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I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu sredstava potrebnih za organizaciju   
 manifestacija u 2014.godini

3. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava za organizaciju manifestacija

4. Odluka o imenovanju odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

5. Odluka o utvrđivanju naziva ulice:“Belonjkova ulica“

6. Odluka o određivanju naziva ulice:“Ulica Alfreda Nobela“

7. Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

8. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Rugvica

9. Odluka o prodaji parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever

10. Izviješće o radu Općinskog vijeća u 2013.godini

11.   Analiza stanja zaštite i spašavanja u općini Rugvica

12.   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine   
   Rugvica u 2014.godini 

II. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Plan javne nabave za 2014.godinu

2. Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u općini Rugvica

3. Odluka o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Regionalni      
 vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ („Projekt RVS – Zagreb istok“)
REPUBLIKA HRVATSKA

KAZALO

Službeni glasnik
Općine Rugvica

God. XXI 27. veljače 2014. Broj: 2

DUGOSELSKA kronika
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ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg J. Predavca 1
Tel. 2764-220, 2764-215, Fax. 2774-444
KLASA: 023-01/14-01/120
URBROJ: 238/26-14-1
Rugvica, 26.02.2014.
 
Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 7. sjednici održanoj 

26.02.2014. godine temeljem članka 30. Statuta općine Rugvica 
("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 2/13, 6/13) donijelo je

 
O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda

U Odbor za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

1. Radanović Ivica – za predsjednika
2. Đurkan Veselko – za člana
3. Mihalj Branko – za člana
4. Galenić Branko – za člana
5. Hrust Vladimir – za člana

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Branko Galenić

    
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg J. Predavca 1
Tel. 2764-220, 2764-215, Fax. 2774-444
KLASA: 023-01/14-01/133
URBROJ: 238/26-14-1
Rugvica, 26.02.2014.
 
Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 7. sjednici održanoj 

26.02.2014. godine temeljem članka 30. Statuta općine Rugvica 
("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 2/13, 6/13) donijelo je

 
O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu sredstava 
potrebnih za organizaciju manifestacija u 2014.

godini

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Bilić Šimo – za predsjednika
2. Galenić Branko – za člana
3. Artić Đurđa – za člana

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Branko Galenić

Na temelju članka 30. Statuta općine Rugvica (Službeni 
glasnik općine Rugvica br. 2/13 I 6/13), Općinsko vijeće 

općine Rugvica na svojoj 7. sjednici održanoj 26.02.2014. godine, 
donijelo je

ODLUKU
O

RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU 
SREDSTAVA ZA

ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

1. Predmet natječaja je dodjela sredstava iz proračuna općine 
Rugvica namijenjenih sufinanciranju manifestacija od interesa za 
općinu Rugvica.

2. Pravo sudjelovanja imaju udruge registrirane na području općine 
Rugvica.

3. Prilikom javljanja na natječaj udruge su dužne priložiti slijedeću 
dokumentaciju

a) dokaz da su registrirane na području općine, te kratak opis 
djelatnosti kojom se, u skladu sa svojim Statutom, bave

b) opis manifestacije koju planiraju organizirati ili su je do objave 
natječaja organizirale. U opisu manifestacije moraju navesti:

- vrijeme i mjesto održavanja
- očekivani broj sudionika (grupa ili pojedinaca), prostori od kuda 

dolaze (unutar RH ili inozemstva)
- očekivani broj posjetitelja (publike, građana)
- financijski plan sa očekivanim izvorima prihoda i argumentiranim 

rashodima
- u čemu se, prema mišljenju predlagača, ogleda interes općine 

Rugvica kao jedinice lokalne samouprave, odnosno stanovnika općine 
kod organizacije i održavanja manifestacije (priredbe, događaja).

4. Ukupna sredstva proračuna za ovu namjenu iznose 100.000,00 
kuna.

Povjerenstvo koje će ocjenjivati dostavljene zahtjeve će općinskom 
vijeću predložiti dodjelu pojedinačnih novčanih iznosa, a Općinsko 
vijeće donosi konačnu odluku.

Vijeće može odlučiti da se ne raspodjele sva sredstva planirana u 
proračunu.

Najveći pojedinačni iznos je 10.000,00 kuna po manifestaciji.
Više od 10.000,00 kuna pojedinačno može se dodijeliti samo ako 

više udruga podnosi zajednički zahtjev za organizaciju manifestacije 
koja se sastoji od više vrsta događaja (npr. sportskih, kulturnih i 
slično).

5. Udruge koje ostvare pravo na sredstva po natječaju dužne 
su nakon organizacije priredbe podnijeti izvještaj i dokumentirati 
namjensko trošenje dodijeljenih sredstava.

6. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava je 17.03.2014. 
godine.

7. Natječaj će se objaviti u Dugoselskoj kronici i na internetskoj 
stranici Općine Rugvica.

KLASA: 023-01/14-01/109
URBROJ: 238/26-14-1  
       

  PREDSJEDNIK
      OPĆINSKOG VIJEĆA
              Branko Galenić

I. 1. I. 3.

I. 2.



3

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg J. Predavca 1
Tel. 2764-220, 2764-215, Fax. 2774-444
KLASA: 023-01/14-01/110
URBROJ: 238/26-14-1
Rugvica, 26.02.2014.
 
Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 7. sjednici održanoj 

26.02.2014. godine temeljem članka 30. Statuta općine Rugvica 
("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 2/13, 6/13) donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Odbora imenovanje naselja, ulica 

i trgova

U Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova imenuju se:

1. Galenić Branko – za predsjednika
2. Koledić Stjepan – za člana
3. Rašić Stipo – za člana 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Branko Galenić

Na temelju članka 29. i 43. Pravilnika o registru prostornih jedinica  
(Narodne novine, broj 37/08 ) i članka 30. Statuta općine Rugvica 
(Službeni glasnik općine Rugvica broj 2/13 i 6/13)) Općinsko vijeće 
općine Rugvica na svojoj 7. sjednici održanoj dana 26.02.2014. 
godine donijelo je

ODLUKU
utvrđivanju naziva ulice

 I.
 Utvrđuje se da  naziv ulice koja prolazi kroz naselje Prevlaka na 

zemljištu označenom kao k.č.br. 2125 u k.o. Oborovo glasi:
„Belonjkova ulica“

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ 

općine Rugvica.

Klasa:023-01/ 14-01/3
Ur.broj:238/26-14-01
Rugvica, 26.02.2014          

PREDSJEDNIK
         OPĆINSKOG VIJEĆA
  Branko Galenić

 

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (NN broj 54/88), članaka 
29. i 43. Pravilnika o registru prostornih jedinica  (Narodne novine, broj 
37/08 )  i članka  30, Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine  
Rugvica broj: 2/16 i 6/13 ) Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj  
7. sjednici održanoj dana  26.02.2014. godine donijelo je           

                                               
ODLUKU

o određivanju naziva ulice
 

I.
 Određuje se da naziv ulice koja prolazi:

1. djelomično naseljem  Otok Svibovski i to:
cijelom k.č.br. 4647/7, cijelom 1710/3 i istočnim dijelom 1500/3 u 

k.o. Hruščica, te
2. djelomično naseljem Sop i to:
zapadnim dijelom k.č.br. 1500/3, cijelom k.č.br. 1529/5, cijelom 

k.č.br. 4647/6 i cijelom k.č.br. 1520/3 u k.o. Hruščica
                                                                      
glasi:  „ Ulica Alfreda Nobela „

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ 

općine Rugvica.
Klasa:023-01/ 14-01/30
Ur.broj:238/26-14-03
Rugvica, 26.02.2014.g.         
  PREDSJEDNIK
        OPĆINSKOG VIJEĆA
               Branko Galenić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/112                              
URBROJ: 238/26-14-1
Rugvica, 26.02.2014.

Na temelju članka 30. Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik 
općine  Rugvica broj  2/13, 06/13) Općinsko vijeće općine Rugvica na 
svojoj 7. sjednici održanoj 26.02.2014. godine donijelo je

O D L U K U
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja

krava plotkinja na području općine Rugvica

Članak 1.
Općina Rugvica sufinancirati će umjetno osjemenjivanje krava 

plotkinja  na način da se odobrava 100,00 (slovima:sto) kuna po jednoj 
osjemenjenoj kravi.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja imaju obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva  koja su u skladu s posebnim propisima 
, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj 
županiji, te imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine 
Rugvica.

Sufinanciranje ne mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva iz stavka 1.ovog članka koja imaju dugovanja prema 
Općini Rugvica po bilo kojoj osnovi dok ista ne podmire.

Članak 3.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva ostvaruju pravo na 

sufinaciranje umjetnog osjemenjivanja jednom godišnje za svako grlo.

Članak 4.
Sredstva će se isplaćivati iz Općinskog proračuna iz sredstava 

ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu države, Veterinarskoj stanici (ambulanti) na temelju 
podnijetih uplatnica o izvršenom osjemenjivanju krava plotkinja uz 
predočenje vjerodostojnih dokaza o izvršenom osjemenjivanju.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ 

općine Rugvica.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja Klasa: 023-
01/02-01/383, Ur.broj: 238/21-02-1 („Službeni glasnik“ broj: 6/02).

  PREDSJEDNIK
          OPĆINSKOG VIJEĆA
  Branko Galenić

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.
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Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 1140/1, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09  )  i 
članka  30. Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine  Rugvica 
broj  2/13 i 6/139 ) Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 7. 
sjednici održanoj dana  26.02.2014. godine donijelo je

 

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na 

natječaju za davanje u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Rugvica
 I.

Temeljem natječaja objavljenog u „ Dugoselskoj kronici“ i Internet 
stranici općine Rugvica: www.rugvica.hr za davanje u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica i to za :

1. k.č.br. 254/4 u k.o. Rugvica , oranica Lazi površine 3 ha 4142 m2 
po ukupnoj početnoj cijeni od  1.256,43 kn godišnje;

2. k.č.br.:  258,  259,  260,   261,   262,   263,   264/1,  264/2,  264/3, 
265, 266, sve u k.o. Rugvica,  oranica Majerovo  ukupne površine 8ha 
4475 m2;

- po ukupnoj početnoj cijeni od 2.432,90 kn godišnje;
3. k.č.br. 485/1 u k.o. Rugvica, oranica Klenovec ukupne površine 

6 ha 4168 m2 po ukupnoj početnoj cijeni od 2.361,40 kn godišnje,
4. k.č.br. 554, 557 i 558/1 u k.o. Okunšćak, oranice ukupne 

zajedničke površine 2ha 9198m2 – isključivo za košnju po ukupnoj 
početnoj cijeni od 300,00 kn godišnje  

II.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke podtočka 1. daje 

se u zakup od 27.02.2014. do 27.09.2014. OPG-u Drago Pešun, 
Okunska 5, Okunšćak po ukupnoj cijeni od 2.500,00 kn/godišnje, a 
ugovor će se sklopiti na iznos od 7/12 tog iznosa, odnosno 1.457,50 
kn.

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke  podtočka 2. daje se 
u zakup od 27.02.2014.do 27.09.2014. „Cesar“ obrtu za poljoprivredu, 
proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Cesar Marko, Obediše Ježevsko, S. 
Kolara 22 po ukupnoj cijeni od 4.865,80 kn/godišnje, a ugovor će se 
sklopiti na iznos od 7/12 tog iznosa, odnosno 2.836,76 kn.

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke podtočka 3. daje se u 
zakup od 27.02.2014. do 27.09.2014. „Cesar“ obrtu za poljoprivredu, 
proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Cesar Marko, Obediše Ježevsko, S. 
Kolara 22 po ukupnoj cijeni od 4.722,80 kn/godišnje, a ugovor će se 
sklopiti na iznos od 7/12 tog iznosa, odnosno 2753,39 kn.

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke  podtočka 4. daje se 
u zakup od 27.02.2014. do 27.09.2014. OPG „Petrinić“ po ukupno 
ponuđenoj cijeni od 310,00 kn/godišnje, a ugovor će se sklopiti na 
iznos od 7/12 tog iznosa, odnosno 180,73 kn.

