financiranje dospjelih situacija izvođača Županijske ceste 
Zagrebačke županije u EU projektu „Izgradnje nerazvrsta-
ne ceste Vinski put“.

Članak 2.
 Ovom Odlukom odobrava se zaduživanje opisano u 
članku 1. ove Odluke iz razloga isplate dospjelih situacija 
izvođaču radova do vremena kada će Općini Dubravica biti 
doznačena financijska sredstva  Agencije za plaćanje u po-
ljoprivredi.

Članak 3.
 Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamata) osigu-
rati će se u proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu. 

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će 
objavljena u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-7
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Stiperski

Na temelju članka 5. i članka 7. Zakona o fi-
nanciranju političkih aktivnosti i izborne pro-
midžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 
27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i članka 21. Statu-

ta Općine Dubravica (“Službeni glasnik Općine Dubravi-
ca” br. 1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 
15. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donosi

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  

Općine Dubravica u 2019. godini

Članak 1. 
 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva osigurana u 
Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu u iznosu od 
10.000,00 kuna, a koriste se za rad političkih stranaka za-
stupljenih u Općinskom vijeću Općine Dubravica (u dalj-
njem tekstu: Općinsko vijeće). 

Članak 2. 
 Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na 
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana 
Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci pri-
padaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3. 
 Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim 
strankama za rad u 2019. godini raspoređuju se sredstva, i 
to:
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Br. Politička stranka
Iznos 

po 
članu

Broj 
članova

Iznos 
ukupno 

(kn)

1 2 3 4 (2x3)

1.
HDZ - Hrvatska 
demokratska 
zajednica

909,09 8 7.272,72

2. HSS - Hrvatska 
seljačka stranka 909,09 3 2.727,27

 
 Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka do-
značuju se na žiro račun političke stranke tromjesečno u 
jednakim iznosima.

Članak 4. 
 Sredstva raspoređena prema članku 3. ove Odluke do-
značuje Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica.

Članak 5. 
 Sredstva za rad političkih stranaka odobravaju se sa 
proračunske skupine konta 381 – Političke stranke.

Članak 6.
 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine, 
a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“

KLASA: 021-05/19-01/
URBROJ: 238/40-02-19-8
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivica Stiperski 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. siječnja  

2019. godine donosi

ODLUKU 
o sufinanciranju premije osiguranja 

za usjeve i nasade na području  
Općine Dubravica u 2019. godini

Članak 1. 
 Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje premije 
osiguranja za usjeve i nasade na području Općine Dubravi-
ce i sklapanje Ugovora o sufinanciranju premije osiguranja 
za usjeve i nasade na području Općine Dubravica u 2019. 
godini sa Croatia osiguranje d.d. Filijala Zagreb.

Članak 2. 
 Općina Dubravica će sufinancirati premiju osiguranja  
iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 25% bruto premije 
osiguranja svim zainteresiranim poljoprivrednicima na 
području Općine Dubravica koji imaju usjeve i nasade na 
području Općine Dubravica i podmirili su sve zakonske i 
ugovorne obveze prema Općini, do utroška sredstava pred-
viđenim Proračunom Općine Dubravica za 2019. godinu. 

Članak 3. 
 Sredstva za sufinanciranje premije osiguranja iz čl. 1. 
ove Odluke u iznosu iz čl. 2. ove Odluke odobravaju se sa 
proračunske skupine konta 352 - Sufinanciranje za osigu-
ranje poljoprivrednih usjeva.

   
Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-9
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica (“Službeni glasnik Općine Dubravica” br. 
1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. siječnja 

2019. godine donosi

ODLUKU
o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta 

u Ključu Brdovečkom

Članak 1.
 Ovom Odlukom prihvaća se da reciklažno dvorište 
u Ključu Brdovečkom (Građevinska dozvola: KLASA: 
UP/I-361-03/17-01/000040, URBROJ: 238/1-18-10/15-
17-0007, Uporabna dozvola: KLASA: UP/I-361-05/18-
01/000046, URBROJ: 238/1-18-10/15-19-0007) izgra-
đeno na k.č. 3186/6 k.o. Laduč, predano na upravljanje 
komunalnom poduzeću „Zaprešić d.o.o.“, Zelengaj 15, 
Zaprešić, Odlukom o predaji reciklažnog dvorišta Općine 
Brdovec na upravljanje komunalnom poduzeću „Zaprešić 
d.o.o.“ od 10.9.2018. godine (KLASA: 021-05/18-10/06-
11, URBROJ: 238/03-03/17-18-8), zajednički koriste Op-
ćina Brdovec, Općina Marija Gorica i Općina Dubravica. 
 Zaprešić d.o.o. koje upravlja reciklažnim dvorištem 
ovlašten je zaprimati otpad koji je nastao na području Op-
ćine Dubravica, na trošak Općine Dubravica, a sve u sklo-
pu provedbe mjera učinkovitog gospodarenja otpadom, što 



Stranica Broj 1/2019.Službeni glasnik Općine Dubravica12

Općina Dubravica, Ul. Pavla Štoosa 3, Dubravica

će Općine iz prethodnog stavka ovog članka samostalno 
regulirati zasebnim ugovorima s trgovačkim društvom Za-
prešić d.o.o. koje upravlja reciklažnim dvorištem.

Članak 2.
 Ovlašćuje se načelnik Općine Dubravica za poduzi-
manje svih radnji kao i provedbu svih postupaka potrebnih 
za realizaciju ove Odluke.  
 

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 

KLASA: 021-05/19-01/
URBROJ: 238/40-02-19-10
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski               

8

9

10

Na temelju članka 119. Zakona o sudovima 
(Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/16 I 
67/18) i članka 21. Statuta Općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 15. 
sjednici održanoj dana 29. siječnja  2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja suca porotnika 

Županijskog suda u Velikoj Gorici

I.
 Ovim Zaključkom ne predlaže se ni jedan kandidat 
za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Ve-
likoj Gorici iz razloga ne znanja članova Općinskog vijeća 
Općine Dubravica osobe sa područja Općine Dubravica 
koja bi odgovarala svim zakonski propisanim uvjetima za 
imenovanje.

II.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-11
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 119. Zakona o sudovima 
(Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/16 I 
67/18) i članka 21. Statuta Općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 15. 
sjednici održanoj dana 29. siječnja  2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja suca porotnika za 
mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

I.
 Ovim Zaključkom ne predlaže se ni jedan kandidat za 
imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u 
Velikoj Gorici iz razloga ne znanja članova Općinskog vi-
jeća Općine Dubravica osobe sa područja Općine Dubravi-
ca koja bi odgovarala svim zakonski propisanim uvjetima 
za imenovanje.

II.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-12
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/19),  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. siječ-

nja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore za organizaciju 

maskenbala u 2019. godini

Članak 1.
 Uvažava se zamolba DVD-a Bobovec te se odobrava 
dodjela financijske potpore za organizaciju tradicionalne 
fašničke povorke - maskenbala u 2019. godini.

Članak 2.
 Održavanje maskenbala iz čl. 1. ovog Zaključka sufi-
nancirat će se u iznosu od 4.000,00 kn.

Članak 3.
 Sredstva za sufinanciranje troškova iz čl. 2. ovog Za-
ključka odobravaju se sa proračunske skupine konta 381 
- Maskenbal.
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Članak 4.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 238/40-02-19-13
Dubravica, 29. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Ivica Stiperski

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 Dubravi-
ca (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 1/19) Općinsko 
vijeće Općine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj  
26. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o primanju na znanje Izvješća Općinskoga 

načelnika o svom radu za 2018. godinu, 
 razdoblje od 01.07.2018. - 31.12. 2018. godine

Članak 1.
 Ovom se Odlukom prima na znanje Izvješće Općin-
skog načelnika o svom radu za razdoblje od 01. srpnja 
2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

                                                     
  Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do-
nošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Du-
bravica”.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-3
Dubravica, 26. ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski 

Temeljem članka 33. stavka 13. Zakona o odr-
živom gospodarenju otpadom („Narodne no-
vine“, broj 94/13, 73/17) i članka 21. Statuta 
Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine 

Dubravica“ br. 01/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2019. go-
dine donosi

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Dubravica
za 2018. godinu

Članak 1.
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja ot-
padom Općine Dubravica za 2018. 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 obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Dubravica “ te će se do-
staviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-4
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gos-
podarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 
14/19) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni 
glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19) Načelnik Općine Du-
bravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Dubravica za 2018. godinu

1. UVOD 
 Na temelju Plana gospodarenja otpadom Općine Du-
bravica 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, Op-
ćina Dubravica je u 2018. godini provodila aktivnosti pred-
viđene njegovim odredbama. 

2. OPĆINA DUBRAVICA - OPĆI PODACI
 Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godi-
ne Općina Dubravica ima 1.437 stanovnika, odnosno 459 
kućanstava, te se na navedenom području obiteljska doma-
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ćinstva bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kućanstva 
su raspoređena u 10 naselja. Usluga sakupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za sva nase-
lja na području Općine.

3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNAL-
NOG OTPADA
 Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada 
koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim osobama 
na području Općine Dubravica obavlja komunalno podu-
zeće Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
Zelengaj 15. Organizirano skupljen otpad s područja Opći-
ne Dubravica, Zaprešić d.o.o. odlaže na odlagalište „Novi 
dvori“. Na području Općine Dubravica u domaćinstvima 
je zaduženo je 410 plastičnih spremnika zapremine od 120 
litara i 9  spremnika (kontejnera) za odlaganje otpada poje-
dinačne 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 po-
suda 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 na-
plaćuje. 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 ot-
pada (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 po-
zivu korisnika jednom godišnje bez naknade za obavljanje 
navedene usluge. Krupni (glomazni) otpad s područja Op-
ćine Dubravica prikuplja tvrtka Zaprešić d.o.o. i predaje 
tvrtki CE-ZA-R d.o.o., Zagreb.
 Svim građanima bile su dostavljene obavijesti o odvo-
zu glomaznog otpada, kao i na oglasnim pločama, dućani-
ma i slično, ali isto tako je obavijest vidljiva na web strani-
ci https://komunalno.vio-zapresic.hr, na oglasnim pločama 
i web stranici Općine Dubravica.

4. SUSTAV PRIKUPLJANJA RECIKLABILNOG OT-
PADA PO MODELU „OD VRATA DO VRATA“
 Budući da papir i plastika čine 40-50% miješanog ko-
munalnog otpada, te kako bi se oslobodio prostor za odla-
ganje miješanog komunalnog otpada (crne posude), papir i 
plastika prikupljaju se spremnicima i/ili vrećama po mode-
lu „od vrata do vrata“.
 U okviru programa selektiranja otpada Zaprešić d.o.o. 
je počeo sa prikupljanjem papira odvojeno od ostalog ko-
munalnog 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 posje-
duju žute spremnike za otpadnu plastiku te se na mjesečnoj 
bazi dijele plave vreće za odvajanje otpadnog papira. Pla-
stika 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 Du-
bravica obavlja se jednom mjesečno, točnije prvog petka 
u mjesecu. Odvoz papira i plastike se ne naplaćuje. Priku-
pljena plastika predaje se tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o., 
Oroslavlje, dok se prikupljeni papir predaje tvrtki DS Smi-
th Unija papir Croatia d.o.o. Postupak nabave posuda vo-
dio 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 OD-
LAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA
 Na području Općine Dubravica nema aktivnog legal-
nog odlagališta komunalnog otpada, već Zaprešić d.o.o. 
sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište „Novi 
dvori“ u Zaprešiću.  

6. SUSTAV PRIKUPLJANJA OTPADA NAMIJENJE-
NOG RECIKLIRANJU PUTEM ZELENIH OTOKA
 Zaprešić d.o.o. u suradnji s Općinom Dubravica te Za-
grebačkom 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). Na-
vedeni zeleni otoci postavljeni su na sljedećim lokacijama 
u naseljima: Vučilćevo, Pologi i Bobovec Rozganski.

