Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama
(“Narodne novine” broj 172/03) i članka 9. Statuta općine Rugvica, Općinsko vijeće
općine Rugvica na 31. sjednici održanoj 23.02.2005. godine donijelo je
ODLUKU
O USTROJU KATALOGA INFORMACIJA

I
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje se odnose na djelovanje
javne vlasti – općine Rugvica kao jedinice lokalne samouprave.
II
Katalog sadrži informacije koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire
općina Rugvica, kao jedinica lokalne samouprave. U Katalogu su navedene
informacije koje se odnose na područja djelovanja uključivo i sve izmjene i dopune
koje su neposredno vezane na temeljnu informaciju.
Katalog je sastavni dio ove Odluke.
III
Pristup informacijama iz Kataloga moguć je u uredovno radno vrijeme u
prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine Rugvica, kod službenika
određenog za pristup informacijama.
IV
Informacije se daju na način propisan Zakonom i Odlukom Općinskog vijeća.
V
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku općine Rugvica i oglasnoj
ploči općine Rugvica.
VI
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku
općine Rugvica.
KLASA: 023-01/05-01/19
URBROJ: 238/26-05-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Koledić

KATALOG INFORMACIJA
USTROJSTVO OPĆINE RUGVICA
- Statut općine Rugvica
- Poslovnik Općinskog vijeća općine Rugvica
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine
Rugvica
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
POREZI
- Odluka o općinskim porezima
- Odluka o prirezu poreza na dohodak
- Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza
FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
- Proračun općine
- Odluka o izvršenju proračuna
- Godišnji obračun proračuna
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Odluka o komunalnom redu
- Odluka o komunalnoj naknadi
- Odluka o visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Odluka o dimnjačarskoj službi
- Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga
- Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastruktre
- Odluka o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i
postupanju s njima
- Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koji se povjeravaju na temelju
ugovora
- Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
- Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
GROBLJA
- Odluka o upravljanju grobljima
- Odluka o određivanju uprave groblja
PROSTORNO PLANIRANJE
- Izvješće o stanju u prostoru
- Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
- Prostorni plan bivše općine Dugo Selo
POLJOPRIVREDA
- Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja
- Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

SOCIJALNA SKRB
- Program socijalnih potreba općine Rugvica
- Odluka o povjeravanju poslova ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja Centru za socijalnu skrb Dugo Selo
UGOSTITELJSTVO
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
TRGOVINA
- Odluka o uvjetima i lokacijama za prodaju robe na malo izvan prodavaonica
CIVILNA ZAŠTITA
- Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja
NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE
- Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora
SPORT
- Program javnih potreba u sportu
DJEČJI VRTIĆI
- Odluka o sufinanciranju programa dječjih vrtića
MJESNI ODBORI
- Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama
(“Narodne novine” broj 172/03) i članka 9. Statuta općine Rugvica, Općinsko vijeće
općine Rugvica na 31. sjednici održanoj 23.02.2005. godine donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMACIJE
I

Određuje se Ljiljana Jug, dipl.pravnik, djelatnica u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Rugvica, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja
prava na pristup informacijama (u nastavku teksta: službenik za informacije).

II
Službenik za informacije obavlja slijedeće poslove:
- pravodobno i ažurno vodi evidenciju u skladu s propisima o uredskom
poslovanju i sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama na
temelju kojih se omogućava vođenje kataloga informacija i pristup informacijama,
- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija,
- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informiranja.
III
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.
Pisani zahtjev upućuje se na adresu:
Općina Rugvica
Jedinstveni upravni odjel općine Rugvica
Rugvica, Trg Josipa Predavca 1
10370 Dugo Selo.
Usmeni zahtjev postavlja se neposredno službeniku za informacije, o čemu
službenik sastavlja zapisnik.
Ako je zahtjev podnesen putem telefona, službena osoba o tome sastavlja
službenu zabilješku.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva službenik za informiranje obvezan je
omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informacijama najkasnije u roku od 15 dana
od dana podnošenja zahtjeva.
U postupku radi ostvarivanja prava na informacije adekvatno se primjenjuju
odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako zakonom nije drugačije propisano.

IV
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku
općine Rugvica.
KLASA: 023-01/05-01/20
URBROJ: 238/26-05-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Koledić