III.
Ovlašćuje se načelnik Ivan Remenar da sa odabranim ponuditeljima 

sklopi ugovor o zakupu.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem objavljenog natječaja za zemljište u točke I. ove Odluke 
pristigle su ukupno 3. ponude i to:

-za zemljište  iz točke I. ove Odluke  podtočka 1. ponuda OPG-a 
„Drago Pešun“, Okunjska 5 na iznos od 1.356,43 kn godišnje, te 
ponuda „Cesar“ obrta, vl. Cesar Marka na iznos od 2.500,00 kn, pa s 
obzirom da je ponuditelj  OPG „Drago Pešun“  dosadašnji zakupac, 
ostvario je pravo prvenstva jer je izjavom prihvatio veću ponuđenu 
cijenu;

-za zemljište iz točke I. ove Odluke  podtočka 2. ponuda OPG-a 

Drago Pešun, Okunjska 5 na iznos od 4.865,80 kn godišnje, te 
ponuda „Cesar“ obrta, vl. Cesar Marka na iznos od  2.500,00  kn, pa 
s obzirom da je ponuditelj  obrt „Cesar“ vl. Marko Cesar dosadašnji 
zakupac, ostvario je pravo prvenstva jer je izjavom prihvatio veću 
ponuđenu cijenu;

 -za zemljište iz točke I. ove Odluke podtočka 3. ponuda OPG-a 
Drago Pešun, Okunjska 5 na iznos od  4.722,8 kn godišnje, te ponuda 
„Cesar“ obrta, vl. Cesar Marka na iznos od  2,500,00 kn, pa s obzirom 
da je ponuditelj obrt „Cesar“ vl. Marko Cesar dosadašnji zakupac, 
ostvario je pravo prvenstva jer je izjavom prihvatio veću ponuđenu 
cijenu;

-za zemljište iz točke I. ove Odluke  podtočka 4 ponuda dosadašnjeg 
zakupca OPG „Petrinić“ Nart Savski, Nartska 57 na iznos od 310,00 
kn godišnje, dok je ponuditelj „Cesar“ obrt, vl.Cesar Marka na iznos 
od 300,00 kn godišnje.

Klasa:023-01/13-01/868
Ur.broj:238/26-13-02
Rugvica,   26.02.2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                

Branko Galenić

    
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/1021
URBROJ: 238/26-13-2
Rugvica, 26.02.2014.

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 7. sjednici održanoj 
26.02.2014. godine temeljem članka 30. Statuta općine Rugvica 
("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 2/13 i 6/13) donijelo je

O D L U K A

Članak 1.
Temeljem natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj (radnoj) 

zoni Rugvica – sjever, objavljenom u Večernjem listu, Jutarnjem 
listu, Dugoselskoj kronici i web stranici općine Rugvica, prihvaća 
se ponuda tvrtke FED d.o.o., Pod bregom 2, 10255 Donji Stupnik 
MBS: 080130417 OIB: 79081584010 od 21.01.2014.godine za 
kupnjom 5000 m2 u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever kč.br, 254/1 
u k.o.Rugvica, oranica Lazi ukupne površine 41613m2 za jediničnu 
cijenu od 30 EUR/m2 protuvrijednosti u kunama, odnosno ukupne 
cijene 150.000,00 (stopedesettisuća) EUR protuvrijednosti u kunama 
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik općine Rugvica za sklapanje predugovora  

kojim se tvrtka FED d.o.o. obvezuje izvršiti parcelaciju zemljišta (kč.
br.254/1 k.o.Rugvica, oranica Lazi ukupne površine 41613m2) radi 
formiranja nove čestice od 5000m2 koja će biti predmet kupoprodajnog 
ugovora.

Članak 3.
FED d.o.o. se obvezuje sklopiti predugovor u roku od 30 dana od 

dana primitka ove Odluke Općinskog vijeća Općine Rugvica, kao i 
uplatiti iznos u visini od 90% kupoprodajne cijene.

Članak 4.
FED d.o.o. se obvezuje izvršiti parcelaciju zemljišta i sklopiti 

ugovor o kupoprodaji u roku 6 mjeseci od dana primitka ove Odluke 
Općinskog vijeća, a kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti po 
potpisu kupoprodajnog ugovora.

Porez na promet nekretnina i troškove upisa prava vlasništva 
snosi FED d.o.o., kao i sve preostale troškove vezane uz ishođenje 
dokumentacije za pravo građenja na parceli.

I.8.

I.9.
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Članak 5.
Načelnik općine Rugvica ovlašćuje se na zaključenje kupoprodajnog 

ugovora po ispunjenju uvjeta iz članka 1. do 4. Ove Odluke.

Članak 6.
Stjecnje prava vlasništva u zemljišnim knjigama i katastru zemljišta 

dozvolit će se nakon provedene parcelacije i isplate kupoprodajne 
cijene u cijelosti.   

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PREDSJEDNIK
       OPĆINSKOG VIJEĆA
             Branko Galenić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/98
URBROJ: 238/26-14-1

IZVJEŠĆE O RADU
OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2013. GODINU

Tokom 2013. godine Općinsko vijeće održalo je 6 sjednica sa  83 
točke dnevnog reda:

1. konstituirajuća sjednica održana 21.06.2013. godine sa 4 točke 
dnevnog reda,

2. sjednica održana 23.08.2013. godine sa 14 točaka dnevnog reda,
3. sjednica održana 16.09.2013. godine sa 14 točaka dnevnog reda,
4. sjednica održana 25.10.2013. godine sa 16 točaka dnevnog reda,
5. sjednica održana 28.11.2013. godine sa 20 točaka dnevnog reda,
6. sjednica održana 13.12.2013. godine sa 15 točaka dnevnog reda.

1. konstituirajuća sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 
održana 21.06.2013. godine 

D N E V N I    R E D

1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
 - utvrđivanje člana predstavničkog tijela koje će predsjedavati 

sjednicom do izbora predsjednika,
 -  svečana prisega članova predstavničkog tijela,
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.
 
Ad. 1.  ZAKLJUČAK: Imenuje se Mandatna komisija u sastavu: 

1. Robert MUNĐER, predsjednik, 2.Nikolina GLAVAČ, član, 3. Đurđa 
ARTIĆ, član.

 
Ad. 2.  Mandatna komisija konstatira da su za članove 

Općinskog vijeća općine Rugvica izabrani:

1. Milan Dropuljić, 
2. Mato Čičak,
3. Branko Mihalj,
4. Stipo Rašić,
5. Šimo Bilić,
6. Robert Munđer, 
7. Daniel Ivanović,
8. Siniša Kušeković,
9. Nikolina Glavač,

10. Vlado Bardić,
11. Stjepan Koledić,
12. Ivan Vidak,
13. Mladen Čvorig,
14. Đurđa Artić,
15. Branko Galenić Žuti.
Svaki član Općinskog vijeća pojedinačno izjavljuje ”Prisežem” i 

potpisuje tekst prisege.

Ad. 3.  ZAKLJUČAK: Imenuje se Odbor za izbor i imenovanja u 
sastavu: 1. Branko MIHALJ, predsjednik, 2. Branko GALENIĆ ŽUTI, 
član, 3. Mato ČIČAK, član.

Ad. 4. ZAKLJUČAK: Za predsjednika Općinskog vijeća bira se 
Branko GALENIĆ ŽUTI.

ZAKLJUČAK: Za potpredsjednika Općinskog vijeća bira se Mato 
ČIČAK.

ZAKLJUČAK: Za potpredsjednika Općinskog vijeća bira se Milan 
DROPULJIĆ.

2. sjednica Općinskog vijeća općine Rugvica održana 
23.08.2013. godine

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća održane 
21.06.2013. godine,

2. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik,
3. Statutarna odluka o izmjeni Statuta općine Rugvica,
4. Poslovnička odluka o Izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća 

općine Rugvica 
5. Izvješća udruga za 2012. godinu,
6. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine,
7. Rasprava o obvezama općine Rugvica koje nastaju primjenom 

novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
8. Hrvatske pošte – uvjeti za nastavak rada poštanskog ureda 

Oborovo,
9. Izvješće o stanju u prostoru,
10. Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja,
11. Donošenje zaključka o organiziranju manifestacije „Ribarska 

lađarska večer“,
12. Pitanja i prijedlozi.

Ad. 1. ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik sa 1. konstituirajuće 
sjednice Općinskog vijeća održane 21.06.2013. godine.

I.10.
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Ad. 2. U diskusiji sudjeluje g. Branko Galenić Žuti.
ZAKLJUČAK: U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se: Đurđa 

Artić, predsjednica, Branko Galenić Žuti, član, Milan Dropuljić, član, 
Mato Čičak, član, Siniša Kušeković, član.

Ad. 3. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić Žuti, gđa. Đurđa 
Artić, g. Mato Čičak, g. Ivan Remenar, g. Siniša Kušeković i g. Milan 
Dropuljić.

DONOSI SE STATUTARNA ODLUKA o izmjeni Statuta općine 
Rugvica.

Ad. 4. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić Žuti i gđa. Đurđa Artić.
DONOSI SE POSLOVNIČKA ODLUKA o Izmjenama Poslovnika 

Općinskog vijeća općine Rugvica po hitnom postupku.

Ad. 5. U diskusiji sudjeluju g. Mato Čičak, g. Ivan Remenar, g. 
Branko Galenić Žuti, predsjednik LD „Fazan“ Svibje, g. Stjepan 
Špoljarec, predsjednik LD „Zec“ Oborovo, g. Stjepan Kirin, predsjednik 
LD „Strijelac 2000“ Ježevo g. Zdenko Bugarin, predstavnik KUD-a 
„Zov zavičaja“ g. Slavko Gavran, predstavnica KUD-a „Hrvata BiH“ 
gđa. Štefica Jurić i predstavnica KUD-a „Posavka“ gđa. Milica Điđa.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće LD 
„Fazan“ Svibje.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće LD 
„Zec“ Oborovo.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće LD 
„Strijelac 2000“ Ježevo.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće 
KUD-a „Zov zavičaja“ Rugvica.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće 
KUD-a „Tančec, Jalševec Nartski.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće 
KUD-a „Hrvata BiH“ Rugvica.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće 
KUD-a „Posavka“ Oborovo.

Ad. 6. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Ivica Radanović, g. 
Vlado Bardić, gđa. Đurđa Artić i g. Siniša Kušeković. 

Donosi se ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine.

Ad. 7. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Ivica Radanović i  
g. Siniša Kušeković 

Pod točkom dnevnog reda Rasprava o obvezama općine Rugvica 
koje nastaju primjenom novog Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom vodila se diskusija bez donošenja zaključka.

Ad. 8. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Branko Mihalj, g. 
Branko Galenić, g. Ivica Radanović i g. Robert Munđer .

ZAKLJUČAK: Daje se suglasnost općinskom načelniku na potpisani 
Ugovor o sufinanciranju rada poštanskog ureda Oborovo. Nalaže se 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rugvica da izvidi mogućnost 
preseljenja poslovanja općine iz pošte Dugo Selo u poštu Oborovo.

Ad. 9. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, gđa. Slavica Kalaica, 
g. Branko Galenić Žuti, g. Siniša Kušeković i g. Ivica Radanović. 

ZAKLJUČAK: Da se usvajanje izviješća o stanju u prostoru odgađa 
do slijedeće sjednice vijeća do kada će se ispraviti uočene pogreške

Ad. 10. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar i g. Branko Mihalj.
ZAKLJUČAK: U Stožer zaštite i spašavanja imenuju se:
1. Ivica Kuzmec, zamjenik općinskog načelnika - načelnik Stožera
2. Branko Galenić - Žuti, predsjednik Općinskog vijeća
3. Milan Dropuljić, dr.med., ambulanta Rugvica
4. Mladen Čuljak, Veterinarska stanica Oborovo
5. Ivica Krznar, zapovjednik Vatrogasne zajednice
6. Josip Svibovec, Crveni Križ
7. Imenovani predstavnik Državnog ureda za zaštitu i spašavanje
8. Imenovani predstavnik Policijske uprave Zagrebačke, Policijske 

postaje Dugo Selo

Ad. 11. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić Žuti, g. Ivan Vidak, 
g. Ivica Radanović i g. Ivan Remenar 

ZAKLJUČAK: Općina Rugvica organizirati će manifestaciju 
„Ribarska lađarska večer“ koja će se organizirati dana 14.09.2013. 
godine na prostoru prema programu koji čini sastavni dio ovog 
Zaključka. Učesnici manifestacije koja se organizira u promidžbeno-
turističku svrhu vezano za rijeku Savu mogu na tim događanjima pružati 
ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i 
slastica, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju 
sanitarnih uvjeta sukladno člnaku 11. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj 
djelatnosti (Narodne novine broj 138/06, 43/09, 88/10, 50/12). Subjekti 
koji su zainteresirani za učestvovanje u manifestaciji moraju sukladno 
Odluci o komunalnom redu podnjeti zahtjev Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Rugvica za postavljanje štanda, klupe ili druge pokretne 
naprave sa koje će pružati svoje usluge.