1. ZELENI OTOK – POLOGI
 (Ulica Antuna Mihanovića, pored br. 53)
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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, pla-
stika, staklo, biootpad, tekstil. Na svim zelenim otocima 
postavljene su posude od 120 l za odlaganje plastičnih če-
pova 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 sveuku-
pno 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 tre-
nutno nema detektiranih nesaniranih lokacija onečišćenih 
otpadom te trenutno nije potrebno provođenje sanacije pro-
pisanom u PGO RH. Općina Dubravica kontinuirano radi 
na sprječavanju nastanka lokacija onečišćenih otpadom od-
bačenim u okoliš. 

8. KONTINUIRANO PROVOĐENJE IZOBRA-
ZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
Općina Dubravica provodi program izobrazno – informa-
tivnih aktivnosti o održivomgospodarenju otpadom. Za 
postizanje navedenog cilja za plansko razdoblje od 2018.-
2023. godine predviđa se nastavak aktivne provedbe nave-
denih 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 reci-
klažnog dvorišta građevnog otpada na administrativnom 
području Grada Zaprešića.

10. ZAKLJUČAK
 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 energet-
sku učinkovitost, a izvršenje istog se planira u 2019. godi-
ni.
 Općina Dubravica je u travnju 2018. godine započe-
la s izradom Nacrta plana gospodarenja otpadom za raz-
doblje od 2018. do 2023. godine. Javni uvid u Nacrt plana 
gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 
2018. – 2023. godine održan je u periodu od 11. svibnja 
2018. do 11. lipnja 2018, u trajanju od 30 dana. Zainte-
resiranoj javnosti omogućeno je da u periodu od 30 dana 
dostavi svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge 
u pisanom obliku tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. 
Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Na-
crt Plana podnositelji mogli su se dostaviti u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Dubravica. Zainteresirana javnost u 
navedenom roku nije dostavila svoja očitovanja, mišljenja, 
prijedloge i primjedbe, te se smatra da su isti suglasni s 
izloženim Nacrtom Plana. Općina Dubravica dobila je su-
glasnost (KLASA: 351-02/18-07/19, URBROJ: 238/1-18-
02/2-18-4) na Plan gospodarenja otpadom od strane Jedini-
ce regionalne samouprave (Zagrebačka županija). 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine donijelo je Općinsko 
vijeće Općine Dubravica na svojoj 12. sjednici održanoj 
dana 24. listopada 2018. godine (Službeni glasnik Općine 
Dubravica 04/18).
 Općinsko vijeće Općine Dubravica je 30. siječnja 
2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne us-
luge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bioraz-
gradivog komunalnog otpada na području Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/19).

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Mario Štritof
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Temeljem članka 21. Statuta Općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
01/19), a u skladu sa Sporazumom o suradnji 
na održavanju zaštićenog područja ekološke 

mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica 
(Klasa: 430-02/12-01/47, Urbroj: 238/40-12-01, Dubravi-
ca, 17.12.2012. godine) Općinsko vijeće Općine Dubravi-
ca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2019. 
godine donosi

O D L U K U 
o prihvaćanju Godišnjeg plana održavanja 

Creta Dubravica za 2019. godinu s Izvješćem o 
provedenim aktivnostima u 2018. godini 

Članak 1.
 Prihvaća se Godišnji plan održavanja Creta Dubravica 
za 2019. godinu s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 
2018. godini. 
 Godišnji plan održavanja Creta Dubravica za 2019. 
godinu s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2018. 
godini sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Dubravica “ te će se do-
staviti Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-5
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

GODIŠNJI PLAN
održavanja  zaštićenog područja

ekološke mreže RH HR2000670  Cret Dubravica 
u Općini Dubravica za 2019. godinu

UVOD
 Cret Dubravica zaštićen je 1966. godine u kategoriji 
posebni botanički rezervat. Također čini dio ekološke mre-
že 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 za-
štićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret 
Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 430-02/12-01/47, 
Urbroj: 238/40-12-01, Dubravica, 17.12.2012. godine) 
između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područ-

jima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na po-
dručju Zagrebačke županije 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 2018. GODINI
 Tijekom 2018. godine Općina Dubravica je u suradnji 
s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima 
i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na područ-
ju Zagrebačke županije (dalje u tekstu: javna ustanova) 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 usta-

novom: košnja Creta u suradnji s Javnom ustanovom 
i LD „Vidra“

• planiranje izrade nacrta plana upravljanja specijalnim 
botaničkim rezervatom Cret Dubravica te izrada ge-
odetskog situacijskog nacrta koji će pomoći što pre-
ciznije usporediti sadašnji položaj creta i katastarskih 
čestica na kojima se nalazi s granicama botaničkog re-
zervata i s granicama područja očuvanja značajnog za 
vrste i stanište

• planiranje izrade geomorfološke studije područja
• sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih 

sredstava za poticanje razvoja javne turističke infra-
strukture 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.

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA  CRET DUBRAVI-
CA  ZA 2019. GODINU
 U skladu sa  Sporazumom o suradnji na održavanju 
zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret 
Dubravica u Općini Dubravica (Klasa: 430-02/12-01/47, 
Urbroj: 238/40-12-01, Dubravica, 17.12.2012. godine) ti-
jekom 2018. godine predlaže se provedba slijedećih aktiv-
nosti:

• zaštita i održavanje:
- redovita godišnja košnja Creta u suradnji s Javnom 

ustanovom i LD ‘’Vidra’’
- terenski obilazak u svrhu nadzora creta (po potrebi 

i prijavi) te obavještavanje Javne ustanove i ostalih 
nadležnih službi

- osiguranje brzog protoka aktualnih informacija ve-
zanih za cret

- izrada glavnog izvedbenog projekta platforme za 
promatranje biljaka

- izgradnja platforme za promatranje biljaka
- popravak i izrada novih putokaza

 5
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• promicanje
 - informiranje javnosti novim letcima
 - edukacije

• održivo korištenje:
- održavanje usmjeravajućih pristupnih staza prema 

Cretu
- održavanje informativne table kod lovačkog doma 

LD «Vidra»
• ostale aktivnosti u suradnji s Javnom ustanovom

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

ZAKLJUČAK
 Sukladno Sporazumu o suradnji na održavanju zašti-
ćenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Du-
bravica u Općini Dubravica (Klasa: 430-02/12-01/47, Ur-
broj: 238/40-12-01, Dubravica, 17.12.2012. godine) izme-
đu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 
i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Zagrebačke županije i Općine Dubravica ovaj Godišnji 
plan rada održavanja zaštićenog područja ekološke mreže 
RH HR2000670  Cret Dubravica u Općini Dubravica do-
stavit će se Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim po-
dručjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Zagrebačke županije.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 
                                 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/19)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožuj-

ka 2019. 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 nov-
čane pomoći socijalno ugroženim osobama s područja Op-
ćine 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, Vranaričić Stjepan Matije Gupca 12 Kraj Gornji

PROSINEC, DONJI ČEMEHOVEC
Br. Prezime i ime Ulica i kućni broj Naselje
1. Kovač Goran Željeznička cesta 8 Prosinec
2. Prosinečki Franjo Sutlanske doline 74 Prosinec
3. Križančić Nada Sutlanske doline 115 Prosinec

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. Štritof Josip Pavla Štoosa 15 Dubravica

2. 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 

3. Šakoronja  
Štefanija

I. odvojak  
Sv. Vida 9

Bobovec 
Rozganski 

Članak 3.
 Sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći iz čl. 
1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta 
381- Pomoć obiteljima.

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-6
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/19)  Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožuj-

ka 2019. godine donosi

ODLUKU 
o sanaciji i održavanju zaštićenog 

područja Cret Dubravica

Članak 1.
 Ovom se Odlukom odobrava sanacija i održavanje za-
štićenog područja Cret Dubravica.

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

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-7
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
      Ivica Stiperski

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o plaćama 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-
pravi („Narodne novine“ broj 28/10), članka 
1. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za držav-

ne službenike i namještenike („Narodne novine“ 2/2019) 
i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik 
Općine Dubravica“ br. 1/19), Općinsko vijeće Općine Du-
bravica na svojoj 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2019. 
godine donosi

ODLUKU
o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Dubravica

Članak 1.
 Plaću službenika, odnosno namještenika u Jedinstve-
nom upravnom odjelu Općine Dubravica čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je 
službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za 
obračun plaće u visini od 5.584,19 kuna bruto, uvećan za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 2.
 Ovom se Odlukom određuje visina koeficijenata slo-
ženosti 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 Jedin-
stvenog upravnog odjela određuje se u visini od 1,5.

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

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

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu 01. travnja 2019. godine  i 
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica. 

Članak 4.
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće službeni-
ka i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19).

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-8
Dubravica,  26. ožujka 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica Ivica Stiperski

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu 
i drugim stvarnim pravima (Narodne novi-
ne broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12 i 152/14), i članka 21. Statuta Općine Dubravica 
(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19) Općinsko 
vijeće Općine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj 
dana 26. ožujka 2019. godine donosi 

ODLUKU O DOPUNI
Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica  

za udruge i stranke

Članak 1.
 Ovom Odlukom dopunjava se prilog Odluke o korište-
nju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke, usvo-
jene na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica, 
održane dana 10. rujna 2015. godine, objavljene u Službe-
nom glasniku Općine Dubravica broj 3/15, na način da se 
u Tablici 1 – Popis udruga od posebnog interesa za Općinu 
Dubravica, iza rednog broja 4. dodaje redni broj 5. koji gla-
si:

 “5. Udruga vinogradara i podrumara Općine Dubravica”

Članak 2.
 Ostale odredbe Odluke o korištenju stare zgrade PŠ 
Dubravica za udruge i stranke ostaju nepromijenjene.
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Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-9
Dubravica,  26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

PRILOG ODLUCI O KORIŠTENJU PROSTORA STARE 
ZGRADE PŠ DUBRAVICA

Tablica 1. - Popis udruga od posebnog interesa za Općinu 
Dubravica

Redni 
broj NAZIV UDRUGE

1. Udruga umirovljenika Općine Dubravica
2. Puhački orkestar „Rozga“
3. Limena glazba Kud-a Sv. Ana Rozga
4. Kud „Pavao Štoos“ Dubravica
5. Udruga vinogradara i podrumara Općine Dubravica

Na temelju članka 5., članka 6. i članka 7. Za-
kona o financiranju političkih aktivnosti i iz-
borne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 
61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17), članka 

21. Statuta Općine Dubravica (“Službeni glasnik Općine 
Dubravica” br. 1/19) i upute Ureda državne uprave u Za-
grebačkoj županiji (KLASA: 040-01/19-01/17, URBROJ: 
238-01-19-2 od 14. veljače 2019. godine) Općinsko vijeće 
Općine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 
ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Dubravica u 2019. godini

Članak 1. 
 U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dubra-
vica u 2019. godini (Službeni glasnik Općine Dubravica 
01/19) u članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:
 „Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podza-
stupljenog spola pripada pravo na naknadu u visini 10% 
iznosa predviđenog po svakom vijećniku“.

Članak 2. 
 U članku 3. Odluke mijenjaju se iznosi u tabeli suklad-
no usklađenom članku 2. ove Odluke, na sljedeći način: 

Br. Politička stranka Iznos po 
članu

Broj  
članova

Iznos 
ukupno 

(kn)

1 2 3 4 (2x3)

1.
HDZ - Hrvatska 
demokratska 
zajednica

900,83 8 7.206,64

2.

HSS - Hrvatska 
seljačka stranka 900,83 2 1.801,66

Podzastupljeni 
spol 990,91 1 990,91

Članak 3. 
 Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ove Odluke o iz-
mjenama i dopunama ostaju nepromijenjene.

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine, 
a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.
       
KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-10
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivica Stiperski 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica (“Službeni glasnik Općine Dubravica” br. 
1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 

2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
o održavanju 7. Uskrsnog sajma  

u Dubravici

Članak 1.
 Odobrava se održavanje 7. Uskrsnog sajma OPG-a 
i Udruga Općine Dubravica i okolnih Općina 13. travnja 
2019. godine.