Ad. 12. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić Žuti, g. Branko 
Mihalj, g. Ivan Remenar, g. Mato Čičak, g. Daniel Ivanović, g. Ivan 
Vidak i g. Ivica Radanović.

3. sjednica Općinskog vijeća općine Rugvica održana 
16.09.2013. godine

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 
23.08.2013. godine,

2. Pitanja i prijedlozi,
3. Izviješće Zajednice sportskih udruga općine Rugvica za 2012.

godinu,
4. Izviješće Vatrogasne zajednice općine Rugvica za 2012.

godinu,
5. Izviješće udruge umirovljenika općine  Rugvica za 2012.godinu,
6. Izviješće o stanju u prostoru,
7. Odluka o osnivanju Odbora za financije i proračun,
8. Polugodišnje izviješće načelnika općine Rugvica o izvršenju 

proračuna,
9. Izviješće načelnika općine Rugvica za vremenski period ožujak 

2013.g. – rujan 2013.g.,
10. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih 

škola,
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11. Odluka o sufinanciranju studentskih mjesečnih karata,
12. Izviješče o jednokratnim potporama nadarenim učenicima i 

studentima,
13. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga aneksa ugovora o gradnji 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture između općine Rugvica 
te IKEA Hrvatska d.o.o. i Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o. za 
nekretnine,

14. Rasprava o predmetu utvrđenje prava vlasništva na k.č.br. 
1158/2 površine 446m2 u k.o.Oborovo tužitelja općine Rugvica i 
tuženika Borisa Sveteca.

Ad. 1.  ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik sa 2. sjednice 
Općinskog vijeća održane 23.08.2013. god.

Ad. 2. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić, g. Branko Mihalj, g. 
Ivica Radanović, g. Ivan Remenar, gđa. Đurđa Artić,  g. Ivan Vidak, g. 
Siniša Kušeković, g. Milan Dropuljić, g. Mato Čičak, g. Zvonko Majzec, 
g. Daniel Ivanović, g. Stanko Slišković, g. Stjepan Koledić, g. Stipo 
Rašić, g. Mladen Čvorig, g. Robert Munđer i g. Vlado Bardić.

Ad. 3. U diskusiji sudjeluju gđa. Mirjana Kirin, tajnica ZSUOR, g. 
Stjepan Koledić, g. Ivica Radanović, g. Siniša Kušeković, g. Mato 
Čičak i g. Ivan Remenar.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće Zajednice sportskih udruga 
općine Rugvica za 2012.godinu.

Ad. 4. U diskusiji sudjeluju g. Krešo Kuzmec, predsjednik Vatrogasne 
zajednice, g. Robert Munđer i g. Mato Čičak. 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće Vatrogasne zajednice općine 
Rugvica za 2012.godinu.

Ad. 5. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Vidak, predsjednik udruge 
umirovljenika općine Rugvica i g. Branko Galenić.

ZAKLJUČAK:  Prihvaća se Izvješće Udruge umirovljenika općine  
Rugvica za 2012.godinu.

Ad. 6. U diskusiji sudjeluje g. Branko Galenić.
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru. 

Ad. 7. U diskusiji sudjeluju g. Milan Dropuljić, gđa. Đurđa Artić, 
g. Branko Galenić, g. Ivan Remenar, g. Branko Mihalj, g. Siniša 
Kušeković i  g. Mato Čičak.

Donosi se O D L U K A o osnivanju Odbora za financije i proračun.

Ad. 8. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar i g. Branko Galenić. 
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Polugodišnji izvještaj  o izvršenju 

proračuna za 2013. godinu.

Ad. 9. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Branko Mihalj i g. 
Ivica Radanović. 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izviješće načelnika općine Rugvica za 
vremenski period ožujak 2013.g. – rujan 2013.g.

Ad. 10. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar i g. Siniša Kušeković.

Donosi se ODLUKA  o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike 
srednjih škola sa predloženom dopunom.

Ad. 11. U diskusiji sudjeluje g. Ivan Remenar.
Donosi se ODLUKA  o sufinanciranju studentskih mjesečnih karata, 

s tim da se dodaje „prema cjeniku studentskih mjesečnih karata od 
25.01.2013. godine“.

Ad. 12. U diskusiji sudjeluje g. Ivan Remenar.
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o jednokratnim potporama 

nadarenim učenicima i studentima.

Ad. 13. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar,  g. Ivica Babić i g. 
Branko Galenić.

ZAKLJUČAK: o prihvaćanju Prijedloga aneksa ugovora o gradnji 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture između općine Rugvica te 
IKEA Hrvatska d.o.o. i Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o. za nekretnine.

Ad. 14. U diskusiji sudjeluju gđa. Ana Milković, g. Vlado Bardić, g. 
Siniša Kušeković, g. Branko Mihalj i g. Branko Galenić.

Zaključeno je da je vijeće prijedlog primilo na znanje, te će do 05. 
12. biti donesena odluka  i odvjetnici će se dostaviti odgovor.

4. sjednica Općinskog vijeća općine Rugvica održana 
25.10.2013. godine 

D N E V N I    R E D
1. Promjena vijećnika,
2. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 

16.09.2013. godine,
3. Pitanja i prijedlozi,
4. Javni poziv radi iskazivanja interesa za zakup poslovnih 

prostora u Društvenom Domu u Jalševcu Nartskom,
5. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Rugvica,
6. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Rugvica,
7. Odluka o prihvaćanju prijedloga dužnika PROBA d.o.o. za 

zaključenjem predstečajne nagodbe,
8. Rasprava o dodjeljivanju nagrada najboljim učenicima 

i studentima s područja općine Rugvica i donošenje Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele nagrada 
najboljim učenicima i studentima s područja općine Rugvica za 
školsku/akademsku 2012/2013.godinu,

9. Izmjene Programa javnih potreba u sportu općine Rugvica u 
2013.godini,

10. Zaključak o razrješenju člana skupštine Zajednice sportskih 
udruga općine Rugvica,

11. Zaključak o imenovanju člana skupštine Zajednice sportskih 
udruga općine Rugvica,

12. Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu,
13. Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun,
14. Rasprava o stanovima u vlasništvu općine Rugvica na adresi, 

Oborovo, Oborovska 15,
15. Rasprava o mogućnostima preseljenja pošte u Oborovu,
16. Rasprava o skeli u Oborovu.
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Ad. 1. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić i g. Robert Munđer 
ZAKLJUČAK: Verificira se mandat vijećnika Tokić Ante. g. Branko 

Galenić čita tekst svečane prisege, a g. Anto Tokić odgovara 
“Prisežem”.

Ad. 2. U diskusiji sudjeluju gđa. Đurđa Artić i g. Branko Galenić 
ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

održane 16.09.2013. godine sa predloženom dopunom.

Ad. 3. U diskusiji sudjeluju g. Branko Mihalj, g. Ivica Radanović, 
g. Milan Dropuljić, g. Siniša Kušeković, g. Ivan Remenar, g. Daniel 
Ivanović, g. Branko Galenić, g. Ivan Vidak, gđa. Đurđa Artić, g. Mato 
Čičak, g. Robert Munđer i g. Vlado Bardić. 

Ad. 4. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović, g. Robert Munđer, g. 
Daniel Ivanović, g. Mato Čičak, gđa. Đurđa Artić, g. Siniša Kušeković, 
g. Milan Dropuljić, g. Branko Mihalj, g. Mladen Čvorig, g. Anto Tokić, 
g. Robert Munđer, g. Stipo Rašić i g. Stjepan Koledić.

ZAKLJUČAK: Objaviti će se javni poziv za iskazivanje interesa 
za zakup četiri poslovna prostora u Društvenom Domu u Jalševcu 
Nartskom površine 102,21m2, 82,96m2, 67,30m2 i 52,40m2, na 
adresi Zagrebačka 1 predviđenih za slijedeće namjene:

1. jedna liječnička ordinacija sa čekaonicom ukupne površine 
102,21m2

2. jedna financijska institucija ukupne površine (po potrebi) 
52,40m2, 67,30m2 ili 82,96m2

3. dva poslovna prostora nedefinirane namjene površine 52,40m2, 
67,30m2 ili 82,96m2.

Ad. 5. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović, g. Branko Mihalj, g. 
Siniša Kušeković i g. Mato Čičak. 

Donosi se ODLUKA o raspisivanju natječaja za davanje u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Rugvica.

Ad. 6. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović, g. Siniša Kušeković, 
g. Mato Čičak, g. Branko Galenić, g. Ivan Vidak i gđa. Đurđa Artić.

Donosi se ODLUKA o imenovanju povjerenstva za provedbu 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 
Rugvica. U Povjerenstvo se imenuju: Galenić Branko-za predsjednika, 
Čičak Mato-za člana, Mihalj Branko-za člana, Munđer Robert-za člana 
i Bardić Vlado-za člana.

Ad. 7. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović i g. Milan Dropuljić. 
Donosi se ODLUKA: Prihvaća se prijedlog dužnika PROBA d.o.o., 

sa sjedištem u Zagrebu, Mrzlopoljska 7, OIB 63589448724 kao 
subjekta u predstečajnoj nagodbi, da se otpiše 50% dugovanja od  
ukupnog iznosa glavnice od 168.575,51 kn za komunalnu naknadu 
i naknadu za uređenje voda, te kamata u visini od 24.577,43 kn 
dospjelih i obračunatih do dana otvaranja postupka (05.09.2013.) koja 
imenovani subjekat predstečajne nagodbe ima prema općini Rugvica. 
Preostalih 50% dugovanja odobrava se dužniku otplatiti na rok od 5 
godina uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%.

Ad. 8. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić, g. Vlado Bardić i g. 
Ivica Radanović. 

Donosi se ODLUKA: Objaviti će se javni poziv za najboljeg 
srednjoškolca školske godine 2012/2013, te za najboljeg studenta 
apsolventa akademske godine 2012/2013. Od Osnovne škole 
Rugvica zatražiti će se prijedlog za učenika generacije školske godine 
2012/2013.

Donosi se ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
postupka dodjele nagrada najboljim učenicima i studentima s 
područja općine Rugvica za školsku/akademsku 2012/2013 godinu. 
U Povjerenstvo se imenuju: Luketić Damir-za predsjednika, Munđer 
Robert-za člana, Galenić Branko-za člana, Remenar Ivan-za člana, 
Ivanović Daniel-za člana.

Ad. 9. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Kuzmec i g. Robert Munđer. 
Donose se I. IZMJENE  PROGRAMA javnih potreba u sportu općine 

Rugvica u 2013. godini.

Ad. 10. U diskusiji sudjeluju g. Robert Munđer i g. Vlado Bardić.
ZAKLJUČAK: Siniša Kušeković razrješuje se dužnosti  člana 

skupštine  Zajednice sportskih udruga općine Rugvica u svojstvu 
predstavnika općine Rugvica.

Ad. 11. ZAKLJUČAK: Za člana Skupštine Zajednice sportskih 
udruga općine Rugvica kao predstavnik općine Rugvica imenuje se 
Šimo Bilić.

Ad. 12. U diskusiji sudjeluju g. Branko Mihalj, g. Mladen Čvorig, g. 
Mato Čičak, gđa. Đurđa Artić i  g. Branko Galenić.

Donosi se ODLUKA  o imenovanju Odbora za poljoprivredu. U 
Odbor za poljoprivredu imenuju se: Mihalj Branko-za predsjednika, 
Đuranec Vlado-za člana, Šturm Zrinko-za člana, Salji Boro-za člana i 
Štaba Cvjetko-za člana.

Ad. 13. Donosi se ODLUKA o imenovanju Odbora za financije i 
proračun. U Odbor za financije i proračun imenuju se: Dropuljić Milan-
za predsjednika, Dedić Mario-za člana, Galenić Branko-za člana, 
Lužnik Marijan-za člana i Bardić Vlado-za člana.

Ad. 14. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić, g. Branko Mihalj, g. 
Ivica Radanović, g. Siniša Kušeković, g. Mato Čičak i g. Vlado Bardić.

Zaključuje se da će komunalni redar izaći na teren  nakon čega će 
o istom  izvijestiti Općinsko vijeće.

Ad. 15. U diskusiji sudjeluju g. Branko Mihalj, g. Ivica Radanović, g. 
Branko Galenić, g. Siniša Kušeković i g. Mladen Čvorig te je po ovoj 
točci dnevnog reda diskusija vođena bez donošenja zaključka.

Ad. 16. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić, g. Ivica Radanović, 
g. Mato Čičak i g. Siniša Kušeković, te je po ovoj točci dnevnog reda 
diskusija vođena bez donošenja zaključka. 
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5. sjednica Općinskog vijeća općine Rugvica održana 
28.11.2013. godine 

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 
25.10.2013. godine,

2. Pitanja i prijedlozi,
3. Informiranje vijećnika o tehničkoj ispravnosti županijske ceste 

Rugvica – Hrušćica,
4. II Izmjene i dopune proračuna općine Rugvica za 2013.godinu sa 

projekcijama za 2014.g. i 2015.g.,
5. II Izmjene i dopune programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2013.godinu,
6.  II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2013.godinu,
7. Prijedlog proračuna općine Rugvica za 2014.godinu s 

projekcijama za 2015. i 2016.godinu i planom razvojnih programa za 
razdoblje 2014.g. – 2016.g.,

8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i vodnih građevina za 2014.godinu,

9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2014.godinu,

10. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2014.godinu,
11. Prijedlog javnih potreba u kulturi za 2014.godinu,
12. Prijedlog javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu,
13. Odluka o prijedlogu nagodbe u predmetu utvrđenja prava 

vlasništva na k.č.br.1158/2 površine 446m2 u k.o.Oborovo tužitelja 
općine Rugvica i tuženika Borisa Sveteca,

14. Zaključak o odobravanja sklapanja aneksa ugovora o obavljanju 
komunalnih poslova: održavanje makadamskih cesta na području 
općine Rugvica za 2013.godinu,

15. Rasprava i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 
prodaju zemljišta u poduzetničkoj (radnoj)  zoni – Rugvica sjever  

16. Zaključak o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za 
prodaju zemljišta u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever,

17. Rasprava o javnom putu uz Društveni dom u Jalševcu 
Nartskom

18. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
komunalnih poslova: održavanje i postava prometne signalizacije na 
području općine Rugvica za 2013. godinu,

19. Imenovanje povjerenstva za preuzimanje „Južne ceste“ od 
IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu i Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o. 
za nekretnine

20. Zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima 
socijalne pomoći u 2013.godini.

Ad. 1. ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Općinskog 
vijeća održane 25.10.2013. godine.

Ad. 2. U diskusiji sudjeluju g. Branko Mihalj, g. Robert Munđer, g. 
Ivan Remenar i g. Ivica Radanović. 

Ad. 3. U diskusiji sudjeluju g. Branko Galenić, Mato Čičak, g. Ivan 
Funtek, g. Stipo Rašić, g. Stjepan Koledić i g. Siniša Kušeković.

Pod ovom točkom dnevnog reda vodila se diskusija bez donošenja 
zaključka.

Ad. 4. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Branko Galenić, g. 
Milan Dropuljić, g. Siniša Kušeković, g. Robert Munđer i g. Mato Čičak.

Donose se II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA općine Rugvica 
za 2013.godinu sa projekcijama za 2014.g. i 2015.godinu, sa 
predloženim izmjenama .

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU općine 
Rugvica u 2013. godini na način da se za 70.000,00 kuna povećava 
stavka 1.Programa ” raspodjela klubovima prema kriterijima”.

Ad. 5. Donose se II. IZMJENE I DOPUNE programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2013.godinu.

1 Donose se II. IZMJENE I DOPUNE programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2013.godinu. 

Ad. 7. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Branko Galenić, g. 
Milan Dropuljić, g. Mato Čičak, gđa. Đurđa Artić, g. Mladen Čvorig, g. 
Siniša Kušeković, g. Vlado Bardić, g. Rober Munđer, g. Branko Mihalj, 
gđa. Slavica Kalaica i g. Stjepan Koledić. 

ZAKLJUČAK: Donošenje odluke o proračunu općine Rugvica 
za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu i planom 
razvojnih programa za razdoblje 2014.godine – 2016.godine odgađa 
se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

Sukladno zaključku s prethodne točke dnevnog reda točke 8., 
9., 10., 11. i 12. skidaju se s dnevnog reda i odgađaju za slijedeću 
sjednicu Općinskog vijeća.

Ad. 13. U diskusiji sudjeluju g. Branko Mihalj, g. Vlado Bardić,  g. 
Siniša Kušeković, g. Branko Galenić, g. Ivan Remenar i g. Mato Čičak.

ZAKLJUČAK: Odbija se prijedlog za nagodbu Borisa Sveteca 
na način kako je to isti predložio. Nalaže se odvjetnici Ani Milković 
da Borisu Svetecu ponudi nagodbu na način da mu se za otuđeno 
zemljište plati komercijalna cijena, on skine hipoteku sa nekretnine, a 
općina Rugvica oostane vlasnikom predmetne nekretnine.

Ukoliko Boris Svetec ne pristane na nagodbu predloženu od strane 
Općinskog vijeća, potrebno je nastaviti sudski postupak.

Ad. 14. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović, g. Mato Čičak i g. 
Daniel Ivanović.

ZAKLJUČAK: Odobrava se sklapanje anexa ugovora o obavljanju 
komunalnih poslova: održavanje makadamskih cesta na području 
općine Rugvica za 2013.godinu sa tvrtkom Ćibo-promet d.o.o. sa 
sjedištem u Jalševcu Nartskom, I. Jalševečki odvojak 6 na dodatni 
iznos od 36.500,00 kuna sa PDV-om, dok ostali uvjeti ugovora ostaju 
nepromijenjeni. Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše anex 
ugovora iz točke 1. ovoga zaključka.

Ad. 15. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović i g. Branko Mihalj. 
ZAKLJUČAK: Raspisuje se natječaj za prodaju parcele u 

poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever po cijeni od 30 € po m². 
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Obavijest o raspisanom natječaju sa skraćenim tekstom natječaja 
objaviti će se u Večernjem i u Jutarnjem listu, a sa kompletnim tekstom 
na našoj Internet stranici i u Dugoselskoj kronici. Rok za podnošenje 
ponuda utvrditi će se sukladno objavi u Dugoselskoj kronici,a ne može 
biti kraći od 30 dana od dana objave.

Ad. 16. U diskusiji sudjeluje g. Mihalj Branko.
ZAKLJUČAK: U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju 

zemljišta u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever imenuju se: 
Galenić Branko, predsjednik, Mihalj Branko, clan, Ivanović Daniel, 
clan, Artić Đurđa, član, Čvorig Mladen, clan.

Ad. 17. U diskusiji sudjeluju g. Daniel Ivanović, g. Ivica Radanović, 
g. Milan Dropuljić, g. Mato Čičak, g. Branko Mihalj, gđa. Slavica 
Kalaica, g. Branko Galenić, g. Siniša Kušeković  i g. Mladen Čvorig 

Pod ovom točkom dnevnog reda se konstatira da je potrebno 
pribaviti svu potrebnu dokumentaciju, pa će to biti na slijedećoj 
sjednici vijeća.

Ad. 18. U diskusiji sudjeluje g. Ivica Radanović. 
Donosi se ODLUKA: o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova: održavanje i postava prometne signalizacije na 
području općine Rugvica za 2013. godinu. Za obavljanje komunalnih 
poslova: održavanje i postava prometne signalizacije na području 
općine Rugvica za 2013. godinu na osnovi Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području općine Rugvica izabire se ponuditelj 
„Talan-promet“ d.o.o. iz Dugog Sela, Martinska 203.Općinski načelnik 
temeljem ove Odluke zaključit će ugovor o povjeravanju poslova iz 
točke 1. ove Odluke s ponuditeljem „Talan-promet“ d.o.o. iz Dugog 
Sela, Martinska 203.

Ad. 19. U diskusiji sudjeluje g. Branko Mihalj.
ZAKLJUČAK: U Povjerenstvo za preuzimanje „Južne ceste“ od 

IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu i Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o. za 
nekretnine imenuju se: Radanović Ivica,  predsjednik, Kalaica Slavica, 
clan, Galenić Branko, clan, Čičak Mato, clan, Artić Đurđa, clan.

Ad. 20. ZAKLJUČAK o isplati božićnice umirovljenicima i 
korisnicima socijalne pomoći u 2013. godini.

Umirovljenicima s područja općine Rugvica koji imaju mirovinu do 
2.000,00 kuna isplatiti će se božićnica za 2013. godinu u iznosu od 
100,00 kuna. Pravo na navedenu novčanu pomoć imaju umirovljenici 
kojima zbroj mirovina ne prelazi utvrđeni iznos, te da istovremeno nisu 
u radnom odnosu. Korisnicima stalne ili jednokratne novčane pomoći 
ostvarene temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb isplatiti će se 
božićnica u iznosu od 100,00 kuna.

6. sjednica Općinskog vijeća općine Rugvica održana 
13.12.2013. godine 

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 
28.11.2013. godine,

2. Pitanja i prijedlozi,

3. Proračun općine Rugvica za 2014.godinu s projekcijama za 
2015. i 2016.godinu i planom razvojnih programa za razdoblje 2014.g. 
– 2016.g.,

4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
vodnih građevina za 2014.godinu,

5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu,
6. Program javnih potreba u sportu za 2014.godinu,
7. Program javnih potreba u kulturi za 2014.godinu,
8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu,
9. Zaključak o pozajmici proračunskih sredstava,
10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova: Održavanje javne rasvjete na području Općine 
Rugvica za razdoblje od 01.01.2014.g. do 31.12.2017.g. 

11. Izmjena odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih 
stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz proračuna Općine 
Rugvica,

12. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih 
škola,

13. Zaključak o novčanoj pomoći studentima u 2014.godini,
14. Zaključak o dodjeli nagrada najboljem učeniku osnovne škole, 

najboljem srednjoškolcu i najboljem studentu apsolventu,
15. Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete 

u 2014.godini.

Ad. 1. ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog 
vijeća održane 28.11.2013. godine.

Ad. 2. U diskusiji sudjeluju g. Branko Mihalj, g. Ivica Radanović, 
g. Mato Čičak, gđa. Slavica Kalaica, g. Mladen Čvorig, g. Branko 
Galenić, g. Siniša Kušeković, g. Ivan Remenar i g. Stipo Rašić.

Ad. 3. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Branko Galenić, g. 
Mato Čičak, gđa. Đurđa Artić, g. Milan Dropuljić, g. Siniša Kušeković, 
g. Robert Munđer i g. Ivica Radanović.

Donosi se P R O R A Č U N općine Rugvica za 2014. godinu sa 
projekcijama za 2015. i 2016. godinu i planom razvojnih programa za 
razdoblje 2014. - 2016. godine sa predloženim izmjenama.

Ad. 4. Donosi se PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i vodnih građevina za 2014. godinu.

Ad. 5. Donosi se PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture 
za2014. godinu.

Ad. 6. Donosi se PROGRAM javnih potreba u sportu za 2014. 
godinu.

Ad. 7. U diskusiji sudjeluju g. Ivan Remenar, g. Robert Munđer i g. 
Milan Dropuljić.

Donosi se PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2014. godinu.

Ad. 8. Donosi se PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi za 
2014. godinu.
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Ad. 9. U diskusiji sudjeluje g. Ivan Remenar.
Donosi se ZAKLJUČAK o pozajmici proračunskih sredstava.