Članak 2.
 Sredstva za održavanje Uskrsnog sajma iz članka 1. 
ovog Zaključka odobravaju se sa proračunske skupine 
konta 381-Općinske manifestacije.
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Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-11
Dubravica, 26. ožujak 2019. godine

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožuj-

ka 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK 
o radovima malih vrijednosti po mjesnim 

odborima

Članak 1. 
 Odobravaju se radovi malih vrijednosti po mjesnim 
odborima.

Članak 2.
 Sredstva za navedene radove iz čl. 1. ove Odluke odo-
bravaju se sa proračunske skupine konta 323 – Male komu-
nalne akcije mjesnih odbora.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-12
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Ivica Stiperski

Na temelju članka 3. Odluke o sufinanciranju 
i postupku sufinanciranja troškova smještaja 
djece u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravi-
ci („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

01/19) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  
glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19) Općinsko vijeće Op-
ćine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 
ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova vrtića za dijete –  

DOMINIK VLAHOVIĆ

Članak 1. 
 Odobrava se sufinanciranje troškova smještaja predš-
kolskog djeteta u dječjem vrtiću “Vrtuljak“ u Zaprešiću, 
Mokrićka 59, 10290 Zaprešić, za dijete – DOMINIK VLA-
HOVIĆ u iznosu od 905,00 kuna, temeljem zamolbe rodi-
telja upućene Općinskom vijeću Općine Dubravica.
 

Članak 2.
 Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u dječ-
ji vrtić iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske 
skupine konta 352 - Primarni smještaj.

Članak 3.
 Ova Odluka o sufinanciranju primjenjuje se od 
01.03.2019. godine i prestaje važiti dana 01.06.2019. go-
dine.
 Nakon 01.06.2019. godine trošak smještaja djeteta iz 
članka 1. ove Odluke u dječjem vrtiću financiraju u pot-
punosti roditelji djeteta.

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-13
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 3. Odluke o 
sufinanciranju i postupku sufinanciranja 
troškova smještaja djece u dječji vrtić 
„Smokvica“ u Dubravici („Službeni 

glasnik Općine Dubravica“ br. 01/19) i članka 
21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  glasnik 
Općine Dubravica“ br. 1/19) Općinsko vijeće Općine 
Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 
ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova vrtića za dijete –  

EMANUEL STIPERSKI

Članak 1. 
 Odobrava se sufinanciranje troškova smještaja predš-
kolskog djeteta u dječjem vrtiću “Smokvica“ u Pojatnom, 
Ulica Matije Gupca 92, Pojatno, 10290 Zaprešić, za dijete 
– EMANUEL STIPERSKI u iznosu od 905,00 kuna, te-
meljem zamolbe roditelja upućene Općinskom vijeću Op-
ćine Dubravica.
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Članak 2.
 Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u dječ-
ji vrtić iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske 
skupine konta 352 - Primarni smještaj.

Članak 3.
 Ova Odluka o sufinanciranju primjenjuje se od 
01.03.2019. godine i prestaje važiti dana 01.06.2019. go-
dine.
 Nakon 01.06.2019. godine trošak smještaja djeteta iz 
članka 1. ove Odluke u dječjem vrtiću financiraju u pot-
punosti roditelji djeteta.

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-14
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 3. Odluke o sufinanciranju 
i postupku sufinanciranja troškova smještaja 
djece u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravi-
ci („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

01/19) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  
glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19) Općinsko vijeće Op-
ćine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 
ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova vrtića za dijete –  

PETAR OBRUBIĆ

Članak 1. 
 Odobrava se sufinanciranje troškova smještaja predš-
kolskog djeteta u dječjem vrtiću “Bambi“ u Mariji Gorici, 
Ulica bana Josipa Jelačića 1, za dijete – PETAR OBRU-
BIĆ u iznosu od 905,00 kuna, temeljem zamolbe roditelja 
upućene Općinskom vijeću Općine Dubravica.
 

Članak 2.
 Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u dječ-
ji vrtić iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske 
skupine konta 352 - Primarni smještaj.

Članak 3.
 Ova Odluka o sufinanciranju primjenjuje se od 
01.03.2019. godine i prestaje važiti dana 01.06.2019. go-
dine.
 Nakon 01.06.2019. godine trošak smještaja djeteta iz 
članka 1. ove Odluke u dječjem vrtiću financiraju u pot-
punosti roditelji djeteta.

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-15
Dubravica, 26. ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 3. Odluke o sufinanciranju 
i postupku sufinanciranja troškova smještaja 
djece u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravi-
ci („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

01/19) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  
glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19) Općinsko vijeće Op-
ćine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 
ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova vrtića za dijete –  

JURAJ RADENOVIĆ

Članak 1. 
 Odobrava se sufinanciranje troškova smještaja predš-
kolskog djeteta u dječjem vrtiću “Vrtuljak“ u Zaprešiću, 
Mokrićka 59, za dijete – JURAJ RADENOVIĆ u iznosu 
od 905,00 kuna, temeljem zamolbe roditelja upućene Op-
ćinskom vijeću Općine Dubravica.
 

Članak 2.
 Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u dječ-
ji vrtić iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske 
skupine konta 352 - Primarni smještaj.

Članak 3.
 Ova Odluka o sufinanciranju primjenjuje se od 
01.03.2019. godine i prestaje važiti dana 01.06.2019. go-
dine.
 Nakon 01.06.2019. godine trošak smještaja djeteta iz 
članka 1. ove Odluke u dječjem vrtiću financiraju u pot-
punosti roditelji djeteta.
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Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-16
Dubravica, 26. ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica na 
svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 

2019. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli financijske pomoći 

Udruzi „Edukacijom protiv raka dojke“ 
Zagrebačke županije za provedbu 

humanitarne akcije 
„Dan narcisa“

Članak 1. 
 Ovim Zaključkom odobrava se dodjela financijskih 
sredstva Udruzi „Edukacijom protiv raka dojke Zagrebač-
ke županije“, Zagrebačka 6, 10410 Velika Gorica u iznosu 
od 500,00 kuna za kupnju narcisa za potrebe održavanja 
humanitarne akcije pod nazivom „Dan narcisa“, a kojom 
će se prikupljati sredstva za edukacije i UZV snimanja 
žena na području Zagrebačke županije.
 Financijska sredstva iz prethodnog stavka ovog članka 
odobravaju se sa proračunske skupine konta 381 – Tekuće 
donacije.

Članak 2.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-17
Dubravica, 26. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožuj-

ka 2019.  godine donosi

ZAKLJUČAK 
o uvažavanju zamolbe 

Počasnog Bleiburškog voda

Članak 1. 
 Ovim Zaključkom odobrava se zamolba za donacijom 
Počasnog Bleiburškog voda (PBV) povodom obilježava-
nja 74. obljetnice Bleiburške tragedije te uređenje dodatnih 
uredskih prostorija u Praškoj 2, Zagreb, za smještaj Gale-
rije i Knjižnice Bleiburške tragedije, u iznosu od 1.000,00 
kuna. 
 

Članak 2.
 Sredstva iz čl. 1. ovog Zaključka odobravaju se sa 
proračunske skupine konta 381 – Tekuće donacije te će se 
uplatiti žiro račun IBAN: HR9823900011100529843.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-18
Dubravica, 26. ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni  glasnik  Općine Dubravica“ 
br. 1/19) Općinsko vijeće Općine Dubravica 
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožuj-

ka 2019.  godine donosi

ZAKLJUČAK 
o neuvažavanju zamolbe 

– Ana Duga

Članak 1. 
 Ovim Zaključkom ne uvažava se zamolba Ane Duga 
za novčanom donacijom za podmirenje putnih troškova, 
troškova prehrane, lijekova i slično, iz razloga nepredviđe-
nih sredstava u proračunu Općine Dubravica.
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 Članak 2.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-19
Dubravica, 26. ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Stiperski

Na temelju članka 3. Odluke o sufinanciranju 
i postupku sufinanciranja troškova smještaja 
djece u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravi-
ci („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

01/19) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni  
glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19) Općinsko vijeće Op-
ćine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 
ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova vrtića za dijete 

–  FILIP MIHALIČEK

Članak 1. 
 Odobrava se sufinanciranje troškova smještaja predš-
kolskog djeteta u dječjem vrtiću “Bambi“ u Pušći, Kumro-
večka cesta 98a, za dijete – FILIP MIHALIČEK u iznosu 
od 905,00 kuna, temeljem zamolbe roditelja upućene Op-
ćinskom vijeću Općine Dubravica.

Članak 2.
 Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u dječ-
ji vrtić iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske 
skupine konta 352 - Primarni smještaj.

Članak 3.
 Ova Odluka o sufinanciranju primjenjuje se od 01.03.2019. 
godine i prestaje važiti dana 01.06.2019. godine.
 Nakon 01.06.2019. godine trošak smještaja djeteta iz 
članka 1. ove Odluke u dječjem vrtiću financiraju u pot-
punosti roditelji djeteta.

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 238/40-02-19-20
Dubravica, 26. ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 Ivica Stiperski
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na  temelju članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17), članka 3. stavka 3., član-
ka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubra-
vica“ broj 01/19) općinski načelnik Općine Dubravica dana 02. siječnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica

Članak 1.
 Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica 
kojeg je donio načelnik Općine Dubravica 27. lipnja 2017. godine („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 3/17).

Članak 2.
 U članku 37. Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika cijeli tekst pod Redni broj: 4 se briše.

Članak 3. 
 Ostale odredbe Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 4.
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Dubravica prestaje važiti Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu i unutarnjem redu Je-
dinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica od 03. svibnja 2018. godine („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 
02/18). Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.
        
KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-1
Dubravica, 02. siječanj 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

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. 1/19), a u skladu sa Proračunom Općine Dubra-
vica za 2019. godinu, Općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 14. siječnja 2019. godine 

PLAN NABAVE ZA 2019. 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.
 Donosi se Plan nabave Općine Dubravica za 2019. godinu sukladno Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu:

Evidencijski 
broj nabave 

Predmet nabave CPV Procijenjena 
vrijednost (bez 

PDV-a) 

Vrsta postupka Sklapa li se 
Ugovor ili 
Okvirni 

sporazum ili 
narudžbenica 

Planirani početak Planirano 
trajanje 

01/2019 Usluge 
promidžbe i 
informiranja 

98390000-3 72.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

02/2019 Legalizacija 
nerazvrstanih 
cesta i 
homogenizacija 
katastarskih 
čestica 

71355000-1 32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

03/2019 Izgradnja 
semafora u 
naselju 
Dubravica 

45316212-4  219.200,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

04/2019 Izgradnja 
pokazivača 
brzine u naselju 
Dubravica 

45316200-7 150.400,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

05/2019 Općinske 
manifestacije 

79952000-2  64.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

06/2019 Sanacija 
Župnog dvora u 
Rozgi 

45212360-7 280.000,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

07/2019 Traktor s 
priključcima 

16700000-2 160.000,00 Jednostavna Ugovor IV. kvartal / 

08/2019 Intelektualne i 
osobne usluge 

71310000-4  
 

76.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 
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Evidencijski 
broj nabave 

Predmet nabave CPV Procijenjena 
vrijednost (bez 

PDV-a) 

Vrsta postupka Sklapa li se 
Ugovor ili 
Okvirni 

sporazum ili 
narudžbenica 

Planirani početak Planirano 
trajanje 

01/2019 Usluge 
promidžbe i 
informiranja 

98390000-3 72.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

02/2019 Legalizacija 
nerazvrstanih 
cesta i 
homogenizacija 
katastarskih 
čestica 

71355000-1 32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

03/2019 Izgradnja 
semafora u 
naselju 
Dubravica 

45316212-4  219.200,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

04/2019 Izgradnja 
pokazivača 
brzine u naselju 
Dubravica 

45316200-7 150.400,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

05/2019 Općinske 
manifestacije 

79952000-2  64.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

06/2019 Sanacija 
Župnog dvora u 
Rozgi 

45212360-7 280.000,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

07/2019 Traktor s 
priključcima 

16700000-2 160.000,00 Jednostavna Ugovor IV. kvartal / 

08/2019 Intelektualne i 
osobne usluge 

71310000-4  
 

76.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

09/2019 Programi 
Libusoft 

48000000-8  
 

44.000,00 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 

10/2019 Adaptacija i 
uređenje 
interijera 
zgrade vrtića 
 

50000000-5 84.000,00 Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

I. kvartal / 

11/2019 Proširenje 
javne rasvjete 

50232000-0 20.000,00 Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

I. kvartal / 

12/2019 Prijenosna 
računala 

30213100-6 20.000,00 Jednostavna Narudžbenica III. kvartal / 

13/2019 Uređenje staza 
i ograde groblja 

45215400-1  88.000,00 Jednostavna Narudžbenica III. kvartal / 

14/2019 Električna 
energija – javna 
rasvjeta 

09000000-3 85.600,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal 01.08.2019.-
30.07.2020. 