Ad. 10. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović, g. Branko Galenić 
i g. Daniel Ivanović.

Donosi se ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za 
obavljanje komunalnih poslova: održavanje javne rasvjete na području 
općine Rugvica za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2017. godine. Za 
obavljanje komunalnih poslova: održavanje javne rasvjete na području 
općine Rugvica za razdoblje od 01.01.2014. – 31.12.2017. godine 
izabire se  tvrtka „Infopal“ iz Gornjeg Stupnika, te će s njima  sklopiti 
ugovor.

Ad. 11. U diskusiji sudjeluju g. Ivica Radanović i g. Mato Čičak.
Donosi se ODLUKA o izmjeni Odluke o redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća.

Ad. 12. U diskusiji sudjeluje g. Ivica Radanović.
Donosi se ODLUKA o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike 

srednjih škola.

Ad. 13. Donosi se ZAKLJUČAK o novčanoj pomoći studentima  u 
2014. godini.

Ad. 14. U diskusiji sudjeluje g. Branko Galenić.
Donosi se ZAKLJUČAK o dodjeli nagrada učeniku generacije 

Osnovne škole Rugvica, najboljem maturantu školske godine 
2012/2013. i najboljem studentu-apsolventu akademske godine 
2012/2013. Isplatiti će se nagrada Holec Jeleni iz Donje Grede 
kao najboljoj studentici-apsolventici akademske godine 2012./2013. 
temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna. Isplatiti će se nagrada Horvatić 
Tinu iz Rugvice kao najboljem maturantu školske godine 2012./2013. 
temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna. Isplatiti će se nagrada Jaganjac 
Nevenu iz Oborova kao učeniku generacije Osnovne škole Rugvica 
temeljem prijedloga Osnovne škole Rugvica u iznosu od 2.000,00 
kuna.

Ad. 15. U diskusiji sudjeluje g. Milan Dropuljić i g. Ivan Remenar.
Donosi se ZAKLJUČAK o jednokratnoj novčanoj pomoći za 

novorođeno dijete u 2014. godini.

Izvješće o nazočnosti sjednicama Općinskog vijeća u 2013. godini
R. Ime i

br. prezime 21.06. 23.08. 16.09. 25.10. 28.11. 13.12.UKUPNO

1. Branko GALENIĆ + + + + + + 6

2. Milan DROPULJIĆ + + + + + + 6

3. Mato ČIČAK + + + + + + 6

4. Branko MIHALJ + + + + + + 6

5. Stipo RAŠIĆ + + + + + + 6

6. Šimo BILIĆ + + + + + + 6

7. Robert MUNĐER + + + + + + 6

8. Daniel IVANOVIĆ + + + + + + 6

9. Siniša KUŠEKOVIĆ + + + + + + 6

10. Nikolina GLAVAČ + - + - - - 2

11. Vlado BARDIĆ + + + + + + 6

12. Stjepan KOLEDIĆ + - + + + + 5

13. Ivan VIDAK + + + + + + 6

14 Mladen ČVORIG + + + + + + 6

15 Đurđa ARTIĆ + + + + + + 6

16 Anto TOKIĆ - - - + + + 3

 U K U P N O 15 13 15 15 15 15 88

Na 4. sjednici održanoj 25.10.2013. godine izvršena je promjena 
vijećnika - umjesto Glavač Nikoline koja je promijenila prebivalište, 
za zamjenskog vijećnika imenovan je Anto TOKIĆ, slijedeći na listi 
Hrvatske seljačke stranke.

   PREDSJEDNIK
        OPĆINSKOG VIJEĆA

Branko Galenić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/14-01/116    
URBROJ: 238/26-14-1
Rugvica. 26.02.2014.g.
Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) 
i članka 30. Statuta općine Rugvica (»Službeni glasnik općine 
Rugvica« broj 2/13 i 6/13), Općinsko vijeće općine Rugvica na 7. 
sjednici održanoj dana 26.02.2014. godine usvaja

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE 
I SPAŠAVANJA

OPĆINE RUGVICA

Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih 
ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, 
reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te 
poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi 
žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao, 
a ostvaruju se:

– praćenjem i prosudbom aktivnosti od nastanka i razvoja katastrofe 
i veće nesreće,

– prevencijom, organiziranjem i pripremanjem aktivnosti i mjera 
kojima je svrha povećati i unaprijediti pripravnost po¬stojećih 
operativnih i institucionalnih snaga za reagiranje u katastrofama i 
većim nesrećama,

– trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, 
uvježbavanjem i usavršavanjem sudionika zaštite i spašavanja,

– uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede 
moguće prijetnje,

I.11.
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– obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te 
mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja,

– aktiviranjem operativnih snaga,
– ostvarivanjem zadaća zaštite i spašavanja u suradnji s nad¬ležnim 

tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, na temelju 
sklopljenih međunarodnih ugovora.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašava¬nja, 
predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju,

– najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju 
stanje zaštite i spašavanja te donose smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području,

– utvrđuju izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja 
na svom području,

– usvajaju procjenu ugroženosti i donose planove zaštite i 
spašavanja,

– donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u 
provođenju zaštite i spašavanja,

– obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

I. PROCJENA UGROŽENOSTI
Temeljem članka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 

ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine 38/08) 
potrebno je bilo izraditi Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara za područje općine Rugvica koja je polazni 
dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja, Operativnih planova i 
Planova CZ, a izrađuje se i donosi za područje općine.

Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 15.09.2010 godine 
donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara na području općine Rugvica. Procjena je objavljena u 
Službenom glasniku Općine Rugvica broj 8/10.

Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za općinu 
Rugvica donijeti su na 15. sjednici Općinskog vijeća 15.05.2003. 
godine.

Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općinsko vijeće je 
donijelo 03.04.2013.godine na svojoj 39.sjednici.

Procjenama ugroženosti definirana su moguća ugrožavanja 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara slučaju nastanka veće 
katastrofe kao posljedica prirodnih i civilizacijskih ugrožavanja. 
Moguće opasnosti i prijetnje koje mogu izazvati nastanak katastrofe i 
velike nesreće su:

1. PRIRODNE KATASTROFE I VELIKE NESREĆE
1. Poplave 
2. Potresi
3. Opasnosti od ostalih prirodnih uzroka
 3.1. Suša
 3.2. Tuča i olujno i orkansko nevrijeme
 3.3. Snježne oborine

2. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KATASTROFE I VELIKE NESREĆE
1. Tehničko-tehnološke katastrofe u gospodarskim subjektima
2. Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane  

nesrećama u prometu

 3. Nuklearna i radiološka nesreća
 4. Epidemiološka i sanitarna opasnost

II. OPERATIVNE SNAGE
Temeljem članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju  članka 

4. stavak  2. i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08. i 44/08.) i 
članka 13. Statuta općine Rugvica ("Službeni glasnik općine Rugvica" 
broj 2/13 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Rugvica na prijedlog 
Općinskog načelnika donijelo je na 2. sjednici održanoj 23.08.2013. 
godine Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine 
Rugvica.  

U Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 
1. Ivica Kuzmec, zamjenik općinskog načelnika – načelnik Stožera,
2. Branko Galenić, predsjednik Općinskog vijeća,
3. Milan Dropuljić, dr. med, ambulanta Rugvica,
4. Mladen Čuljak, Veterinarska stanica Oborovo,
5. Ivica Krznar, zapovjednik Vatrogasne zajednice,
6. Josip Svibovec, Crveni križ,
7. Državni ured za zaštitu i spašavanje - imenovani predstavnik,
8. Policijska uprava zagrebačka, Policijska postaja Dugo Selo - 

imenovani predstavnik,.
Dana 29.10.2013.godine u Simulacijskom centru Glavnog stožera 

Oružanih snaga RH, Zagreb, Ilica 256, održana je simulacijska vježba 
obrane od poplave „Vodni val 2013“ u kojoj su sudjelovali i članovi 
Stožera zaštite i spašavanja općine Rugvica.

Redovne službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u okviru redovne djelatnosti

U Općini je organizirana Vatrogasna zajednica sa 11 dobrovoljnih 
vatrogasnih postrojbi.

Redovne službe i pravne osobe na području općine Rugvica 
su i Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Rugvica, 2 
privatne stomatološke ordinacije u Rugvici i Okunšćaku, Veterinarska 
ambulanta u Oborovu, Veterinarsko-poljoprivredna ljekarna u Rugvici 
i Svibju. 

Ostale redovne snage 

Na prostoru Općine postoji organizirana postrojba Civilne zaštite 
opće namjene, kao posebni formacijski sastav za pružanje pomoći 
redovnim operativnim snagama koje se u okviru svoje djelatnosti bave 
zaštitom i spašavanjem. Ova postrojba je osnovana na temelju Odluke 
Općine 2008. godine i broji 30 obveznika, a osobni podaci obveznika 
navedeni su u Planu civilne zaštite iz ožujka 2013.godine. 

Mobilizacijski pozivi pohranjeni su u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Rugvica. 

Naziv:  Broj članova/pripadnika:
Stožer zaštite i spašavanja 8
Postrojba opće namjene 30

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal u organizaciji 
života u slučaju nepogode, nesreće ili katastrofe. Na području općine 
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Rugvica ističu se 3 lovačka društva sa više od 100 članova  
Fizičke osobe također će se angažirati sa svojim agregatima, 

traktorima, prikolicama, strojevima i drugim poljoprivrednim strojevima 
kao što su kosačice, kopačice i sl.

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja stanovništva i 
otklanjanja nastalih posljedica u opasnosti i prijetnje koje mogu 
izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće slučaju nesreća na 
području nadležnosti angažiraju se redovne snage te pravne osobe, 
službe i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave ili izvršavaju 
zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara i 
predstavljaju operativne snage zaštite i spašavanja.

Za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio 
operativnih snaga dobrovoljna vatrogasna društva uz koordinaciju 
Vatrogasne zajednice općine Rugvica.

Postrojbu civilne zaštite treba opremiti materijalno tehničkim 
sredstvima za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio 
operativnih snaga Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo koje 
djeluje za područje grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica.

III. FINANCIRANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Rugvica kontinuirano izdvaja financijska sredstva za razvoj 

sustava zaštite i spašavanja. Većim dijelom sredstva se planiraju i 
troše za potrebe Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, a manjim dijelom za potrebe civilne zaštite i pravnih osoba 
kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost tako da su za 2013. 
godinu planirana financijska sredstva:

- Za Vatrogasnu zajednicu općine Rugvica planirano je 460.000,00 
kuna

- Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna
- Za Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo planirano je 

50.000,00 kuna
 Slijedom navedenog vidljivo je da je u proračunu općine Rugvica 

za 2013. godinu planirano 520.000,00 kuna za potrebe sustava zaštite 
i spašavanja.

V. ZAKLJUČNA OCJENA
Iz svega navedenog može se konstatirati da sustav zaštite i 

spašavanja na području općine Rugvica učinkovito mogu izvršavati 
snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao svojom djelatnošću uz 
aktivno sudjelovanje postrojbi vatrogasnih društava kao organiziranog 
sustava koji je spreman za djelovanja u izvanrednim okolnostima. 

Postrojbu civilne zaštite treba i dalje osposobljavati i opremati 
materijalnim sredstvima, zbog čega je u proračunu potrebno planirati 
sredstva za tu namjenu.

      
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
 Branko Galenić

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ZAGREBAČKA   ŽUPANIJA

OPĆINA RUGVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/14-01/116

URBROJ: 238/26-14-1

Rugvica, 26.02.2014.g.

Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

općine Rugvica Općinsko vijeće općine Rugvica sukladno članku 28. 

stavku 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 

174/07, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta općine Rugvica 

(Službeni glasnik općine Rugvica 2/13 i 6/13) na 7. sjednici održanoj 

26.02.2014. godine donijelo je

S M J E R N I C E
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE 

I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA

za 2014. godinu

Na temelju zaključnih ocjena Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Rugvica u narednom razdoblju 

potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj sustava zaštite 

i spašavanja koji će omogućiti i uspješno odgovoriti na moguća 

ugrožavanja kao i otklanjanje posljedica kroz definiranje prioriteta u  

idućoj godini. Slijedom navedenog, organizaciju i daljnji razvoj sustava 

zaštite i spašavanja  treba usmjeriti na prioritete i to:

- reviziju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara,

- provođenje aktivnosti na osposobljavanju članova Stožera zaštite 

i spašavanja,

- osposobljavanje za djelovanje postrojbe civilne zaštite,

- opremanje postrojbe civilne zaštite materijalnim sredstvima,

- izvršavanje zadaća i aktivnosti u suradnji s Područnim uredom za 

zaštitu i spašavanje Zagreb na popuni, osposobljavanju i opremanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja,

- planiranje financijskih sredstava za daljnji razvoj vatrogastva na 

području Općine Rugvica,

- osiguranje materijalnih uvjeta za obranu od poplave na način 

da osnovna sredstva budu uskladištena na području općine (vreće 

za pijesak, lopate, čamci, baklje, komunikacijska sredstva i sl.). Za 

provođenje ove obveze potrebno je stupiti u kontakt sa Hrvatskim 

vodama koje se sukladno Državnom planu obrane od poplave 

(Narodne novine 84/10) su nadležne za planiranje, organiziranje, 

financiranje i provedbu mjera obrane od poplava. Hrvatske vode su 

dužne obnavljati i popunjavati materijal i opremu za provedbu redovite 

i izvanredne obrane od poplava u skladištima obrane od poplava, te 

I.12.
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organizirati njihovo čuvanje. Način i pravila provedbe mjera redovite 

i izvanredne obrane od poplava utvrđuju se ovim Planom i pratećim 

provedbenim i logističkim planovima.  

- daljnju podršku udrugama građana koje se zaštitom i spašavanjem 

bave kao svojom redovnom aktivnošću uz definiranje njihovih zadaća 

kao i koordinacije u izvršavanju zadaća i aktivnosti,

- provođenje aktivnosti na planskom povezivanju i koordinaciji 

svih subjekata koji predstavljaju gotove snage za izvršavanje zadaća 

i djelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja ugroženog i stradalog 

stanovništva na području Općine,

- plansko osiguranje sredstva namijenjenih za osposobljavanje i 

opremanje specijalističkom opremom i sredstvima operativnih snaga 

kao i osiguranje uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i 

druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju stanovništva i imovine u 

suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb,

- trajnu brigu za stvaranje uvjeta za otklanjanje posljedica nesreća 

i katastrofa kroz analizu dostignutog stupnja razvoja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine.

    PREDSJEDNIK

        OPĆINSKOG VIJEĆA

    Branko Galenić
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Red. 
br.

Predmet nabave Pozicija u 
proračunu

Ev.broj nabave Procijenjena 
vrijednost nabave 
u kn (ako je 
poznata )

Vrsta postupka Sklapa li se 
ugovor ili 
okvirni 
sporazum

Planirani početak 
postupka

Planirano 
trajanje 
ugovora ili 
okvirnog 
sporazuma

Ugovori ili 
postupci 
započeti prije 
2014.g.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUGVICA

1. Održavanje i poslovanje MO Rugvica 1004 32.000,00 - - - -

2. Održavanje i poslovanje MO Črnec Dugoselski 1005 16.000,00 - - - -

3. Održavanje i poslovanje MO Ježevo 1006 24.000,00 - - - -

4. Održavanje i poslovanje MO Otok Svibovski 1007 24.000,00 - - - -

5. Održavanje i poslovanje MO Sop 1008 24.000,00 - - - -

6. Održavanje i poslovanje MO Novaki Oborovski 1009 24.000,00 - - - -

7. Održavanje i poslovanje MO Nart Jalševac 1010 48.000,00 - - - -

8. Održavanje i poslovanje MO Oborovo 1011 24.000,00 - - - -

9. Održavanje i poslovanje MO Greda Donja 1012 24.000,00 - - - -

10. Održavanje i poslovanje MO Obedišće Ježevsko 1013 24.000,00 - - - -

11. Održavanje i poslovanje MO Prevlaka 1014 16.000,00 - - - -

12. Održavanje i poslovanje MO Preseka 1015 24.000,00 - - - -

13. Održavanje i poslovanje Črnec Rugvički 1016 16.000,00 - - - -

14. Održavanje i poslovanje mjesnih odbora prema zahtjevima 1020 8.000,00 - - - -

15. Energija- plin (mjesni odbori i DVD-i) 1018 48.000,00 - - - -

16. Potrošnja vode (mjesni odbori I DVD-i) 1019 24.000,00 - - - -

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11)i članka 44. Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2/13 i 
6/13)  načelnik općine Rugvica donio je 

PLAN NABAVE OPĆINE RUGVICA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Načelnik općine Rugvica donosi Plan nabave  Općine Rugvica za 2014. godinu, kako slijedi:

17. Dom u Jalševcu Nartskom - plin 1022 24.000,00 - - - -

18. Dom u Jalševcu Nartskom -  voda 1023 8.000,00 - - - -

19. Izrada rješenja o izgledu i obliku općinskog grba i zastave 1192 20.000,00 - - - -

20. Gorivo za službeni automobil 1038 9.600,00 - - - -

21. Sitni inventar 1039 4.000,00 - - - -

22. Seminari,savjetovanja i stručni ispiti 1032 16.000,00 - - - -

23. Literatura (publikacije, časopisi glasila i slično) 1033 5.600,00 - - - -

24. Fotokopirni papir i ostale uredske potrepštine 1033 30.000,00 - - - -

25. Nabava tonera 1033 12.400,00 

26. Energija - plin (općinska zgrada) 1036 12.000,00 

27. Potrošnja vode 1037 8.000,00 

28. Potrošni materijal 1034 4.000,00 - - - -

29. Usluge pošte 1040 26.000,00 - - - -

30. Usluge telefona, mobitela i interneta 1041 26.000,00 - - - -

31. Emitiranje i objava informacija 1042 14.400,00 - - - -

32. Tiskarske usluge - Dugoselska kronika, Službeni glasnik 1165 80.000,00 - - - - u tijeku

33. Usluge objava oglasa i natječaja 1166 48.000,00 - - - -

34. Usluge servisa za čišćenje prostorija 1043 40.000,00 - - - - u tijeku

35. Odvoz smeća 1043 12.000,00 - - - -

36. Intelektualne usluge - ugovori od djelu 1044 8.000,00 - - - -

37. Odvjetničke usluge, javni bilježnik, pravne usluge 1045 16.000,00 - - - -

38. Geodetske usluge 1046 9.600,00 - - - -

39. Održavanje računala i računalnih programa 1168 8.800,00 - - - -

40. Održavanje računalnih programa po licenci
1047  
1167 62.400,00 u tijeku

41. Ostale usluge - održavanje opreme, poslov. prostora 1048 24.000,00 - - - -

42. Usluge registracije i osiguranja vozila 1049 8.500,00 - - - -

43. Usluge osiguranja imovine i zaposlenika 1049 7.500,00 - - - -

44. Usluge reprezentacije 1050 24.000,00 - - - -

45.
Obilježavanje prigodnih datuma - rashodi vezani uz obilježavanje Dana Općine i ostale 
prigodne datume 1051 40.000,00 - - - -

46. Božićno ukrašavanje trgova 1051 40.000,00 

47. Ostali nespomenuti izdaci - održavanje 1052 16.000,00 - - - -

48. Usluge platnog prometa 1054 20.000,00 - - - -

49. Oprema i namještaj 1056 20.000,00 - - - -

50. Računalni programi 1057 12.000,00 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11)i članka 44. Statuta općine Rugvica (Službeni 
glasnik Općine Rugvica broj 2/13 i 6/13)  načelnik općine Rugvica donio je        

 
        
        

PLAN NABAVE OPĆINE RUGVICA ZA 2014. GODINU
 
              

Članak 1.

II.1.
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51. Radovi na održavanju kapitalnih objekata - zgrada općine 1104 24.800,00 - - II kvartal -

52. Nabava opreme za potrebe zgrade općine 1104 15.200,00 - IV kvartal -

53. Održavanje kapitalnih objekata - ostali objekti u vlasništvu Općine 1104 40.000,00 Pravilnik - IV kvartal -

54. Veterinarske usluge 1109 64.000,00 - - - -

55. Materijal za održavanje groblja i mrtvačnica 1114 28.000,00 - - - -

56. Nabava radnih strojeva za potrebe groblja i mrtvačnica 1114 12.000,00 

57. Usluge za održavanje groblja i mrtvačnica 1115 34.000,00 - - - -

58. Usluge odvoza smeća s groblja 1115 30.000,00 

59. Nabava repromaterijala za poljoprivredna gospodarstva - umjetni gnoj za proljetnu sjetvu 1116 JN 1/14 300.000,00 Otvoreni postupak I kvartal

60. Nabava repromaterijala za poljoprivredna gospodarstva - umjetni gnoj za jesensku sjetvu 1116 JN 2/14 220.000,00 Otvoreni postupak III kvartal

61. Nabava repromaterijala - pšenica 1116 60.000,00 Pravilnik - IV kvartal

62. Nabava repromaterijala -  kukuruz 1116 60.000,00 Pravilnik - I kvartal

63. Održavanje ruralne infrastrukture 1117 JN 3/14 1.985.000,00 Otvoreni postupak

64. Pojačano održavanje ruralne infrastrukture 1117 480.000,00 Pravilnik IV kvartal

65. Nadzor nad ipojačanim održavanjem ruralne infrastrukture 1117 15.000,00 

66. Projektiranje ruralne infrastrukture 1120 68.000,00 Pravilnik - IV kvartal -

67. Usluge vezane uz poljoprivredu (geodetske usluge, procjena vrijednosti nekretnina i dr.) 1118 80.000,00 - - - -

68. Odvodnja admosferskih voda 1100 248.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu I kvartal

69. Uređenje kanala S17 u Jalševcu Nartskom 1170 240.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu II kvartal

70. Održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica 1169 24.000,00 

71. Uređenje i opremanje dječjih igrališta 1169 16.000,00 

72. Čišćenje i metenje nogostupa 1100 40.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu IV kvartal

73. Košnja  i malčiranje javnih površina 1107 56.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu II kvartal

74. Održavanje asfaltnih nerazvrstanih cesta 1100 80.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu I kvartal

75. Održavanje i postava prometne signalizacije 1100 80.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu II kvartal

76. Održavanje makadamskih cesta 1100 280.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu II kvartal

77. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 1101 120.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu

ugovor 
sklopljen do 
15.04.2015.

78. Redovito održavanje javne rasvjete 1103 224.000,00 
nabava sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu

ugovor 
sklopljen do 
31.12.2017.

79. Eletrična energija (javna rasvjeta, mjesni odbori, DVD-ei, objekti u vlasništvu općine) 

1017 1021 
1035  
1102 JN 4/14 1.200.000,00 Otvoreni postupak II kvartal

80. Uređenje ulaznog platoa u mrtvačnicu u Jalševcu Nartskom 1186 8.000,00 - - - -

81. Izvođenje radova na uređenju trga Josipa Predavca u Rugvici 1147 350.400,00 otvoreni ugovor 31.12.2013.

82. Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju Trga J. Predavca u Rugvici 1147 9.600,00 

83. Uređenje platoa i sanacija odvodnje ispred društvenog doma u Otoku Svibovskom 1195 100.000,00 Pravilnik - III kvartal -

84.
Nadzor nad uređenjem platoa i sanaciju odvodnje kod društvenog doma u Otoku 
Svibovskom 1195 4.000,00 

85. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 1177 940.800,00 Otvoreni postupak II kvartal

86. Nadzor nad asfaltiranjem nerazvrstanih cesta 1117 19.200,00 

87. Izrada parcelaciskog elaborata za izgradnja pristupne ceste za zonu Dragošićka 1180 - 56.000,00 Pravilnik - I kvartal -
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88. Izrada glavnog projekta za izgradnja pristupne ceste za zonu Dragošićka 1181 - 56.000,00 Pravilnik - I kvartal -

89. Izgradnja pristupne ceste za zonu Dragošićka 1179 JN 5/14 2.360.000,00 Otvoreni postupak II kvartal

90. Nadzor nad izgradnjom pristupne ceste za zonu "Dragošićka" 1179 40.000,00 Pravilnik

91. Izgradnja staza i okvira na grobljima u Jalš.Nartskom, Ježevu i Oborovu 1158 232.000,00 Pravilnik III kvartal

92. Nadzor nad izgradnjom staze i okvira na grobljima 1158 8.000,00 

93. Izgradnja prometnice i parkirališta uz mrtvačnicu i groblje u Oborovu II. Faza 1178 JN 6/14 720.000,00 Otvoreni postupak II kvartal

94. Nadzor nad izgradnjom parkirališta i prometnica uz mrtvačnicu i groblje u Oborovu 1178 16.000,00 

95. Izgradnja vodovodne mreže u naselju Novo Svibje 1135 77.600,00 Pravilnik - III kvartal -

96. Nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže u naselju Novo Svibje 1135 2.400,00 

97. Izgradnja vodovodne mreže po zahtjevu građana 1135 65.600,00 Pravilnik - III kvartal -

98. Nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže po zahtjevu građana 1135 2.400,00 

99. Izgradnja infrastrukturne mreže (vodovod, odvodnja) za zonu "Dragošićka" 1187 JN 7/14 1.120.000,00 Otvoreni postupak - II kvartal -

100. Kanalizaciska mreža na području Općine Rugvica (elaborat procjene nekretnina) 1150 28.000,00 - - - -

101.
Izgradnja javne rasvjete u naseljima Jalševec Nartski, Okunščak, Struga Nartska, Novaki 
Oborovski, Rugvica i Oborovo 1139 - 390.000,00 PRAVILNIK III kvartal

102.
Nadzor nad izgradnjom javne rasvjete u naseljima Jalševec Nartski, Okunščak, Struga 
Nartska, Novaki Oborovski, Rugvica i Oborovo 1139 10.000,00 

103. Izgradnja javne rasvjete - dom Jalševec Nartski 1201 38.000,00 Pravilnik - III kvartal -

104. Nadzor nad izgradnjom javne rasvjete - dom Jalševec Nartski 1201 2.000,00 

105. Nadogradnja i sanacija javne rasvjete 1174 64.000,00 Pravilnik - II kvartal -

106. Izrada Izmjena Plana gospodarenja otpadom 1198 15.000,00 I kvartal

107. Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište 1198 65.000,00 Pravilnik II kvartal

108. Nabava komunalne opreme za zelene otoke (gospodarenje otpadom) 1197 160.000,00 Pravilnik - II kvartal -

109. Izgradnja reciklažnog dvorišta 1196 - 390.000,00 Pravilnik - III kvartal -

110. Nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta 1196 10.000,00 - - - -

111.
Projektiranje javne rasvjete u naselju Jalševec Nartski, Okunšćak, Struga Nartska, MO 
Rugvica, MO Oborovo, MO Prevlaka 1138 52.000,00 Pravilnik u tijeku

113. Izrada energetskih certifikata zgrada 1200 20.000,00 

114. Izrada energetskog cesrtifikata Doma u Jalševcu Nartskom 1200 10.000,00 I kvartal

115. Izrada energetskog certifikata zgrade Općine 1200 10.000,00 I kvartal

116. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 1140 - 80.000,00 Pravilnik - II kvartal -

117. Izrada UPU - a 1141 - 80.000,00 Pravilnik

118. Uređenje sportskih igrališta (Čista Mlaka…) 1173 140.000,00 Pravilnik - III kvartal -

119. Nadzor nad uređenjem sportskih igrališta 1173 4.000,00 

120. Opremanje dječjih igrališta spravama (Svibje, Otok Nartski, Trstenik, Oborovo..) 1155 - 64.000,00 Pravilnik - II kvartal -

121. Uređenje igrališta u Trsteniku Nartskom (trava) 1228 - 24.000,00 - I kvartal -

122. Uređenje igrališta u Ježevu (zaštitna ograda) 1193 - 24.000,00 - I kvartal -

123. Uređenje parkirališta uz groblje Ježevo 1199 116.000,00 Pravilnik - - -

124. Nadzor nad uređenjem parkirališta uz groblje Ježevo 1199 4.000,00 

125.
Uređenje središta Oborova - rušenje stare i postava nove ogrede sa pripadajućim 
radovima kod župne kuće u Oborovu 1208 116.000,00 Pravilnik II kvartal

126. Nadzor nad uređenjem središta Oborova 1208 4.000,00 
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127. Opremanje komunalnom opremom  - nabava oglasnih stupova, panoa...) 1156 - 32.000,00 - - - -

128. Nabava klupa i koševa 1156 32.000,00 

129. Izrada autobusnih nadstrešnica 1160 - 80.000,00 Pravilnik - - - u tijeku

130. Parcelacijski eleborat za spojnu cestu Rugvica - Novo Svibje 1145 120.000,00 Pravilnik - - - u tijeku

131. Glavni projekt za spojnu cestu Rugvica - Novo Svibje 1188 160.000,00 Pravilnik

132.
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (pristupna cesta za zonu Dragošićka, dječje 
igralište u Otoku Nartskom…) 1182 - 288.000,00 

133. Idejni projekt za spojnu cestu od čvora Otok Svibovski do ŽC 1036 1183 32.000,00 - - II kvartal -

134. Izrada projektne dokumentacije za prometnice i kom. infras. unutar naselja 1154 120.000,00 Pravilnik - II kvartal -

135. Izrada projektne dokumentacije za prometnice i kom. Infras.unutar radnih zona 1154 120.000,00 Pravilnik IV kvartal

136. Izrada projekata studija i sl. 1142 - 41.000,00 

137.
Izrada izvedbenog projekta uređenja okoliša, prometnica, parkirališta i pješaćkih površina 
sa komunalnom infrastrukturom uz mrtvačnicu u Oborovu 1142 15.000,00 I kvartal

138. Glavni projekt za spojnu cestu od čvora Otok Svibovski do ŽC 1036 1194 - 64.000,00 Pravilnik - III kvartal -

139.  Izrada projektne dokumentacije za izgradnju okretišta u Prevlaci 1159 56.000,00 Pravilnik - - - u tijeku

140.  Izrada projekta ciklo turističke staze 1227 - 32.000,00 - - III kvartal -

141.  Izvedbeni projekt za nogostup Obedišće Ježevsko, Ježevo, Sop, Hrušćica 1227 120.000,00 Pravilnik II kvartal

142.  Ugradnja instalacija grijanja u domu Rugvica  1128 40.000,00 Pravilnik I kvartal

143.  Izgradnja priključka za plin u domu Rugvica 1128 20.000,00 I kvartal

144.  Izgradnja priključka za vodu u domu Rugvica 1128 40.000,00 Pravilnik I kvartal

145.  Izrada vodomjernog okna kod doma Rugvica 1128 10.000,00 I kvartal

146.  Izrada fasade na domu u Rugvici 1128 80.000,00 Pravilnik III kvartal

147.  Radovi na odvodnji u domu Rugvica 1128 10.000,00 I kvartal

148. Uređenje poslovnih prostora u domu Nart Jalševec 80.000,00 Pravilnik III kvartal

149. Sanacija objekta stare mljekare u centru Oborova 1221 80.000,00 Pravilnik III kvartal

150. Izrada fasade na domu u Otoku Svibovskom 1222 80.000,00 Pravilnik III kvartal

151. Sanacija prostorija NK Sop - Hrušćica 1223 80.000,00 Pravilnik III kvartal

152. Gradnja i uređenje prostora NK Rugvica 1224 240.000,00 Pravilnik II kvartal

153. Sanacija krovišta i uređenje sanitrnih čvorova u društvenim i vatrogasnim domovima 1130 375.500,00 Pravilnik III kvartal

154. Izrada i postava nadstrešnice i sanacija dijela krovišta na domu u Novakima Oborovskim 1130 24.500,00 I kvartal

155. Sanacija krovišta na domu u Novakima Oborovskim 1172 64.000,00 Pravilnik u tijeku

156.
Izrada projektne dokumentacije i naknade za legalizaciju društvenih, vatrogasnih i 
sportskih objekata 1131 30.000,00 u tijeku

157. Izrada projekne dokumentacije za proširenje DVD-a Ježevo 1131 10.000,00 - - I kvartal -

KLASA: 023-01/14-01/1351
URBROJ: 238/26-14-1 NAČELNIK

Ovaj Plan nabave stupaj na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Rugvica.

Ovaj Plan nabave objaviti će se na internetskoj stranici Općine Rugvica www.rugvica.hr.

Članak 2.
Članak 2.

Ovaj Plan nabave stupaj na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Rugvica.     
   

Ovaj Plan nabave objaviti će se na internetskoj stranici Općine Rugvica www.rugvica.hr.      
  

        
KLASA: 023-01/14-01/1351        
URBROJ: 238/26-14-1                                         NAČELNIK  
Rugvica, 27.02.2014.g.                                      Ivan Remenar  
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Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) 

i članka 44. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik“ Općine 
Rugvica broj: 2/13 i 6/13 ), načelnik Općine Rugvica dana 
27.02.2014. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 
O PROVEDBI POSTUPAKA  

NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U  
OPĆINI RUGVICA 

 

I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, 

namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se 
Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog 
odnosa za nabavu robe, radova i usluga, pojedinačne procijenjene 
vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu roba i 
usluga, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova 
(u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno 
odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe 
postupaka javne nabave. 

Nabava plina i vode do 200.000,00 kuna bez PDV-a vrši se 
bez provođenja postupka, temeljem ispostavljenih uplatnica 
ovlaštenih distributera.

Nabava radova, roba ili usluga do 200.000.00 kuna, odnosno 
500.000,00 kuna od  pravnih osoba čiji je općina Rugvica osnivač, 
vlasnik ili suvlasnik vrši se bez provođenja postupka temeljem 
zaključenog ugovora, naruđbenice ili na drugi zakonit način.

Za usluge reprezentacije i obilježavanja prigodnih datuma 
pojedinačnog iznosa do 85.000,00 kuna primjenjuje se članak 
6.ovog Pravilnika.   

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog 
Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske 
i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na 
pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o 
obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji i dr.) 

 
II  SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

Članak 2. 
 O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju 

odredbe  Zakona o javnoj nabavi. 
 
III POKRETANJE I  PRIPREMA  POSTUPKA NABAVE 

BAGATELNE  VRIJEDNOSTI 
 

Članak 3. 
Pripremu i provedbu postupaka nabave bagatelne vrijednosti 

jednake ili veće od 25.000,00 kuna za nabavu radova, odnosno 
35.000,00 kuna za nabavu robe i usluga provode ovlašteni 
predstavnici naručitelja koje imenuje načelnik internom odlukom, 
te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku nabave bagatelne 
vrijednosti.  

Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 
kuna, odnosno 35.000,00 kuna započinje danom slanja zahtjeva 

za pripremu i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti 
kojeg pročelnik jedinstvenog upravnog odjela upućuje načelniku 
Općine.

Izrada nacrta ponudbenog troškovnika i tehničkih specifikacija 
potrebnih za provođenje postupka nabave, te praćenje izvršenja 
ugovora ( ili narudžbenice ) u nadležnosti je rukovoditelja odsjeka 
u čiji djelokrug poslova spada navedena nabava.

Voditelj Odsjeka iz prethodnog stavka ili pročelnik jedinstvenog 
upravnog odjela mogu ovlastiti drugog službenika ili namještenika 
iz navedenog Odsjeka za izradu nacrta troškovnika i tehničkih 
specifikacija potrebnih za provođenje postupka nabave, te za 
praćenje izvršenja ugovora (ili narudžbenice).   

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:  
- priprema postupka nabave bagatelne vrijednosti: dogovor 

oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja 
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih 
specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata 
vezanih uz predmetnu nabavu, 

- provedba postupka nabave bagatelne vrijednosti: slanje 
Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv 
način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda na web 
stranici naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje 
zapisnika o otvaranju, pregledu  i ocjena ponuda, rangiranje 
ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir 
najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima 
propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili 
poništenje postupka. 