15/2019 Nabava šljunka 14212120-7 40.000,00 Jednostavna  Narudžbenica Tijekom godine Do 
31.12.2019. 

16/2019 Male 
komunalne 
akcije mjesnih 
odbora 

45232452-5  48.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

17/2019 DVD Prosinec-
izmjena 
stolarije i 
izgradnja 
fasada 

44000000-0  120.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

18/2019 Izgradnja 
kulturno 
turističkog 
centra 

45000000-7 3.700.340,00 Otvoreni 
postupak 

Ugovor IV. kvartal / 

19/2019 Energetska 45321000-3  370.399,27 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 
obnova-Općina 

20/2019 Poslovno 
poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica - 
Izgradnja 

45000000-7 240.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

21/2019 Poslovno 
poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica – 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6  
 

56.800,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

22/2019 Rozganska 
cesta - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

23/2019 Vinogradski 
put - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

24/2019 Uredski 
materijal 
 

22800000-8 
 

24.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 
 

25/2019 Nogostup na 
području 
Općine 
Dubravica – 
Izgradnja 
 

45213316-1 
 

320.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

III. kvartal 
 

/ 
 

26/2019 Ambulanta - 
Izgradnja 

45215100-8 400.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

27/2019 Ambulanta – 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6  80.000,00 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 
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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.

KLASA:022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-2
Dubravica, 14. siječnja 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

28/2019 Ambulanta – 
nadzor radova 

71247000-1  24.000,00 Jednostavna Narudžbenica III. kvartal / 

29/2019 Sanacija odrona 
i klizišta 

45111230-9  20.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 

30/2019 Pojačano 
održavanje 
nerazvrstanih 
cesta 
 

45233141-9 
 

448.000,00 
 

Jednostavna 
 

Ugovor 
 

III. kvartal 
 

/ 
 

31/2019 Održavanje 
botaničkog 
rezervata i 
izgradnja 
tematskih 
staza-Cret 
Dubravica 

45112700-2  20.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 

32/2019 Izgradnja 
platforme za 
promatranje 
biljaka na 
području Creta 
 

45422100-2  
 

227.600,00 
 

Jednostavna 
 

Ugovor 
 

I. kvartal 
 

/ 

33/2019 Glavni projekt 
– platforma za 
promatranje 
biljaka 

71242000-6  20.000,00 Jednostavna  Narudžbenica I. kvartal / 

34/2019 Nabava 
spremnika za 
odvojeni 
prikupljanje 
otpada 
 

34928480-6 152.000,00 
 

Jednostavna 
 

Ugovor 
 

II. kvartal 
 

/ 
 

obnova-Općina 
20/2019 Poslovno 

poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica - 
Izgradnja 

45000000-7 240.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

21/2019 Poslovno 
poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica – 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6  
 

56.800,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

22/2019 Rozganska 
cesta - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

23/2019 Vinogradski 
put - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

24/2019 Uredski 
materijal 
 

22800000-8 
 

24.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 
 

25/2019 Nogostup na 
području 
Općine 
Dubravica – 
Izgradnja 
 

45213316-1 
 

320.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

III. kvartal 
 

/ 
 

26/2019 Ambulanta - 
Izgradnja 

45215100-8 400.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

27/2019 Ambulanta – 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6  80.000,00 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 
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3

4

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. 
i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: 
nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Željeznička cesta  u naselju Donji Čemehovec  u  k.o. 
Prosinec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao  javno dobro u općoj upo-
rabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.
 Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zapre-
šić.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 12. prosinca 2018. godine, uz 
stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane 
i obilježene.
 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna 
pojašnjenja, dana 25.01.2019. godine (petak) u vremenu od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., Zelengaj 
15, 10290 Zaprešić.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-3
Dubravica, 21. siječnja 2018. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i pro-
jekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 6. Pravilnika 
o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica («Službeni glasnik Općine Dubravica» broj 4/15) i 
članka 38. Statuta Općine Dubravica («Službeni glasnik Općine Dubravica» broj 1/19), Općinski načelnik 

Općine Dubravica dana donosi 

GODIŠNJI PLAN
 Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini 

iz proračuna Općine Dubravica

Članak 1.
 Ovim se Planom definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubra-
vica u 2019. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, 
rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.

Članak 2.
 Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama, te će prema potrebi Općina 
Dubravica raspisati i dodatne natječaje ili javne pozive, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

Članak 3.
 Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu, a Plan 
raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.
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 Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine Dubravica», na inter-
netskoj stranici Općine Dubravica i oglasnim pločama.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-4
Dubravica, 25. siječnja 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA FINANCIRANJA UDRUGA 
U 2019. GODINI IZ PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA

R. 
br.

Naziv 
upravnog 

odjela 
(kratica)

Naziv natječaja 
(oznaka aktivnosti u 

proračunu)

Ukupna 
vrijednost 

poziva 
(kn)

Okvirni broj 
planiranih 

ugovora

Okvirni 
datum 

raspisivanja 
poziva

Financijska 
podrška se 

ostvaruje na 
rok do

Okvirni 
datum 

ugovaranja 
projekata

1. JUO

Javni poziv 
za podnošenje 
prijava za dodjelu 
jednokratnih 
financijskih potpora 
udrugama za 2019. 
godinu:

87.000,00 20

Travanj/
svibanj  2019.  

godine

31. 12. 2019. 
godine

srpanj 
2019. 

godine
1. Javne potreba u 

kulturi (Program 
1005, Aktivnost 
100001)

2. Gospodarstvo 
i poljoprivreda 
(Program 1004, 
Aktivnost 100003)

87.000,00 20

Legenda kratica za upravne odjele:
 JUO  Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica

5
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. 1/19), a u skladu sa Proračunom Općine Dubra-
vica za 2019. godinu, Općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 14. siječnja 2019. godine 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. 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 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/19) mijenja se 
članak 2. i glasi: 
 Donose se I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2019. godinu:
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Evidencijski 
broj nabave 

Predmet nabave CPV Procijenjena 
vrijednost (bez 

PDV-a) 

Vrsta postupka Sklapa li se 
Ugovor ili 
Okvirni 

sporazum ili 
narudžbenica 

Planirani početak Planirano 
trajanje 

01/2019 Usluge 
promidžbe i 
informiranja 

98390000-3 72.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

02/2019 Legalizacija 
nerazvrstanih 
cesta i 
homogenizacija 
katastarskih 
čestica 

71355000-1 32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

03/2019 Izgradnja 
semafora u 
naselju 
Dubravica 

45316212-4  219.200,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

04/2019 Izgradnja 
pokazivača 
brzine u naselju 
Dubravica 

45316200-7 150.400,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

05/2019 Općinske 
manifestacije 

79952000-2  64.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

06/2019 Sanacija 
Župnog dvora u 
Rozgi 

45212360-7 280.000,00 Jednostavna Ugovor II. kvartal / 

07/2019 Traktor s 
priključcima 

16700000-2 160.000,00 Jednostavna Ugovor IV. kvartal / 

08/2019 Intelektualne i 71310000-4  76.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 
osobne usluge  

09/2019 Programi 
Libusoft 

48000000-8  
 

44.000,00 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 

10/2019 Adaptacija i 
uređenje 
interijera 
zgrade vrtića 
 

50000000-5 84.000,00 Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

I. kvartal / 

11/2019 Proširenje 
javne rasvjete 

50232000-0 20.000,00 Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

I. kvartal / 

12/2019 Prijenosna 
računala 

30213100-6 20.000,00 Jednostavna Narudžbenica III. kvartal / 

13/2019 Uređenje staza 
i ograde groblja 

45215400-1  88.000,00 Jednostavna Narudžbenica III. kvartal / 

14/2019 Električna 
energija – javna 
rasvjeta 

09000000-3 85.600,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal 01.08.2019.-
30.07.2020. 

15/2019 Nabava šljunka 14212120-7 40.000,00 Jednostavna  Narudžbenica Tijekom godine Do 
31.12.2019. 

16/2019 Male 
komunalne 
akcije mjesnih 
odbora 

45232452-5  48.000,00 Jednostavna Narudžbenica Tijekom godine / 

17/2019 DVD Prosinec-
izmjena 
stolarije i 
izgradnja 
fasada 

44000000-0  120.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

18/2019 Izgradnja 
kulturno 
turističkog 
centra 

45000000-7 3.700.340,00 Otvoreni 
postupak 

Ugovor IV. kvartal / 

19/2019 Energetska 
obnova-Općina 
I. izmjena i 
dopuna 
Energetska 
obnova zgrade 
Općine 
Dubravica-
radovi 

45321000-3  
I. izmjena i 
dopuna 
45454100-5 

370.399,27 
I. izmjena i 
dopuna 
291.409,00 

Jednostavna Ugovor I. kvartal / 

20/2019 Poslovno 
poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica - 
Izgradnja 

45000000-7 240.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

21/2019 Poslovno 
poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica – 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6  
 

56.800,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

22/2019 Rozganska 
cesta - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

23/2019 Vinogradski 
put - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

24/2019 Uredski 
materijal 
 

22800000-8 
 

24.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 
 

25/2019 Nogostup na 
području 
Općine 

45213316-1 
 

320.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

III. kvartal 
 

/ 
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Dubravica – 
Izgradnja 
 

26/2019 Ambulanta - 
Izgradnja 

45215100-8 400.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

27/2019 Ambulanta – 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6  80.000,00 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 

28/2019 Ambulanta – 
nadzor radova 

71247000-1  24.000,00 Jednostavna Narudžbenica III. kvartal / 

29/2019 Sanacija odrona 
i klizišta 

45111230-9  20.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 

30/2019 Pojačano 
održavanje 
nerazvrstanih 
cesta 
 

45233141-9 
 

448.000,00 
 

Jednostavna 
 

Ugovor 
 

III. kvartal 
 

/ 
 

31/2019 Održavanje 
botaničkog 
rezervata i 
izgradnja 
tematskih 
staza-Cret 
Dubravica 

45112700-2  20.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 

32/2019 Izgradnja 
platforme za 
promatranje 
biljaka na 
području Creta 
 

45422100-2  
 

227.600,00 
 

Jednostavna 
 

Ugovor 
 

I. kvartal 
 

/ 

33/2019 Glavni projekt 
– platforma za 

71242000-6  20.000,00 Jednostavna  Narudžbenica I. kvartal / 

promatranje 
biljaka 

34/2019 Nabava 
spremnika za 
odvojeni 
prikupljanje 
otpada 
 

34928480-6 152.000,00 
 

Jednostavna 
 

Ugovor 
 

II. kvartal 
 

/ 
 

35/2019 Održavanje 
nerazvrstanih 
cesta (šodranje, 
grabe, kanali) 
 

45233141-9 
 

72.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

IV. kvartal 1. godina 
Od 1.1.2019 
31.12.2020. 
 

36/2019 Zimsko 
održavanje 
 

90620000-9 
 

104.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

IV. kvartal 1. godina 
Od 1.1.2019 
31.12.2020. 
 

37/2019 WiFi4EU-
besplatni 
internet 

32510000-1 96.000,00 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 

38/2019 Sportske tribine 
- Izgradnja 

45112720-8  56.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

 
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 

 
     __________________ 

19/2019 Energetska 
obnova-Općina 
I. izmjena i 
dopuna 
Energetska 
obnova zgrade 
Općine 
Dubravica-
radovi 

45321000-3  
I. izmjena i 
dopuna 
45454100-5 

370.399,27 
I. izmjena i 
dopuna 
291.409,00 

Jednostavna Ugovor I. kvartal / 

20/2019 Poslovno 
poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica - 
Izgradnja 

45000000-7 240.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

21/2019 Poslovno 
poduzetnički 
centar Općine 
Dubravica – 
Projektna 
dokumentacija 

71242000-6  
 

56.800,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

22/2019 Rozganska 
cesta - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

23/2019 Vinogradski 
put - 
Projektiranje 

71242000-6  32.000,00 Jednostavna Narudžbenica I. kvartal / 

24/2019 Uredski 
materijal 
 

22800000-8 
 

24.000,00 
 

Jednostavna 
 

Narudžbenica 
 

Tijekom godine 
 

/ 
 

25/2019 Nogostup na 
području 
Općine 

45213316-1 
 

320.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

III. kvartal 
 

/ 
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promatranje 
biljaka 

34/2019 Nabava 
spremnika za 
odvojeni 
prikupljanje 
otpada 
 

34928480-6 152.000,00 
 

Jednostavna 
 

Ugovor 
 

II. kvartal 
 

/ 
 

35/2019 Održavanje 
nerazvrstanih 
cesta (šodranje, 
grabe, kanali) 
 

45233141-9 
 

72.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

IV. kvartal 1. godina 
Od 1.1.2019 
31.12.2020. 
 

36/2019 Zimsko 
održavanje 
 

90620000-9 
 

104.000,00 Jednostavna 
 

Ugovor 
 

IV. kvartal 1. godina 
Od 1.1.2019 
31.12.2020. 
 

37/2019 WiFi4EU-
besplatni 
internet 

32510000-1 96.000,00 Jednostavna Ugovor I. kvartal / 

38/2019 Sportske tribine 
- Izgradnja 

45112720-8  56.000,00 Jednostavna Ugovor III. kvartal / 

 
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 

 
     __________________ 

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.

KLASA:022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-5
Dubravica, 25. siječnja 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

6

7

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
01/19) i članka 9. Pravilnika o provedbi po-
stupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 

Općine Dubravica br. 01/17) načelnik Općine Dubravica 
donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

 Naziv predmeta nabave: Energetska obnova zgrade 
Općine Dubravica-radovi
 Procijenjena vrijednost nabave: 291.409,00 kn bez 
PDV-a
 Evidencijski broj nabave: 19/2019
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. ZAGORJEGRADNJA d.o.o., Kraljevec na Sutli 147, 

49294 Kraljevec na Sutli
2. OBRT ZA TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TR-

GOVINU I USLUGE MIHALIČEK, VL. STJEPAN 
MIHALIČEK, Savska ul. 61, 10290 Zaprešić

3. OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE, DRV-
NE AMBALAŽE I KROVOPOKRIVAČKE RADO-
VE, VL. DALIBOR FABIJANEC, Kumrovečka cesta 
241, Bobovec Rozganski, 10293 Dubravica

 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravil-
nika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
 Nije primjenjivo
 Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
 Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, 
EOJN): Nije primjenjivo
 Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jedno-
stavne nabave imenuju se:
1. Senka Vranić
2. Silvana Kostanjšek
3. Marina Pokupec

 Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu 
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir 
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponu-
da, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i 
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva 
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastav-
ljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propi-
sanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za dono-
šenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-6
Dubravica, 25. siječanj 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
01/19) načelnik Općine Dubravica donosi

ODLUKU 
o prihvaćanju Programa mjera DDD i 

Provedbenog plana  na području Općine 
Dubravica za 2019. godinu

Članak 1.
 Ovom Odlukom se prihvaća prijedlog Programa mje-
ra suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih članko-
nožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, 
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na 
području Općine Dubravica i Provedbeni plan preventivne 
i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na područ-
ju Općine Dubravica za 2019. godinu, predloženih od Za-
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voda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za 
epidemiologiju, Ivanić Grad, Omladinska 25.

Članak 2.
 Temeljem ove Odluke provesti će se postupak jedno-
stavne nabave te sklopiti ugovor/narudžbenica sa najpo-
voljnijim ponuditeljem.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavi-
ti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-7
Dubravica, 29. siječanj 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

8

9

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
1/19) i članak 5. stavka 12. Izmjene Kolektiv-
nog ugovora za državne službenike i namje-

štenike (NN 12/2018) Općinski načelnik Općine Dubravi-
ca donosi

ODLUKU 
o isplati naknade za korištenje osobnog 

automobila pri dolasku na posao i odlasku sa 
posla za službenike Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Dubravica

Članak 1.
 Ovom Odlukom odobrava se službenicima Jedinstve-
nog upravnog odjela Općine Dubravica, naknada za kori-
štenje osobnog automobila pri dolasku na posao i odlasku 
sa posla, u visini od 1,00 kuna po prijeđenom kilometru 
ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema 
organiziranog javnog prijevoza.

Članak 2.
 Ovom Odlukom utvrđuje se pročelnici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Dubravica, Silvani Kostanjšek, 
ukupan broj prijeđenih kilometara od 20 km, od adrese 
prebivališta/boravišta do adrese rada, Općina Dubravica, 
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u oba smjera. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se višoj referentici Jedinstve-
nog upravnog odjela Općine Dubravica, Marini Pokupec, 
ukupan broj prijeđenih kilometara od 24,4 km, od adrese 
prebivališta/boravišta do adrese rada, Općina Dubravica, 
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u oba smjera.

Članak 3.
 Ova Odluka primjenjuje se od mjeseca siječnja 2019. 
godine, te se isplaćuje zajedno sa isplatom plaće i vrijedi 
ubuduće sve do promjene okolnosti navedenih u ovoj Od-
luci.

Članak 4.
 Ovom Odlukom utvrđuje se dužnost službenika Jedin-
stvenog upravnog odjela Općine Dubravica o vođenju mje-
sečne evidencije broja prijeđenih kilometara pri dolasku na 
posao i odlasku sa posla.

Članak 5.
 Ova Odluka primjenjuje se od mjeseca siječnja 2019. 
godine i objaviti će se u Službenog glasniku Općine Dubra-
vica.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-8
Dubravica, 31. siječanj 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cesta-
ma (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim 
elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV
 
 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih pra-
va na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastav-
ku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvr-
stana cesta Ulica Krč  u naselju Rozga  u  k.o. Dubravica, 
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u 
katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 
133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju 
u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao  javno dobro 
u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 
Općine Dubravica.
 Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ce-
ste izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Za-
prešić.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena 
predmetna cesta započelo je 12. prosinca 2018. godine, uz 
stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine 
da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizira-
ne i obilježene.
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11

12

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski 
elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodat-
na pojašnjenja, dana 06.02.2019. godine (srijeda) u vreme-
nu od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., 
Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-9
Dubravica, 04. veljača 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 38 Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica 
br. 01/2018) i članka 4. Odluke o korištenju 
stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke 

(Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/15) načelnik 
Općine Dubravica donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva 

za provedbu postupka 
javnog natječaja za korištenje stare zgrade 

PŠ Dubravica za udruge

Članak 1.
 Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za 
provedbu postupka javnog natječaja za korištenje stare 
zgrade PŠ Dubravica za udruge.

Članak 2.
 Predmet javnog natječaja iz članka 1. ove Odluke je 
korištenje prostora blagovaonice i kuhinje od ukupno 27 
m2 te sanitarnog čvora od 5 m2, sveukupno 32 m2.

Članak 3.
 U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. Franjo Golub, vijećnik Općinskog vijeća Općine Du-

bravica
2. Ivica Stiperski, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Dubravica
3. Silvana Kostanjšek, pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Dubravica 

Članak 4.
 Zadaća Povjerenstva je otvaranje pristiglih ponuda te 
sastavljanje Zapisnika o otvaranju i ocjeni ponuda.
 Odluku o odabiru ponuditelja sa kojim će se sklopiti 
ugovor donijeti će Općinski načelnik Općine Dubravica.

Članak 5.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
viti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-10
Dubravica, 05. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 
3, 10293 Dubravica, na temelju članka 23. 
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 

broj 1/2017) u postupku nabave sustavne deratizacije 
kućanstva, kao i zgrade Općine i deponija na područ-
ju Općine Dubravica, procijenjene vrijednosti nabave u 
iznosu od 6.400,00 kn bez PDV-a, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

 Poništava se postupak jednostavne nabave sustavne 
deratizacije kućanstva, kao i zgrade Općine i deponija na 
području Općine Dubravica
 Razlozi poništenja: Postupak se poništava jer od dviju 
pristiglih ponuda, iznosi iz svake ponude su veći od iznosa 
procijenjene vrijednosti nabave.
 Odluka o poništenju zajedno s preslikom Zapisnika o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgo-
de svim ponuditeljima na dokaziv način.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-11
Dubravica, 05. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 36. Zakona o sustavu stra-
teškog planiranja i upravljanja razvojem Re-
publike Hrvatske  („Narodne novine“ broj 
123/17; dalje u tekstu: Zakon) i članka 38. 

Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Du-
bravica br. 01/2018) Općinski načelnik, dana 07. veljače 
2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju lokalnog koordinatora

za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog 
planiranja za Općinu Dubravica
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Članak 1.
 Za lokalnog koordinatora za obavljanje i koordina-
ciju poslova strateškog planiranja na razini Općine Du-
bravica imenuje se Silvana Kostanjšek, zaposlena na 
radnom mjestu pročelnice Jedinstvenog upravnog odje-
la Općine Dubravica, broj telefona 01/3399-360, e-mail  
opcina@dubravica.hr
 Za zamjenika lokalnog koordinatora iz stavka 1. ovog 
članka imenuje se Marina Pokupec, zaposlena na radnom 
mjestu višeg upravnog referenta Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Dubravica, broj telefona 01/3399-360, 
e-mail opcina@dubravica.hr

Članak 2.
Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove:
1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja 

od značaja za Općinu Dubravica iz članaka 25. i 26. 
Zakona za koje ih ovlasti Općinski načelnik Općine 
Dubravica;

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od 
značaja za Općinu Dubravica iz točke 1. ovoga stav-
ka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hije-
rarhijske razine i o tome podnosi izvješće Općinskom 
načelniku Općine Dubravica i Koordinacijskom tijelu;

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz 
točke 1. ovoga stavka te izvješćuje Općinskog načelni-
ka Općine Dubravica, regionalnog koordinatora i Ko-
ordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi;

4. koordinira poslove na razini Općine Dubravica vezane 
uz planiranje i provedbu razvojnih projekata;

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Općinu 
Dubravica u registar projekata iz članka 46. Zakona;

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koor-
dinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na po-
slovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i

7. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
viti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-12
Dubravica, 07. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

13

14

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cesta-
ma (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim 
elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih pra-
va na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastav-
ku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvr-
stana cesta Lušački put  u naselju Rozga  u  k.o. Dubravica, 
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u 
katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 
133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju 
u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao  javno dobro 
u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 
Općine Dubravica.
 Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste 
izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena 
predmetna cesta započelo je 12. prosinca 2018. godine, uz 
stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine 
da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizira-
ne i obilježene.
 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski 
elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodat-
na pojašnjenja, dana 14.02.2019. godine (četvrtak) u vre-
menu od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., 
Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-13
Dubravica, 11. veljača 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 
10293 Dubravica, na temelju članka 7. Pravil-
nika o provedbi postupaka jednostavne nabave 
(Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/17) 

u postupku nabave sustavne deratizacije kućanstva, kao i 
zgrada u vlasništvu Općine Dubravica (općinska zgrada, 
mrtvačnica, stara škola), procijenjene vrijednost nabave u 
iznosu od 6.400,00 kuna bez PDV-a donosi 

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje sustavne deratizacije
kućanstava, kao i zgrada u vlasništvu  
Općine Dubravica (općinska zgrada,  

mrtvačnica, stara škola) 
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Članak 1.

 Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponudi-
telja:

Sanvet d.o.o., Pavla Štoosa 36, 10 293 Dubravica 

 Cijena odabrane ponude iznosi 6.400,00 kuna bez 
PDV-a, odnosno 8.000,00 kuna sa PDV-om.
 Razlog odabira: najniža cijena
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
1. Sanvet d.o.o., Pavla Štoosa 36, 10 293 Dubravica 
2. Eko servis Matić, Lovrin 80H, 52000 Pazin

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-14
Dubravica, 12. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 
3, 10293 Dubravica, na temelju članka 24. 
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave (Službeni glasnik Općine Dubravica 

br. 01/17) u postupku nabave Energetska obnova zgrade 
Općine Dubravica-radovi, procijenjene vrijednosti nabave 
u iznosu od 291.409,00 kn bez PDV-a, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

 Poništava se postupak jednostavne nabave radova 
Energetske obnove zgrade Općine Dubravica-radovi.
 Razlozi poništenja; nakon isključenja ponuditelja nije 
preostala niti jedna pravovaljana ponuda. 
 Odluka o poništenju zajedno s preslikom Zapisnika o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgo-
de svim ponuditeljima na dokaziv način.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-15
Dubravica, 14. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 9 Zakona o službenici-
ma i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 38. Statuta 

Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 
broj: 1/19) načelnik Općine Dubravica donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE DUBRAVICA  
U 2019. GODINI

Članka 1.
 Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam službenika i 
namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravi-
ca u 2019. godini.
 Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel do-
nosi se na temelju prikupljenih podataka, vodeći računa o 
potrebama Jedinstvenog upravnog odjela  i raspoloživosti 
financijskih sredstava.

Članak 2.
 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica u 
2019. godini  ne predviđa se prijam službenika i namješte-
nika.
 U slučaju privremenog povećanja opsega poslova, 
obavljanja privremenih poslova ili duže vremenske odsut-
nosti službenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu u 2019. 
godini predviđa se prijam službenika na određeno vrijeme.
 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica u 
2019. godini  ne predviđa se prijam po programu Stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 3.
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-16
Dubravica, 14. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof
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Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cesta-
ma (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim 
elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih pra-
va na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: 
nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana 
cesta Odvojak Kumrovečke  u naselju Bobovec Rozganski  
u  k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja 
predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 
133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju 
u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao  javno dobro 
u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 
Općine Dubravica.
 Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ce-
ste izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Za-
prešić.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena 
predmetna cesta započelo je 11. prosinca 2018. godine, uz 
stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine 
da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizira-
ne i obilježene.
 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski 
elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodat-
na pojašnjenja, dana 20.02.2019. godine (srijeda) u vreme-
nu od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., 
Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-17
Dubravica, 18. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 2. stavka 2. točke 5. Pra-
vilnika o jednostavnim i drugim građevinama 
i radovima („Narodne novine“, broj 112/17 i 
34/18, na temelju članka 38. Statuta Općine 

Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/19) 
i članka 10. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik 
Općine Dubravica“ br. 3/2018 Općinski načelnik donosi 

ODLUKU

Članak 1. 
 U svrhu sudjelovanja na projektu suradnje „Skrivena 
blaga ruralnog turizma“, kojeg provodi LAG Sava, daje se 

odobrenje za postavljanje sljedećih reklamnih panoa na po-
dručju Općine Dubravica:
• jednog photospota, koji će biti postavljen na k.č.br. 

     92/1  i
• jedne info table, koja će biti postavljena na k.č.br. 92/1

Članak 2.
 Reklamni panoi iz članka 1. ove Odluke postavit će se 
na mjesta, prema dogovoru sa komunalnim djelatnikom/
komunalnim redarom Općine Dubravica i na način na koji 
neće utjecati na smanjenu preglednost i ugrožavanje pro-
meta te na izgled naselja.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavi-
ti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA:022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-18
Dubravica, 19. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Temeljem članka 4. Odluke o korištenju sta-
re zgrade PŠ Dubravica za udruge i stran-
ke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 
03/15) i članka 38. Statuta Općine Dubravica 

(Službeni glasnik Općine Dubravica br. 1/19) načelnik Op-
ćine Dubravica donosi

ODLUKU O ODABIRU

I.
 Općina Dubravica, sa sjedištem u Dubravici, Pavla 
Štoosa 3, objavila je na oglasnim pločama Mjesnih odbo-
ra Općine Dubravica dana 06. veljače 2019. godine Javni 
natječaj za korištenje stare zgrade PŠ Dubravica za udruge, 
kojim se daje na korištenje prostor blagovaonice i kuhinje, 
u prizemlju, od 27 m2 te sanitarni čvor od 5 m2, ukupne 
površine za korištenje od 32 m2.

II.
 Sukladno Javnom natječaju opisanom prethodnom 
točkom ove Odluke, svoju ponudu pravovremeno je dosta-
vio 1 (jedan) ponuditelj i to:

Redni broj  
ponuditelja:

Naziv  
ponuditelja

Sjedište  
ponuditelja

PONUDITELJ 1
Udruga vinogradara 

i podrumara  
Općine Dubravica

Pavla Štoosa 3, 
10293 Dubravica
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 Sukladno Zapisniku o otvaranju ponuda od 19. velja-
če 2019. godine, ovom se Odlukom ponuda ponuditelja 
UDRUGA VINOGRADARA I PODRUMARA OPĆINE 
DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, OIB: 
59309902634, koju zastupa predsjednik Željko Borošak, 
odabire kao najpovoljnija ponuda.

III.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavi-
ti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-19
Dubravica, 19. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cesta-
ma (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim 
elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV
 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih pra-
va na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastav-
ku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvr-
stana cesta Lukavečka ulica  u naselju Lukavec Sutlanski 
u  k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja 
predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 
133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju 
u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao  javno dobro 
u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 
Općine Dubravica.
 Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste 
izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena 
predmetna cesta započelo je 11. prosinca 2018. godine, uz 
stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine 
da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizira-
ne i obilježene.
 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski 
elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodat-
na pojašnjenja, dana 28.02.2019. godine (četvrtak) u vre-
menu od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., 
Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-20
Dubravica, 25. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
01/19) i članka 9. Pravilnika o provedbi po-
stupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 

Općine Dubravica br. 01/17) načelnik Općine Dubravica 
donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

 Naziv predmeta nabave: Energetska obnova zgrade 
Općine Dubravica-radovi
 Procijenjena vrijednost nabave: 291.409,00 kn bez PDV-a
 Evidencijski broj nabave: 19/2019
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. ZAGORJEGRADNJA d.o.o., Kraljevec na Sutli 147, 

49294 Kraljevec na Sutli
2. OBRT ZA TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TR-

GOVINU I USLUGE MIHALIČEK, VL. STJEPAN 
MIHALIČEK, Savska ul. 61, 10290 Zaprešić

3. ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT, vl. Stjepan Miku-
ljan, Ulica Matije Gupca 177, Pojatno, 10290 Zaprešić

 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravil-
nika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
 Nije primjenjivo
 Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
 Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, 
EOJN): Nije primjenjivo
 Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jedno-
stavne nabave imenuju se:
1. Senka Vranić
2. Silvana Kostanjšek
3. Marina Pokupec
 Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu 
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir 
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponu-
da, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i 
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva 
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastav-
ljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propi-
sanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za dono-
šenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-21
Dubravica, 19. veljače 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof
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Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cesta-
ma (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim 
elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih pra-
va na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: 
nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana 
cesta I odvojak Lukavečke  u naselju Lukavec Sutlanski 
u  k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja 
predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 
133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju 
u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao  javno dobro 
u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 
Općine Dubravica.
 Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ce-
ste izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Za-
prešić.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena 
predmetna cesta započelo je 11. prosinca 2018. godine, uz 
stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine 
da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizira-
ne i obilježene.
 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski 
elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodat-
na pojašnjenja, dana 12.03.2019. godine (utorak) u vreme-
nu od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., 
Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-22
Dubravica, 07. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 
3, 10293 Dubravica, na temelju članka 24. 
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave (Službeni glasnik Općine Dubravica 

br.01/17) u postupku nabave Energetska obnova zgrade 
Općine Dubravica - radovi procijenjene vrijednosti nabave 
u iznosu od 291.409,00  kn bez PDV-a, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

 Poništava se postupak jednostavne nabave Energetska 
obnova zgrade Općine Dubravica - radovi

 Razlozi poništenja
 Postupak nabave se poništava jer je cijena najpovoljni-
je ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave. 
 U roku za dostavu ponuda u predmetnom postupku 
„Energetska obnova zgrade Općine Dubravica - radovi“ 
zaprimljena je jedna ponuda. Cijena zaprimljene ponude 
značajno premašuje iznos procijenjene vrijednosti nabave. 
S obzirom da naručitelj nema osigurana dodatna sredstva, 
utvrđeno je da postoje razlozi za donošenje odluke o poni-
štenju postupka nabave.

 Odluka o poništenju zajedno s preslikom Zapisnika o 
otvaranju, pregledu i ocjeni dostavlja se bez odgode svim 
ponuditeljima na dokaziv način.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-23
Dubravica, 11. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubra-
vica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
01/19) i članka 9. Pravilnika o provedbi po-
stupka jednostavne nabave („Službeni glasnik 

Općine Dubravica“ broj 1/2017) načelnik Općine Dubra-
vica donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

 Naziv predmeta nabave: WiFi4EU besplatni internet
 Redni/evidencijski broj nabave: 37/2019
Procijenjena vrijednost nabave: 96.000,00 kn bez PDV-a
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. CALLIDUS GRUPA d.o.o., Ante Mike Tripala 1, 

10000 Zagreb
2. NEPER d.o.o., Kolovare 7, 23000 Zadar
3. IDE3 IT Solutions & Services d.o.o., Ivana Perkovca 

2, 10000 Zagreb
 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravil-
nika o provedbi postupaka jednostavne nabave: N/P
 Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
 Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, 
EOJN):  N/P
 Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jedno-
stavne nabave imenuju se:
1. Silvana Kostanjšek, ovl. osoba za provedbu postupaka 

javne nabave
2. Franjo Golub
3. Ivica Stiperski
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 Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu 
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir 
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponu-
da, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i 
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva 
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastav-
ljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propi-
sanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za dono-
šenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-24
Dubravica, 12. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 33. stavka 15.   Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19) i članka 38. 
Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik 

Općine Dubravica“ br. 1/19) Načelnik Općine Dubravica 
podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Dubravica za 2018. godinu

1. UVOD 
 Na temelju Plana gospodarenja otpadom Općine Du-
bravica 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, Op-
ćina Dubravica je u 2018. godini provodila aktivnosti pred-
viđene njegovim odredbama. 

2. OPĆINA DUBRAVICA - OPĆI PODACI
 Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godi-
ne Općina Dubravica ima 1.437 stanovnika, odnosno 459 
kućanstava, te se na navedenom području obiteljska doma-
ćinstva bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kućanstva 
su raspoređena u 10 naselja. Usluga sakupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za sva nase-
lja 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 podu-

zeće Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
Zelengaj 15. Organizirano skupljen otpad s područja Opći-
ne Dubravica, Zaprešić d.o.o. odlaže na odlagalište „Novi 
dvori“. Na području Općine Dubravica u domaćinstvima 
je zaduženo je 410 plastičnih spremnika zapremine od 120 
litara i 9  spremnika (kontejnera) za odlaganje otpada poje-
dinačne 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 po-
suda 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 na-
plaćuje. 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 ot-
pada (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 po-
zivu korisnika jednom godišnje bez naknade za obavljanje 
navedene usluge. Krupni (glomazni) otpad s područja Op-
ćine Dubravica prikuplja tvrtka Zaprešić d.o.o. i predaje 
tvrtki CE-ZA-R d.o.o., Zagreb.
 Svim građanima bile su dostavljene obavijesti o odvo-
zu glomaznog otpada, kao i na oglasnim pločama, dućani-
ma i slično, ali isto tako je obavijest vidljiva na web strani-
ci 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 ko-
munalnog otpada, te kako bi se oslobodio prostor za odla-
ganje miješanog komunalnog otpada (crne posude), papir i 
plastika prikupljaju se spremnicima i/ili vrećama po mode-
lu „od vrata do vrata“.
 U okviru programa selektiranja otpada Zaprešić d.o.o. 
je počeo sa prikupljanjem papira odvojeno od ostalog ko-
munalnog 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 posje-
duju žute spremnike za otpadnu plastiku te se na mjesečnoj 
bazi dijele plave vreće za odvajanje otpadnog papira. Pla-
stika 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 Du-
bravica obavlja se jednom mjesečno, točnije prvog petka 
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u mjesecu. Odvoz papira i plastike se ne naplaćuje. Priku-
pljena plastika predaje se tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o., 
Oroslavlje, dok se prikupljeni papir predaje tvrtki DS Smi-
th Unija papir Croatia d.o.o. Postupak nabave posuda vo-
dio 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 ODLAGA-
LIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA
 Na području Općine Dubravica nema aktivnog legal-
nog odlagališta komunalnog otpada, već Zaprešić d.o.o. 
sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište „Novi 
dvori“ u Zaprešiću.  

6. SUSTAV PRIKUPLJANJA OTPADA NAMIJENJENOG 
RECIKLIRANJU PUTEM ZELENIH OTOKA
 Zaprešić d.o.o. u suradnji s Općinom Dubravica te Za-
grebačkom 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). Na-
vedeni 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. 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, pla-
stika, staklo, biootpad, tekstil. Na svim zelenim otocima 
postavljene su posude od 120 l za odlaganje plastičnih če-
pova 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 sveuku-
pno 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 OD-
BAČENIM U OKOLIŠ
 Na administrativnom području Općine Dubravica tre-
nutno nema detektiranih nesaniranih lokacija onečišćenih 
otpadom te trenutno nije potrebno provođenje sanacije pro-
pisanom u PGO RH. Općina Dubravica kontinuirano radi 
na sprječavanju nastanka lokacija onečišćenih otpadom od-
bačenim u okoliš. 

8. KONTINUIRANO PROVOĐENJE IZOBRA-
ZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
Općina Dubravica provodi program izobrazno – informa-
tivnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Za 
postizanje navedenog cilja za plansko razdoblje od 2018.-
2023. godine predviđa se nastavak aktivne provedbe nave-
denih 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 reci-
klažnog dvorišta građevnog otpada na administrativnom 
području Grada Zaprešića.

10. ZAKLJUČAK
 Općina Dubravica je dana 30.07.2018. godine sklopila 
Ugovor br. 2018/001205 o nabavi spremnika za odvojeno pri-
kupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, a izvršenje istog se planira u 2019. godini.
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 Općina Dubravica je u travnju 2018. godine započe-
la s izradom Nacrta plana gospodarenja otpadom za raz-
doblje od 2018. do 2023. godine. Javni uvid u Nacrt plana 
gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 
2018. – 2023. godine održan je u periodu od 11. svibnja 
2018. do 11. lipnja 2018, u trajanju od 30 dana. Zainte-
resiranoj javnosti omogućeno je da u periodu od 30 dana 
dostavi svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge 
u pisanom obliku tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. 
Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Na-
crt Plana podnositelji mogli su se dostaviti u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Dubravica. Zainteresirana javnost u 
navedenom roku nije dostavila svoja očitovanja, mišljenja, 
prijedloge i primjedbe, te se smatra da su isti suglasni s 
izloženim Nacrtom Plana. Općina Dubravica dobila je su-
glasnost (KLASA: 351-02/18-07/19, URBROJ: 238/1-18-
02/2-18-4) na Plan gospodarenja otpadom od strane Jedini-
ce regionalne samouprave (Zagrebačka županija). 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine donijelo je Općinsko 
vijeće Općine Dubravica na svojoj 12. sjednici održanoj 
dana 24. listopada 2018. godine (Službeni glasnik Općine 
Dubravica 04/18).
 Općinsko vijeće Općine Dubravica je 30. siječnja 
2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne us-
luge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bioraz-
gradivog komunalnog otpada na području Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/19).

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-25
Dubravica, 15. ožujka 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof
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Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 
3, 10293 Dubravica, na temelju članka 23. 
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 

broj 1/2017) u postupku nabave WiFi4EU besplatni inter-
net, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 96.000,00 
kn bez PDV-a, donosi

ODLUKU O ODABIRU

 Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponu-
ditelja: CALLIDUS GRUPA d.o.o., Ante Mike Tripala 1, 
10000 Zagreb.
 Cijena odabrane ponude iznosi 89.751,33 kn bez 
PDV-a odnosno 112.189,16 sa PDV-om. 

 Razlog odabira: najniža cijena 

Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
1. NEPER d.o.o., Kolovare z, 23000 Zadar
2. CALLIDUS GRUPA d.o.o., Ante Mike Tripala 1, 

10000 Zagreb
 Razlozi isključenja/odbijanja ponude 
-
 Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgo-
de svim ponuditeljima na dokaziv način.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-26
Dubravica, 19. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cesta-
ma (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim 
elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih pra-
va na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: 
nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana 
cesta Vatrogasna ulica  u naselju Prosinec-Donji Čemeho-
vec  u  k.o. Prosinec, o započinjanju postupka evidentiranja 
predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 
133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju 
u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao  javno dobro 
u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 
Općine Dubravica.
 Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste 
izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena 
predmetna cesta započelo je 12. prosinca 2018. godine, uz 
stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine 
da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizira-
ne i obilježene.
 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski 
elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodat-
na pojašnjenja, dana 26.03.2019. godine (utorak) u vreme-
nu od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., 
Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-27
Dubravica, 22. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof
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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 40. Statuta Općine Dubravica 
(Službeni glasnik Općine Dubravica br. 1/19) općinski na-
čelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica
                               

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA O 
SVOM RADU U 2018. GODINI

razdoblje od 01.07.2018. – 31.12.2018. godine

 Početak mjeseca srpnja počinjemo zajedničkim prego-
vorima kolega načelnika susjednih općina i grada Klanjca 
sa tvrtkom Meštrović prijevoz d.o.o. kako bi se postigao 
dogovor oko sufinanciranja javnog autobusnog prijevoza, 
čime bi se zadržao jednaki broj polazaka te kako bismo 
spriječili ukidanje pojedinih linija. Postignut je dogovor da 
se nastavi sufinanciranje u istom iznosu za narednih 6 mje-
seci u iznosu od 6 800,00 kn do donošenja novog zakona o 
javnom prijevozu. 
 U srijedu 11.srpnja održan je sastanak čelnika uz tzv. 
Kumrovečku prugu u Ministarstvu prometa gdje je zaklju-
čeno da se zadužuje tvrtka IPZP d.o.o. da izradi studiju 
opravdanosti obnove pruge te da se potom ista dostavi u 
Ministarstvo do kraja listopada 2018. godine.
 U Ministarstvu demografije 17. srpnja potpisao sam 
ugovor o dodjeli 105 000,00 kn za adaptaciju i proširenje 
kapaciteta dječjeg vrtića u Dubravici.
 Krajem srpnja završavaju se ugovoreni radovi na re-
konstrukciji starog župnog dvora u Rozgi te se isti konzer-
vira kako bi se u 2019.godini radovi nastavili. Utrošeno je 
250 000,00 kn Ministarstva kulture i 43 000,00 kn sredsta-
va općine.
 S danom 18.srpnja  završeni su radovi na sanaciji te-
melja mosta u Skoretini i oblaganje kamenom vodotoka 
ispod mosta, u dogovoru sa Hrvatskim vodama te su po-
stavljene  betonske cijevi propusta na potoku Ravnice u 
Lukavcu Sutlanskom.
 S danom 20.srpnja u Zagrebačkoj županiji potpisao 
sam ugovor u iznosu od 300 000,00 kn za pojačano održa-
vanje nerazvrstanih cesta. Tim sredstvima asfaltirali smo 
Odvojak Otovačke (Vrdoljaki) u Pologima, Odvojak Roz-
ganske (kod Šmaguca) a radovi na izgradnji pješačke staze 
u Dubravici ul. P.Štoosa od trgovine Gavranović do trgovi-
ne Kovač  trenutno su u tijeku. 
 Tradicionalno smo obilježili  Dane općine i blagdan 
Sv.Ane u periodu od 25.-29.07.2018.
 U mjesecu kolovozu krećemo sa rekonstrukcijom 
zgrade dječjeg vrtića i radovi će trajati narednih 60 dana.
 U kolovozu nakon provedene javne nabave potpisu-
jemo ugovor za izgradnju nerazvrstane ceste Vinski put u 
dužini od 1,6 km sa tvrtkom Županijske ceste Zagrebačke 
županije.

 Sredinom kolovoza zaprimili smo obavijest sa Trgo-
vačkog suda da je proglašen stečaj nad farmom Dubravica 
te da je imenovana stečajna upraviteljica.
 S danom 09. rujna počela je košnja uz željezničku po-
staju Prosinec u dogovoru sa tvrtkom HŽ d.o.o. na inicija-
tivi općine.
 27.rujna primili smo obavijest da su nam odobrena 
sredstva za energetsku obnovu općinske zgrade u iznosu 
od 255 000,00 kn što je iznos koji pokriva oko 55 % inve-
sticije.
 Planira se izmjena stolarije, izgradnja toplinske fasa-
de, zamjena kombi bojlera i ugradnja reg. ventila na radija-
tore. Time bi trebali u konačnici postići uštedu od 65-70 % 
u grijanju.
 U listopadu Općina Dubravica sudjeluje na 20.-om 
gospodarskom sajmu u Zaprešiću.
 U studenom je završena Stručna podloga opravdanosti 
za revitalizaciju željezničke pruge 102- Savski Marof-Ku-
mrovec-Imeno te je ista upućena  u Ministarstvo prometa.
Krajem studenog završena je sanacija mosta na potoku 
Sutlište u Vučilćevu, ojačanje temelja mosta i oblaganje 
kamenom u betonu korita ispod mosta u suradnji sa Hrvat-
skim vodama.
 Početkom prosinca počeli su završni asfaltni radovi na 
Vinskom putu.
 U prosincu na blagdan Sv. Nikole obavješteni smo da 
smo prošli smo na EU-natječaju gdje smo dobili vaučer u 
vrijednosti  15 000,00 eura za uvođenje WI-FI HOT-SPOT 
besplatni Internet za centar naselja Dubravica.
 Krajem prosinca dobili smo odluke o dodjeli sredstava 
Zagrebačke županije za izgradnju platforme Creta u iznosu 
od 175 000,00 kn i 119 000,00 kn na ime provođenja pro-
jekta energetske obnove općinske zgrade.
 Od Zagrebačke županije u prosincu dobili smo i od-
luku za sufinanciranje izgradnje proširenja vodoopskrbne 
mreže na Vinskom putu u iznosu od 200 000,00 kn.
 Zagrebačka županija, uključila se, što nas posebno ve-
seli i u adaptaciju i proširenje kapaciteta dječjeg vrtića sa 
iznosom od 136 000,00 kn. 
 Snimili smo i evidentirali otprilike 5 km novih neraz-
vrstanih cesta u čemu nas je također pratila Zagrebačka žu-
panija u cca 90 % nastalih troškova.
 Mogu sa zadovoljstvom konstatirati  nakon svega na-
vedenog u ovom 6.mjesečnom izvješću da je 2018. godina 
u cijelosti bila jedna od najuspješnijih poslovnih godina 
gledajući unatrag  7-8 godina po pitanju povlačenja finan-
cijskih sredstava iz vanjskih izvora. Možemo konstatirati 
da nam se  izvorni  prihode proračuna nisu ništa povećavali 
u proteklom razdoblju. Što govori da bez prihoda iz vanj-
skih izvora ne bismo mogli provesti gotovo ni jedno kapi-
talno ulaganje pa čak i mogućnost održavanja postojećih 
prometnica i drugih resursa, bilo bi dovedeno u pitanje.
 Dio sredstava koja su nam dodijeljena iz vanjskih 
izvora krajem 2018. godine, još nisu u potpunosti utrošena, 
no biti će utrošena u narednim mjesecima kada se stvore 
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vremenski i drugi preduvjeti kao što je za neke od njih izra-
da prateće dokumentacije.
 Ovo je kratak sadržaj šestomjesečnog izvješća načel-
nika u nadi da će ga vijeće podržati.
 Zahvaljujem se svim vijećnicima i djelatnicima JUO 
na kvalitetnom radu i suradnji.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-28
Dubravica, 22. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Na temelju članka 10. stavka 2.  Zakona o po-
ljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18), 
članka 4. stavka 2. Pravilnika o agrotehničkim 
mjerama (NN 142/13) i članka 38. Statuta 

Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica 
br. 01/2018) načelnik Općine Dubravica donosi

IZVJEŠĆE
O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH  

MJERA ZA 2018. GODINU

 Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 23. sjed-
nici održanoj dana 22.12.2015. godine, donijelo je Odluku 
o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog 
zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljopri-
vrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljopri-
vrednom i šumskom zemljištu na području Općine Dubra-
vica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj  04/15, dalje 
u tekstu: Odluka).
 Na temelju članka 10. stavka 2.  Zakona o poljopri-
vrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18), članka 4. stavka 2. 
Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 142/13), Općina 
Dubravica dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvat-
skoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o 
primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake 
tekuće godine za prethodnu godinu.
 Člankom 7. Odluke, pod agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 
smatra se:
1. sprečavanje erozije,
2. održavanje poljoprivrednog zemljišta

• sprečavanje zakorovljenosti,
• čišćenje međa,
• održavanje živica (ograda),
• održavanje kanala,
• održavanje poljskih putova,

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništa-
vanje biljnih otpadaka,

4. zabrana onečišćenja.

1. Sprečavanje erozije
 Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemlji-
šta na svim površinama gdje postoji mogućnost erozije tla 
dužni su provoditi mjere zaštite od erozije.
Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica izdaje upo-
zorenja o obvezi provođenja mjera zaštite od erozije tla u 
smislu zabrane preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih 
površina na strmim zemljištima, obveza obrađivanja str-
mog zemljišta zatravljivanjem te zabrana skidanja humu-
snog sloja s zemljišta.

2. Održavanje poljoprivrednog zemljišta
 Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, poslao je 
pisana upozorenja vlasnicima zemljišta zbog neodržavanja 
njihovih poljoprivrednih zemljišta, od čega su velika veći-
na njih rezultirala uređenjem i privođenju namjeni istih. 
 Osim što predmetne akcije Općine imaju konkretne 
rezultate, na taj se način naglašava kako iste bitno utječu 
na svijest mještana o njihovoj obvezi sprečavanja zakorov-
ljenosti, kao i obvezi održavanja međa između svojeg i su-
sjednog poljoprivrednog i ostalog zemljišta te održavanja 
živica (ograda). 
 Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovin-
sko pravnih odnosa, iz razloga što na nekim česticama ima 
više suvlasnika, koji najčešće žive izvan Republike Hrvat-
ske ili im je boravište nepoznato, ili su u zemljišnim knji-
gama upisani pokojnici s obzirom da nasljednici nisu ispu-
nili zakonsku obvezu prijepisa prava vlasništva na svoje 
ime i u svoju korist.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništava-
nje biljnih otpadaka
 Najčešći način borbe protiv štetnika je upotreba pe-
sticida koji se mogu primijeniti direktno na štetnika i indi-
rektno, poprskati biljku kojom će se štetnik kasnije hraniti. 
Općina Dubravica javno objavljuje organizirana predava-
nja i radionice u vezi sa korištenjem pesticida, dok je ob-
veza dobavljača, da ih prodaju samo ovlaštenim osobama 
koje posjeduju dopuštenje.
 Općina Dubravica propisala je Odlukom obvezu ukla-
njanja ili zaoravanje nastalih biljnih otpadaka nakon re-
zidbe, žetve odnosno berbe usjeva. Prilikom spaljivanja i 
uništavanja biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom 
zemljištu vlasnik i ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta 
dužan ja poduzeti mjere opreza propisima zaštite od požara 
te odredbama Odluke odnosno ukloniti suhe biljne ostatke 
nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima 
do 1. lipnja tekuće godine te uz među preorati ili očistiti 
zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi 
sprječavanja širenja požara na susjedno zemljište. Spalji-
vanje suhog korova i biljnog otpada vrši se na najmanjoj 
udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta te naj-
manje na udaljenosti od 15 m od krošanja stabala, nasada 
na susjednim parcelama kao i od vodica i stupova daleko-
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voda. Odlukom je u članku 22. propisano da se zabranjuje 
uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljo-
privrednom i šumskom zemljištu od 01. lipnja do 15. rujna 
tekuće godine.

4. Zabrana onečišćenja
 Odlukom je propisano da se zaštita poljoprivrednog 
zemljišta od onečišćavanja provodi zabranom, ograničava-
nje i sprečavanje od direktnog unošenja te unošenja vodom 
i zrakom štetnih tvari i poduzimanje drugih mjera za oču-
vanje i poboljšanje njegove plodnosti.
 Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica šalje pisa-
na upozorenja vlasnicima zemljišta o dužnosti zaoravanja 
gospodarskog otpada u roku od 24 sata nakon nanošenja 
kao i pisana upozorenja o dužnosti zaoravanja zemljišta 

nakon nanošenja gnojnice i/ili stajskog gnoja na udaljeno-
sti do 200 m od stambenih objekata naselja.

ZAKLJUČAK: 
 Područje Općine Dubravica je u manjem dijelu po-
kriveno zelenim poljoprivrednim površinama, od kojih su 
veći dio redovito obrađivane i uređivane dok se za zapušte-
na zemljišta nastoji aktivnim mjerama, utječući na svijest, 
potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redo-
vito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-29
Dubravica, 25. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof
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Na temelju članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), 
članka 7. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/14) i 
članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica br. 01/2018) načelnik 
Općine Dubravica donosi

ODLUKU 
o Jedinstvenoj bazi nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica

Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubravica:

   
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUBRAVICA  

 Općinski načelnik 
MB: 02681587, OIB: 89243140464 
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica 
Tel. 01/3399-360, fax: 01/3399-707 
e-mail : opcina@dubravica.hr 
www.dubravica.hr  
 
KLASA: 022-01/19-01/1 
URBROJ: 238/40-01-19-30 
Dubravica, 25. ožujak 2019. godine 
 
Na temelju članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 7. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni 
glasnik Općine Dubravica“ broj 01/14) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni 
glasnik“ Općine Dubravica br. 01/2018) načelnik Općine Dubravica donosi 
 

ODLUKU  

o Jedinstvenoj bazi nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području 
Općine Dubravica: 

Br. Naziv Katastarska 
čestica/katastarska općina 

Površina 
m2 

1.  ULICA PAVLA ŠTOOSA k.č.br. 72/5 k.o. Dubravica 456 m2 
2.  LOVAČKI PUT k.č.br. 79/3 k.o. Dubravica 920 m2 
3.  LOVAČKI PUT k.č.br. 81/2 k.o. Dubravica 286 m2 
4.  LOVAČKI PUT k.č.br. 81/13 k.o. Dubravica 807 m2 
5.  ROZGANSKA CESTA k.č.br. 109/4 k.o. Dubravica 320 m2 
6.  ULICA SUTLANSKE DOLINE k.č.br. 617 k.o. Dubravica 6257 m2 
7.  KUMROVEČKA CESTA k.č.br. 1119/186 k.o. 

Dubravica 1172 m2 

8.  OTOVAČKA CESTA k.č.br. 1773/6 k.o. 
Dubravica 75 m2 

9.  BREGOVITA ULICA k.č.br. 2070/4 k.o. 
Dubravica 1288 m2 

10.  SUTLANSKA CESTA I k.č.br. 2230/1 k.o. 
Dubravica 5407 m2 

11.  ROZGANSKA CESTA  k.č.br. 2232/1 k.o. 
Dubravica 605 m2 

12.  ULICA SVETOG VIDA k.č.br. 2258/1 k.o. 
Dubravica 17738 m2 

13.  LUGARSKA ULICA I k.č.br. 2264 k.o. Dubravica 4192 m2 
14.  ROZGANSKA CESTA k.č.br. 2269 k.o. Dubravica 5033 m2 
15.  VINSKI PUT k.č.br. 2274/1 k.o. 

Dubravica 2820 m2 
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16.  VINSKI PUT k.č.br. 2274/2 k.o. 
Dubravica 8955 m2 

17.  FABIJANČEVA ULICA k.č.br. 2277 k.o. Dubravica 1258 m2 
18.  ULICA SVETOG VIDA I odvojak k.č.br. 2279/1 k.o. 

Dubravica 6283 m2 

19.  HORVATOV BRIJEG k.č.br. 2289/1 k.o. 
Dubravica 5075 m2 

20.  BREGOVITA ULICA k.č.br. 2295 k.o. Dubravica 1433 m2 
21.  VINOGRADSKI PUT k.č.br. 2296/2 k.o. 

Dubravica 4541 m2 

22.  VINSKI PUT k.č.br. 2300 k.o. Dubravica 2248 m2 
23.  ODVOJAK ZAGREBAČKE 

ULICE k.č.br. 2305 k.o. Dubravica 4198 m2 

24.  LUGARSKA ULICA II k.č.br. 2316 k.o. Dubravica 5245 m2 
25.  LUGARSKA ULICA II k.č.br. 2317/1 k.o. 

Dubravica 2792 m2 

26.  SELSKA ULICA k.č.br. 2001 k.o. Kraj 1385 m2 
27.  JABLANSKA ULICA k.č.br. 2036/1 k.o. Kraj 1286 m2 
28.  JABLANSKA ULICA k.č.br. 2451/7 k.o. Kraj 1231 m2 
29.  JABLANSKA ULICA k.č.br. 2457/5 k.o. Kraj 340 m2 
30.  POLJSKI PUT k.č.br. 3461/2 k.o. Kraj 2264 m2 
31.  ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA k.č.br. 3463/1 k.o. Kraj 2943 m2 
32.  OTOVAČKA ULICA k.č.br. 3466 k.o. Kraj 333 m2 
33.  OTOVAČKA ULICA k.č.br. 3471/1 k.o. Kraj 610 m2 
34.  OTOVAČKA ULICA k.č.br. 3472 k.o. Kraj 1449 m2 
35.  ULICA MATIJE GUPCA k.č.br. 3474 k.o. Kraj 2811 m2 
36.  ULICA MATIJE GUPCA k.č.br. 3475 k.o. Kraj 4837 m2 
37.  JABLANSKA ULICA k.č.br. 3486 k.o. Kraj 5031 m2 
38.  OTOVAČKA ULICA k.č.br. 3488/1 k.o. Kraj 819 m2 
39.  OTOVAČKA ULICA k.č.br. 3489 k.o. Kraj 8787 m2 
40.  OTOVAČKA ULICA k.č.br. 3490 k.o. Kraj 355 m2 
41.  PUT KOD SUTLE k.č.br. 571 k.o. Prosinec 649 m2 
42.  PUT KUTI k.č.br. 1209 k.o. Prosinec 743 m2 
43.  SUTLANSKA CESTA II k.č.br. 1318/2 k.o. Prosinec 149 m2 
44.  SUTLANSKA CESTA III k.č.br. 1519/1 k.o. Prosinec 6233 m2 
45.  SUTLANSKA CESTA II k.č.br. 1520/1 k.o. Prosinec 5906 m2 
46.  SUTLANSKA CESTA II k.č.br. 1521/1 k.o. Prosinec 498 m2 

 

 
NAČELNIK 

Marin Štritof 

 

KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 238/40-01-19-30
Dubravica, 25. ožujak 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof
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