U pripremi i provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 
moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika, od 
kojih u postupcima bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 
85.000,00 kuna 1 (jedan) može, a u postupcima bagatelne nabave 
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 85.000,00 kuna 1 
(jedan) mora imati važeći certifikat na području javne nabave.  

Priprema i provedba nabave bagatelne vrijednosti do 25.000,00 
kuna, odnosno do 35.000,00 kuna provodi se sukladno članku 6. 
ovog Pravilnika. 

 
Članak 4. 

 Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 
kuna, odnosno 35.000,00 kuna mora biti usklađena s Planom 
nabave naručitelja.  

Članak 5. 
Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka 

nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 kuna, 
odnosno 35.000,00 kuna koja obavezno sadrži: 

- naziv predmeta nabave, 
- procijenjenu vrijednosti nabave, 
- podatke o osobama koje provode postupak, i podatke o 

ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te 
ostale bitne podatke. 

IV PROVEDBA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE 
VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOSTI  MANJA 
OD 25.000,00 KUNA, ODNOSNO 35.000,00 KUNA 

 
Članak 6. 

Nabava radova, procijenjene vrijednosti manje od 25.000,00 
kuna, odnosno roba i usluga od 35.000,00 kuna provodi se 

II.2.



20

izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim 
gospodarskim subjektom. Narudžbenica obavezno sadrži podatke 
o: upravnom tijelu koja izdaje narudžbenicu, vrsti roba/radova/
usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, 
količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, 
načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču. 

Narudžbenicu potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela ili načelnik Općine. 

Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje 
sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, predmetu ugovora, 
cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima. 

Ugovor potpisuje načelnik.  

V PROVEDBA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE 
VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST 
JEDNAKA ILI VEĆA OD 25.000,00 KUNA, ODNOSNO 35.000,00 
KUNA, A MANJA OD 85.000,00 KUNA 

 
Članak 7. 

 Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake 
ili veće od 25.000,00 kuna, odnosno 35.000,00 kuna, a manja od 
85.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od 
najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru. 

Poziv na dostavu ponuda iz stavka 1.ovog članka upućuje se 
na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od 
strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom). 

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv 
javnog naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu 
vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje 
ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude i 
način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu 
elektroničke pošte. Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 
10 dana od dana upućivanja poziva. 

U slučaju nabave robe, radova i usluga iz stavka 1.ovog članka 
naručitelj je poziv na dostavu ponude obvezan objaviti i na Internet 
stranici Općine www.rugvica.hr u kojem slučaju se na isti može 
javiti bilo koji gospodarski subjekt.

Poziv na dostavu ponuda iz stavka 4.ovog članka, na Internet 
stranici Općine, objavljuje se istodobno sa pozivom na dostavu 
ponuda iz stavka 2.ovog članka, te su oba poziva sadržajno 
identična.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja 
udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji provode postupak nabave 
daju prijedlog za odabir općinskom načelniku.

Obavijest o odabiru ili ne odabiru ponude naručitelj je obvezan 
bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv 
način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 
telefaksom, potvrda e-mailom) u primjerenom roku. 

Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 
kuna,odnosno 35.000,00 kuna a manja od 85.000,00 kuna, 
provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s 
odabranim gospodarskim subjektom. 

Narudžbenicu i ugovor potpisuje načelnik.  
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog 

natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 
(jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima: 

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite 
isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih 
Zakona i dr. propisa,  

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, 
javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, 
usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, projektantskih 
usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg 
održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje 
ovlaštenje za obavljanje poslova,  

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na 
dovršenju započetih,  a povezanih funkcionalnih ili prostornih 
cjelina,  

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost.  
 Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 1 (jednom) 

gospodarskom subjektu u iznimnim slučajevima iz prethodnog 
stavka ovog članka ne objavljuje se na internetskim stranicama 
naručitelja, pri čemu se u odluci o započinjanju navedenog 
postupka mora navesti razlog zbog kojeg se poziv na dostavu 
ponude upućuje najmanje jednom gospodarskom subjektu. 

VI PROVEDBA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE 
VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST 
JEDNAKA ILI VEĆA OD 85.000,00 KUNA, A MANJA OD 
200.000,00 (500.000,00) KUNA 

Članak 8. 
 Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od 85.000,00 

kuna,  a manje  od  200.000,00 kuna za nabavu robu i usluga 
odnosno do 500.000,00 kuna za radove, istodobno sa objavom 
poziva za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama 
naručitelj je dužan identičan poziv za dostavu ponuda objaviti i 
u Narodnim Novinama. Poziv mora biti dostupan na internetskim 
stranicama najmanje 20 dana od dana njegove objave.  

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv 
javnog naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, procijenjenu 
vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje 
ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude 
(datum i vrijeme), način dostavljanja ponuda, adresu na koje se 
ponude dostavljaju, internetsku adresu ili adresu na kojoj se može 
preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno, kontakt osobu, 
broj telefona i adresu elektroničke pošte, datum objave poziva na 
internetskim stranicama. 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 15 dana od dana 
objave poziva u Narodnim Novinama. 

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja 
udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja. 

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog 
natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 
(jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima: 

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite 
isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih 
Zakona i dr. propisa, 

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, 
javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, 
usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, projektantskih 
usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg 
održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje 
ovlaštenje  za obavljanje poslova, 

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na 
dovršenju započetih,  a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, 
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- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost   
Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 1 (jednom) 

gospodarskom subjektu u iznimnim slučajevima iz prethodnog 
stavka ovog članka ne objavljuje se na internetskim stranicama 
naručitelja i oglasnom dijelu Narodnih Novina, pri čemu se u 
odluci o započinjanju navedenog postupka mora navesti razlog 
zbog kojeg se poziv na dostavu ponude upućuje najmanje jednom 
gospodarskom subjektu. 

VII RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I 
JAMSTVA 

 
Članak 9. 

 Za nabave  bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 
kuna, odnosno 35.000,00 kuna Naručitelj može u pozivu za 
dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti 
ponuditelja uz shodnu primjenu članka 67. do članka 73. Zakona o 
javnoj nabavi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži 
ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. 

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke 
isprave. 

 
Članak 10. 

Za nabave  bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 
kuna, odnosno 35.000,00 kuna Naručitelj u postupku nabave 
bagatelne vrijednosti može od gospodarskih subjekata tražiti 
jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 
i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na 
koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o 
javnoj nabavi. 

 
VIII ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA 
 

Članak 11. 
 Za nabave  bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 85.000,00 

kuna na odredbe o zaprimanju dostavljenih ponuda i na odredbe o 
sadržaju i načinu izrade te načinu dostave ponuda na odgovarajući 
se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o 
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i 
ponudama. 

Za nabave bagatelne vrijednosti do 85.000,00 kuna ponude se 
zaprimaju na dokaziv način (email, fax, osobna dostava, poštom 
i sl.).  

 
IX OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA 
 

Članak 12. 
Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka nabava 

bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 kuna, odnosno 
35.000,00 kuna. Otvaranje ponuda je  javno. 

Kod postupaka nabava bagatelne vrijednosti iz stavka 1. 
ovog članka najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja 
otvaraju ponude u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za 
dostavu ponuda i o tome sastavljaju zapisnik o otvaranju ponuda. 

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuje 
odredbe Zakona o javnoj nabavi. Ovlašteni predstavnici naručitelja 
pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz 
poziva na dostavu ponuda. 

U postupku pregleda  i ocjene ponude čija je procijenjena 
vrijednost nabave manja od 85.000,00 kuna može, dok u postupku 
pregleda i ocjene ponude čija je procijenjena vrijednost nabave 
jednaka ili veća od 85.000,00 kuna mora sudjelovati najmanje 
jedan ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći 
certifikat u području javne nabave. 

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju ovlašteni 
predstavnici naručitelja, te se o istome sastavlja zapisnik o 
pregledu i ocjeni. 

X KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Članak 13. 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski 

najpovoljnija ponuda uz pretpostavku ispunjenja ostalih uvjeta 
određenih natječajnom dokumentacijom. 

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim 
kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke 
prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, 
operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke 
ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu. 

 
XI ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA 
 

Članak 14. 
 Kod nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 25.000,00 

kuna, odnosno 35.000,00 kuna naručitelj na osnovi rezultata 
pregleda i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije 
ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude. 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži: 
1. podatke o naručitelju, 
2. predmet nabave za koje se donosi obavijest, 
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje 

ugovora o nabavi, 
4. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude naručitelj je obvezan 

bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na 
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 
slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim 
stranicama naručitelja). 

Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude 
iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

Naručitelj objavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude 
odnosno njenom izvršenom dostavom na dokaziv način stječe 
uvjete za sklapanje ugovora o nabavi. 

Članak 15. 
Kod nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće 85.000,00 

kuna, Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda 
donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na 
kriteriju za odabir ponude. 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži: 
1.  podatke o naručitelju, 
2.  predmet nabave za koje se donosi obavijest, 
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje 

ugovora o nabavi, 
4. razloge odbijanja ponuda, 
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 
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Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika 
o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez 
odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv 
način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 
telefaksom, potvrda emailom, objavom na internetskim stranicama 
naručitelja). 

Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude 
iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

Naručitelj objavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude 
odnosno njenom izvršenom dostavom na dokaziv način stječe 
uvjete za sklapanje ugovora o nabavi. 

Članak 16. 
 Naručitelj će poništiti postupak nabave bagatelne vrijednosti 

jednake ili veće 85.000,00 kuna iz razloga propisanih odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. 

Ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave bagatelne 
vrijednosti, naručitelj bez odgode donosi Obavijest o poništenju 
postupka nabave bagatelne vrijednosti. U Obavijesti o poništenju 
postupka nabave bagatelne vrijednosti, naručitelj navodi: 

1. podatke o naručitelju, 
2. predmet nabave, 
3. obavijest o poništenju, 
4. obrazloženje razloga poništenja, 
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 
Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka bagatelne 

nabave iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

XII DODATNI RADOVI I USLUGE

Članak 17
1. Za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne smije prijeći 

25% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u 
početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih 
okolnosti postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima, 
može se zaključiti aneks ugovora, pod uvjetom da se isti sklopi sa 
gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te:

a) kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski 
odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog 
naručitelja, ili

b) kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog 
ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak

2. Za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije prijeći 
25% vrijednosti osnovnog ugovora, koje nisu bili uključeni u 
početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih 
okolnosti postale nužne za pružanje usluga opisanih u njima, 
može se zaključiti aneks ugovora, pod uvjetom da se isti sklopi sa 
gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te:

a) kada takve dodatne usluge nije moguće tehnički ili ekonomski 
odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog 
naručitelja, ili

b) kada su takve usluge, iako odvojive od izvršenja osnovnog 
ugovora, nužno potrebne za njegov dovršetak

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 Članak 18. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom 

glasniku općine Rugvica. 

KLASA: 023-01/14-01/136 
URBROJ:238/26-14-1
Rugvica, 27.02.2014.g.  
 
 

     NAČELNIK 
                                   Ivan Remenar  
 

Na temelju članka 30. Statuta općine Rugvica 
(Službeni glasnik općine  Rugvica broj  2/13 i 6/13) 

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 7. sjednici održanoj 
dana 26.02.2014.godine donijelo je

 ODLUKU
o potpisivanju pisma namjere o suradnji na 

provedbi Projekta „Regionalni vodoopskrbni 
sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“

(„Projekt RVS – Zagreb istok“)

I.
Općina Rugvica  sa jedne strane , te Zagrebačka županija, 

Gradovi Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina i 
Općine Brckovljani, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, 
Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica sa druge strane potpisati 
će Pismo namjere o suradnji na provedbi Projekta „Regionalni 
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ 
(„Projekt RVS – Zagreb istok“).

II.
Pismo namjere iz točke I ove Odluke njegov je sastavni dio.

III.
Za potpis Pisma namjere iz točke I ove Odluke ovlašćuje se 

načelnik općine Rugvica.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenom glasniku“ općine Rugvica.

KLASA: 023-01/14-01/15
URBROJ: 238/26-14-2
Rugvica, 26.02.2014.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Branko Galenić

II.3.
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BILJEŠKE:
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BILJEŠKE:


