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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o naknadi za razvoj
2. Odluka o komunalnoj naknadi
3. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
4. Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području Općine Rugvica
5. Odluka o potpisivanju ugovora o darovanju nekretnine kč.br.558/3 upisane 
 u zk.ul.br.11 u k.o.Okunščak sa HEP – operaterom distribucijskog sustava d.o.o. iz   

 Zagreba, Ulica grada Vukovara 37
6. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola
7. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za studente
8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u   

 vlasništvu Općine Rugvica
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog   

 zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
10. Zaključak o neprihvaćanju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi   

 Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske zone Trstenik i Siromaja Insula 
 (Službeni glasnik Općine Rugvica broj: 4/15)
11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica (UPU-20)
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Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o 
financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj 

153/09, 90/11, 56/13 i 154/14), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine 
Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica, broj 2/13 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Rugvica, na 6. redovnoj sjednici, održanoj 16.11.2015. 
godine, donijelo je

ODLUKU
O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj 

javne vodoopskrbe i javne odvodnje (u daljnjem tekstu: naknada 
za razvoj) na području Općine Rugvica (u daljnjem tekstu: Općina), 
obveznici plaćanja, osnovica za obračun, način određivanja visine i 
obračuna, način i rokovi plaćanja, namjena za koju se koristi, prava i 
obveze javnog isporučitelja vodnih usluga DUKOM d.o.o., Dugo Selo, 
Josipa Zorića 70  (u daljnjem tekstu: Isporučitelj vodnih usluga) te 
nadzor nad obračunom i naplatom.

Članak 2.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne 

vodoopskrbe (obveznici plaćanja cijene vodne usluge) na području 
Općine koje je sastavni dio distributivnog područja vodoopskrbnog 
sustava.

 Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka dio je 
vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja vodnih usluga.

Članak 3.
 Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere 

isporučene vodne usluge, odnosno 1m3 isporučene vode.

Članak 4.
 Naknada za razvoj za sve kategorije potrošača iznosi 2,30 kn/m3 

isporučene vode.

Članak 5.
 Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti 

predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge izražene u 
jedinici mjere (m3) i iznosa naknade za razvoj iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.
 Naknada za razvoj plaća se temeljem ispostavljenog računa za 

vodnu uslugu kojeg obveznicima ispostavlja Isporučitelj vodne usluge 
uz cijenu vodne usluge i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te 
usluge.

 Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava 
porez na dodanu vrijednost.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj određuju se odlukom o 
cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj vodnih usluga.

Članak 7.
 Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja vodnih usluga.
 Prihod od naknade za razvoj koristit će se namjenski i to za  

financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom 
području u nadležnosti Isporučitelja vodnih usluga koje su od značaja 
za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje 
te financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Općine, sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji 
za svaku kalendarsku godinu donosi Skupština Isporučitelja vodnih 
usluga.

Gradnja odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina 
iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva osobito: plaćanje obveza 
iz ugovora o kreditima za financiranje gradnje komunalnih vodnih 
građevina, plaćanje učešća u sufinanciranju projekata izgradnje 
komunalnih vodnih građevina financiranih iz strukturnih Fondova te 
ostalih instrumenata pomoći Europske unije, Hrvatskih voda i drugih 
vanjskih izvora sufinanciranja, pribavljanje zemljišta na kojima se 
grade komunalne vodne građevine, rješavanje imovinsko pravnih 

odnosa, podmirenje troškova rušenja postojećih građevina i uređaja, 
premještanje nadzemnih i podzemnih instalacija, radove na sanaciji 
tog zemljišta i provedbe novog stanja nastalog gradnjom komunalnih 
vodnih građevina u katastru i zemljišnim knjigama, podmirenje 
troškova gradnje građevina i uređaja koji su sastavni dio komunalnih 
vodnih građevina, podmirenje troškova izrade dokumentacije za 
gradnju komunalnih vodnih građevina, stručni nadzor kao i povrat 
sredstava prethodnog financiranja komunalnih vodnih građevina od 
strane budućih korisnika. 

Naknada za razvoj mora se koristiti tako da se osigura ravnomjeran 
razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom 
području Općine. 

Članak 8.
Prikupljanje sredstava naknade za razvoj i njihovo namjensko 

trošenje sukladno članku 7. obavlja Isporučitelj vodnih usluga.
Prava i obveze Isporučitelja vodnih usluga u smislu stavka 1. ovog 

članka podrazumijevaju:
- prikupljanje sredstava naknade za razvoj na posebnom računu;
- evidentiranje naplaćenih sredstva naknade za razvoj u poslovnim 

knjigama na posebnoj poziciji – kontu;
- vođenje evidencije o prikupljenim sredstvima naknade za razvoj;
- korištenje prikupljenih sredstava naknade za razvoj za podmirenje 

obveza nastalih u realizaciji planiranih projekata;
- dostavljanje Općini obračuna naplaćene naknade do 15-og u 

mjesecu za prethodni mjesec;
- izrađivanje i dostavljanje Općini izvješća o naplaćenim i utrošenim 

sredstvima naknade za razvoj dva puta godišnje i to: u srpnju za 
razdoblje siječanj – lipanj te u siječnju za razdoblje srpanj - prosinac 
prethodne godine;

- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o utrošenim 
sredstvima naknade za razvoj za svaki pojedini planirani projekt i to 
dva puta godišnje tijekom realizacije projekta u srpnju za razdoblje 
siječanj – lipanj te u siječnju za razdoblje srpanj - prosinac prethodne 
godine, te po završetku projekta.

 
Članak 9.

 Nadzor nad obračunom, naplatom i utroškom sredstava naknade 
za razvoj obavljaju odgovarajući Odsjeci Jedinstvenog upravnog 
odjela na temelju dostavljenih izvješća i obračuna iz članka 8. ove 
Odluke.

Članak 10.
Daje se suglasnost Isporučitelju vodnih usluga da višak prikupljenih 

sredstava temeljem Odluke o naknadi za razvoj (Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 9/10 ) koristi za namjene iz članka 7. ove Odluke.

Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadi 

za razvoj (Službeni glasnik Općine Rugvica broj 9/10 ).

Članak 12.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Rugvica, a 

stupa na snagu 01. prosinca 2015. godine.

KLASA: 023-01/15-01/839               Predsjednica
URBROJ: 238/26-15-1           Općinskog vijeća
Rugvica, 16.11.2015                Đurđa Artić

                                                                  

I.1.
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Na temelju članka 23.   Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (NN, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 

129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. 
Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica broj 2/13 I 
6/13) Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj  6. sjednici održanoj 
16.11.2015. godine donijelo je

 
ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI

 I. UVODNE ODREDBE

 Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, način i mjerila za plaćanje 

komunalne naknade na području Općine Rugvica i to :
a)  naselja u općini Rugvica u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada,
b)  područja zona u općini Rugvica,
c) koeficijenti zona (Kz),
d) koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno 

zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
e) rokovi plaćanja komunalne naknade
f) nekretnine važne za općinu Rugvica koje se u potpunosti ili 

djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
g) opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može 

odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
h) izvor sredstava iz kojih  će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili 

djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade

II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 2.
Komunalna naknada plaća se u slijedećim naseljima na području 

općine Rugvica: Dragošićka, Hruščica, Jalševec Nartski,Nart Savski, 
Okunšćak,  Otok Svibovski, Rugvica, Sop, Svibje, Trstenik Nartski, 
Otok Nartski, Čista Mlaka, Novaki Nartski, Struga Nartska, Ježevo, 
Preseka Oborovska, Prevlaka, Oborovo, Novaki Oborovski, Donja 
Greda, Črnec Rugvički, Črnec Dugoselski, Obedišće Ježevsko.

III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI RUGVICA I KOEFICIJENTI ZONA

Članak 3.
Sva naselja u općini Rugvica u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada svrštavaju se u  tri zone od kojih:  

    Koeficijent zone (Kz) iznosi:

- Zonu I čini područje (gospodarska zona Ikea Zagreb Istok)  1,00
- Zonu II čini područje (poduzetnička zona Rugvica sjever, 0,70
gospodarska zona naselja Otok Svibovski, gospodarska zona
naselja Dragošička, gospodarska zona naselja Rugvica,
gospodarska zona naselja Donja Greda, gospodarska zona
naselja Jalševec Nartski, gospodarska zona naselja 
Trstenik Nartski, gospodarska zona naselja Hrušćica, Industrijska
Ulica i Dugoselska cesta od broja 5 do broja 5b                                                                
- Zonu III čini područje (ostalo područje Općine)  0,40

IV. KOEFICIJENTI  NAMJENE NEKRETNINA (KN)

Članak  4.
Utvrđuje se koeficijent  namjene (Kn) kako slijedi:
1. Stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije  

     koeficijent 1,00
2. Garažni prostor   koeficijent 1,00
3. Neizgrađeno građevno zemljište  koeficijent 0,05
4. Poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti   

     koeficijent 1,55
5. Poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti   

     koeficijent 1,55
6. Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja  

    koeficijent 10% koeficijenta 
    poslovne djelatnosti              

       namjene koji je određen za poslovni prostor

Članak  5.
Za poslovni prostor  i građevno zemljište koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad se poslovna djelatnost 
ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini koeficijent namjene 
umanjuje se, te se obračunava kao koeficijent namjene za stambeni 
prostor odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

V. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.      
Rješenjem  o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne 

naknade u mjesečnom iznosu. Komunalnu naknadu obveznici plaćaju 
u 6 jednakih dvomjesečnih obroka u tijeku kalendarske godine.

VII. NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU RUGVICA KOJE SE 
U POTPUNOSTI ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐAJU PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 7.
Plaćanja komunalne naknade oslobađaju se slijedeće nekretnine:
- vatrogasni i društveni domovi na području općine Rugvica
- zgrade i prostorije koje služe za djelatnosti mjesnih odbora
- zemljišta i objekti za šport i rekreaciju koji se financiraju iz 

općinskog proračuna.

Nekretnine iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se plaćanja 
komunalne naknade pod uvjetom  da te nekretnine  njihovi korisnici ne 
daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili privremeno korištenje.

VII. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM 
SLUČAJEVIMA MOŽE ODOBRITI PRIVREMENO  OSLOBOĐENJE 
OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članka 8.
Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, privremeno će 

se osloboditi od plaćanja komunalne naknade:
1. Kućanstvo čiji su članovi korisnici stalne socijalne skrbi,
2. Umirovljenici koji imaju zaštitni dodatak na mirovinu pod uvjetom 

da su svi članovi kućanstava umirovljenici ili radno nesposobni,
3. Kućanstvo čiji su svi članovi stariji od 65 godina i nemaju nikakvih 

prihoda.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obveznik će se osloboditi 
plaćanja komunalne naknade na vrijeme od jedne godine.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuju pogodnosti 
i mjere za razvoj poduzetništva na području Općine Rugvica mogu se 
utvrditi uvjeti plaćanja, olakšice odnosno pogodnosti i oslobođenja od 
plaćanja komunalne naknade različito od odredaba ove Odluke.

 VIII. IZVORE SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBOĐENJA OD 
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.
U slučaju oslobođenja od plaćanja komunalne naknade sredstva 

potrebna za održavanje objekta i uređenja komunalne infrastrukture  
osigurat će se u proračunu općine Rugvica iz sredstava poreznih 
prihoda.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Oduka o komunalnoj 

naknadi „Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 1/02.

Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku općine Rugvica, a primjenjuje se od 01.01.2016. 
godine.

KLASA:023-01/15-01/838
URBROJ: 238/26-15-1

PREDSJEDNICA 
          OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                           Đurđa Artić

I.2.
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Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ broj  36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 
36/15) i članka 30. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine 
Rugvica“ broj 2/13, 06/13) Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 
6. sjednici održanoj   16.11.2015. godine donijelo je                              

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA
ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

                                                                                      
Članak 1.

Vrijednosti boda (B) koja je osnov za obračun visine komunalne 
naknade u općini Rugvica iznosi 0,60 kn/m2 korisne površine 
stambenog prostora.

Članak 2.
Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka 

o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade objavljena u 
Službenom glasniku općine Rugvica broj: 5/01.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog  dana od objave u „ Službenom 

glasniku općine Rugvica“, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.

KLASA: 023-01/15-01/840
URBROJ: 238/26-15-1
          PREDSJEDNICA 

    OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                           Đurđa Artić
 

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

Općinsko vijeće Općine Rugvica, na 6. redovnoj sjednici, održanoj 
16.11.2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O POTICAJNIM MJERAMA ZA RAZVOJ 

PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se djelomična oslobađanja u plaćanju 

komunalne naknade Općini Rugvica, kao poticajne mjere za razvoj 
poduzetništva na području Općine Rugvica.

Članak 2.
Obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% oslobađaju 

se pravne i fizičke osobe koje na području Općine Rugvica obavljaju 
proizvodne i ostale djelatnosti, ako u trenutku podnošenja zahtjeva 
zapošljavaju više od 50 radnika sa prebivalištem na području Općine 
Rugvica na neodređeno vrijeme.

 Obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 30% 
oslobađaju se pravne i fizičke osobe koje na području Općine Rugvica 
obavljaju proizvodne i ostale djelatnosti, ako u trenutku podnošenja 
zahtjeva zapošljavaju više od 20 radnika sa prebivalištem na području 
Općine Rugvica na neodređeno vrijeme.

 Obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 10% 
oslobađaju se pravne i fizičke osobe koje na području Općine Rugvica 
obavljaju proizvodne i ostale djelatnosti, ako u trenutku podnošenja 
zahtjeva zapošljavaju više od 10 radnika sa prebivalištem na području 
Općine Rugvica na neodređeno vrijeme.

Članak 3.
Pravo na djelomično oslobađanje od obveze plaćanja komunalne 

naknade, utvrđuje se rješenjem o komunalnoj naknadi.

Članak 4.
Zahtjevu za djelomično oslobađanje od plaćanja obveze komunalne 

naknade, pravne i fizičke osobe Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Rugvica prilažu slijedeću dokumentaciju:
1.rješenje o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni 

ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 3 mjeseca do dana 
podnošenja zahtjeva

2.potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi 
zaposlenih

3.preslike osobnih iskaznica zaposlenika, ili dugi jednakovrijedan 
dokument iz kojeg je vidljivo da isti imaju prebivalište na području 
Općine Rugvica.

Članak 5.
Pravnoj ili fizičkoj osobi koja nakon donošenja rješenja o 

djelomičnom oslobađanju od plaćanja obveze komunalne naknade 
smanji broj zaposlenih iz odgovarajućeg stavka članka 2 ove Odluke, 
a broj zaposlenih ostane u okviru poticaja utvrđenim odgovarajućim 
stavkom istog članka, izdati će se novo rješenje o razdoblju korištenja 
olakšice.

Ukoliko pravna ili fizička osoba smanji broj zaposlenih iz 
odgovarajućeg stavka članka 2 ove Odluke prije isteka godine dana 
od dana konačnosti rješenja o djelomičnom oslobađanju i time više ne 
udovoljava kriterijima za ostvarenje olakšice, Jedinstveni upravni odjel 
Općine Rugvica rješenjem će utvrditi plaćanje obveze za prethodnu 
godinu.

Članak 6.
Korisnici poticajnih mjera iz ove Odluke dužni su na zahtjev Općine 

Rugvica, a obavezno krajem svake kalendarske godine, dostaviti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica dokaz o broju 
zaposlenih sa prebivalištem na području Općine Rugvica radi kontrole 
i opstojnosti daljnjeg korištenja poticajnih mjera.   

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku Općine Rugvica, a počinje se primjenjivati od 
01.01.2016.godine.

KLASA: 023-01/15-01/849                 Predsjednica
URBROJ: 238/26-15-1              Općinskog vijeća
Rugvica, 16.11.2015                  Đurđa Artić
  
   

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-02/05
URBROJ: 238/26-15-01
Rugvica, 16.11.2015.
Na temelju  članka  30. Statuta Općine Rugvica (Službeni glasnik 

općine  Rugvica broj  2/13 i 6/13) Općinsko vijeće općine Rugvica na 
svojoj 6.sjednici održanoj dana 16.11.2015. godine donijelo je

ODLUKU

I.
Ovlašćuje se načelnik Općine Rugvica na potpisivanje Ugovora 

o darovanju nekretnine k.č.br. 558/3, upisane u zk.ul.br. 11 k.o. 
Okunščak (po katastru PL 747, kč. br. 558/3 k.o. Okunščak), u naravi 
izgrađeno zemljište Školska ulica površine 9 m² i oranica Školska 
ulica površine 26 m², ukupne površine 35 m², sa HEP-OPERATOROM 
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 
Zagreb, OIB 46830600751, zastupan po punomoćniku Jure Jozić, 
dipl. ing. u ime i za račun HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. Ulica 
grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 28921978587,  na kojoj je izgrađena 
zamjenska transformatorska stanice, 10(20)/0,4 kV instalirane snage 
1x1000 kVA, naziva ZTS 19 Jalševec Nartski – škola.

    
                                                                                    PREDSJEDNICA
                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                          Đurđa Artić 

I.3.

I.4.

I.5.



5

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/818
URBROJ: 238/26-15-1
Rugvica, 16.11.2015.

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 6. sjednici održanoj 
16.11.2015. 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 sufinanciranju mjesečnih karata za učenike 

srednjih škola

I.

Sufinancirati će se mjesečne karte za razdoblje od rujna do 
prosinca 2015. godine (školska godina 2015/2016.) za učenike 
srednjih škola s prebivalištem na području općine Rugvica za prijevoz 
"Čazmatransom" ili drugim prijevoznikom na županijskim linijama i 
međužupanijskoj liniji koja saobraća do Grada Zagreba u iznosu od 
prodajne cijene mjesečne karte kako slijedi:

RELACIJA KM       UKUPNA       OPĆINA                                                                    
                                                                    CIJENA       RUGVICA
JEŽEVO OKR. – ZAGREB 32 1.364,00 197,78
JEŽEVO 1 - ZAGREB 30 1.320,00 191,40
OBEDIŠĆE – ZAGREB 29 1.320,00 191,40
DUG. GREDA – ZAGREB 28 1.320,00 191,40
DUG. ČRNEC – ZAGREB 27 1.276,00 185,02
RUG. ČRNEC – ZAGREB 26 1.276,00 185,02
RUGVICA – ZAGREB 24 1.144,00 165,88
DRAGOŠIČKA – ZAGREB 23 1.144,00 165,88
OKUNŠČAK – ZAGREB 22 1.100,00 159,50
NART JALŠEVAC – ZAGREB 21 1.100,00 159,50
STRUGA NARTSKA – ZAGREB 20 1.056,00 153,12
TRSTENIK NARTSKI – ZAGREB 19 1.056,00 153,12
SVIBJE – ZAGREB 18 1.056,00 153,12
SVIBOVSKI OTOK – ZAGREB 17 1.012,00 146,74
SOP – ZAGREB 15 924,00 133,98
HRUŠČICA - ZAGREB 13 924,00 133,98

RELACIJA KM          UKUPNA    OPĆINA                                                                                                       
                                                                      CIJENA   RUGVICA
JEŽEVO OKR. – DUGO SELO 12 836,00 121,22
JEŽEVO 1 – DUGO SELO 11 836,00 121,22
OBEDIŠĆE – DUGO SELO 10 748,00 108,46

RELACIJA KM  UKUPNA OPĆINA                                                                                                                                           
                                                                     CIJENA       RUGVICA
PREVLAKA – ZAGREB 35 1.408,00 204,16
OBOROVO 2 –ZAGREB 33 1.408,00 204,16
OBOROVO 1 – ZAGREB 31 1.364,00 197,78
PRESEKA – ZAGREB 29 1.320,00 191,40
OBOROVSKI NOVAKI 2 - ZAGREB 28 1.320,00 191,40
OBOROVSKI NOVAKI 1 - ZAGREB 26 1.276,00 185,02
RUGVICA 2 – ZAGREB 24 1.144,00 165,88
RUGVICA - ZAGREB 23 1.144,00 165,88

RELACIJA KM          UKUPNA      OPĆINA                                                                                             
                                                                     CIJENA       RUGVICA
PREVLAKA – DUGO SELO 19 1.056,00 153,12
OBOROVO 2 – DUGO SELO 17 1.012,00 146,74
OBOROVO 1 – DUGO SELO 16 1.012,00 146,74
OBOROVO 1 – DUGO SELO 
(ŽELJEZNIČKA STANICA) 16 1.012,00 146,74
PRESEKA – DUGO SELO 13 924,00 133,98
PRESEKA – DUGO SELO 

(ŽELJEZNIČKA STANICA) 13 836,00 121,22
OBOR. NOVAKI 2 – DUGO SELO 12 836,00 121,22
OBOR. NOVAKI 1 – DUGO SELO 10 748,00 108,46
RUGVICA 2 – DUGO SELO  9 748,00 108,46
RUGVICA 1 – DUGO SELO  8 748,00 108,46
RUGVICA 1 – DUGO SELO 
(ŽELJEZNIČKA STANICA)  8 748,00 108,46

II.
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se tako da se prodajna cijena 

mjesečne karte smanjuje sukladno članku 1. ovog Zaključka za koji 
iznos prijevoznik dostavlja općini račun za protekli mjesec sa spiskom 
učenika koji su to pravo iskoristili.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 

Službenom glasniku.
      

PREDSJEDNICA
        OPĆINSKOG VIJEĆA
     Đurđa Artić

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/817
URBROJ: 238/26-15-1
Rugvica, 16.11.2015.

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 6. sjednici održanoj 
16.11.2015. 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 sufinanciranju mjesečnih karata za studente

I.
Sufinancirati će se mjesečne karte za razdoblje od rujna do 

prosinca 2015. godine (akademska godina 2015/2016.) za studente s 
prebivalištem na području općine Rugvica za prijevoz "Čazmatransom" 
ili drugim prijevoznikom na županijskim linijama i međužupanijskoj 
liniji koja saobraća do Grada Zagreba u iznosu od prodajne cijene 
mjesečne karte kako slijedi:

RELACIJA KM UKUPNA  OPĆINA  
  CIJENA  RUGVICA
JEŽEVO OKR. – ZAGREB 32 1.364,00 197,78
JEŽEVO 1 - ZAGREB 30 1.320,00 191,40
OBEDIŠĆE – ZAGREB 29 1.320,00 191,40
DUG. GREDA – ZAGREB 28 1.320,00 191,40
DUG. ČRNEC – ZAGREB 27 1.276,00 185,02
RUG. ČRNEC – ZAGREB 26 1.276,00 185,02
RUGVICA – ZAGREB 24 1.144,00 165,88
DRAGOŠIČKA – ZAGREB 23 1.144,00 165,88
OKUNŠČAK – ZAGREB 22 1.100,00 159,50
NART JALŠEVAC – ZAGREB 21 1.100,00 159,50
STRUGA NARTSKA – ZAGREB 20 1.056,00 153,12
TRSTENIK NARTSKI – ZAGREB 19 1.056,00 153,12
SVIBJE – ZAGREB 18 1.056,00 153,12
SVIBOVSKI OTOK – ZAGREB 17 1.012,00 146,74
SOP – ZAGREB 15 924,00 133,98
HRUŠČICA - ZAGREB 13 924,00 133,98

RELACIJA KM          UKUPNA     OPĆINA  
                                                                       CIJENA     RUGVICA
JEŽEVO OKR. – DUGO SELO 12 836,00 121,22
JEŽEVO 1 – DUGO SELO 11 836,00 121,22
OBEDIŠĆE – DUGO SELO 10 748,00 108,46

I.6.

I.7.
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RELACIJA KM         UKUPNA     OPĆINA                                                                                                                                                  
                                                                      CIJENA      RUGVICA
PREVLAKA – ZAGREB 35 1.408,00 204,16
OBOROVO 2 –ZAGREB 33 1.408,00 204,16
OBOROVO 1 – ZAGREB 31 1.364,00 197,78
PRESEKA – ZAGREB 29 1.320,00 191,40
OBOROVSKI NOVAKI 2 - ZAGREB 28 1.320,00 191,40
OBOROVSKI NOVAKI 1 - ZAGREB 26 1.276,00 185,02
RUGVICA 2 – ZAGREB 24 1.144,00 165,88
RUGVICA - ZAGREB 23 1.144,00 165,88

RELACIJA KM         UKUPNA     OPĆINA
                                                                      CIJENA        RUGVICA
PREVLAKA – DUGO SELO 19 1.056,00 153,12
OBOROVO 2 – DUGO SELO 17 1.012,00 146,74
OBOROVO 1 – DUGO SELO 16 1.012,00 146,74
OBOROVO 1 – DUGO SELO 
(ŽELJEZNIČKA STANICA) 16 1.012,00 1146,74
PRESEKA – DUGO SELO 13 924,00 133,98
PRESEKA – DUGO SELO 
(ŽELJEZNIČKA STANICA) 13 836,00 121,22
OBOR. NOVAKI 2 – DUGO SELO 12 836,00 121,22
OBOR. NOVAKI 1 – DUGO SELO 10 748,00 108,46
RUGVICA 2 – DUGO SELO 9 748,00 108,46
RUGVICA 1 – DUGO SELO 8 748,00 108,46
RUGVICA 1 – DUGO SELO 
(ŽELJEZNIČKA STANICA) 8 748,00 108,46

II.
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se tako da se prodajna cijena 
mjesečne karte smanjuje sukladno članku 1. ovog Zaključka za koji 
iznos prijevoznik dostavlja općini račun za protekli mjesec sa spiskom 
studenata  koji su to pravo iskoristili.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

      Đurđa Artić

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, 
153/09, 143/12 i 152/14  )  i članka 30.Statuta općine Rugvica 
(Službeni glasnik općine  Rugvica broj: 2/13 i 6/13 ) Općinsko vijeće 
općine Rugvica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 16.11.2015. godine 
donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu općine Rugvica

I.
Objavit će se na internet stranici općine Rugvica: www.rugvica.hr 

natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Rugvica  i to:

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, livada Majerovo ukupne površine 8ha 4475 m2;
-sve navedene čestice mogu se uzeti u zakup kao jedinstvena 

cjelina 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.Okunščak, oranice ukupne zajedničke 

površine 2ha 9198m2 – sve navedene čestice mogu se uzeti u zakup 
kao jedinstvena cjelina po ukupnoj početnoj cijeni od 300,00kn 
godišnje – ISKLJUČIVO ZA KOŠNJU.

  II.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke daje se u zakup  do 

30.09.2017. godine, uz mogućnost prekida zakupa i prije isteka roka 
u slučaju  promjene namjene zemljišta ili jednostranim raskidom bilo 
koje ugovorne strane bez posebnog obrazloženja uz otkazni rok od 60 
dana i mogućnost skidanja usjeva koji su predmet ove Odluke.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe.
Pisana ponuda mora sadržavati:
- naziv odnosno ime i adresu natjecatelja;
-oznaku rednog broja pod kojim se nalaze čestice za koje se 

ponuda podnosi;
-visinu ponuđene godišnje zakupnine;
-dokaze na temelju kojih se može ostvariti prvenstveno pravo 

zakupa,

Odbacit će se ponuda ponuditelja za kojeg se uvidom u službene 
evidencije Općine Rugvica utvrdi da ima nepodmirene obveze prema 
Općini.

Prvenstveno pravo zakupa ima fizička i pravna osoba:
-dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze što se 

dokazuje valjanim ugovorom o zakupu,
-dosadašnji posjednik koji koristi predmetno zemljište temeljem 

potvrde,
-vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se 

daje u zakup što se dokazuje zemljišno-knjižnim izvatkom i valjanim 
ugovorom o zakupu,

-fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem na 
području Općine Rugvica

-hrvatski branitelj iz Domovinskog rata,
pod uvjetom da ponude ili prihvate najvišu ponuđenu cijenu.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 

od 500,00 kn za redne brojeve 1, 2 i 3. pod kojim se nalazi zemljište 
za koje se natječu, te u visini od 300,00 kn za redni broj 4. pod kojim 
se nalazi zemljište za koje se natječu.  Jamčevina se uračunava u 
godišnju zakupninu, a uplaćuje se na žiro-račun općine Rugvica broj 
IBAN HR 5323600001837600008 sa pozivom na broj 7722-OIB, 
model 24 sa naznakom „jamčevina za zakup“. Općina ima pravo 
poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Klasa: 023-01/15-01/820                                     PREDSJEDNICA
Ur.broj: 238/26-15-1                                      OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                     Đurđa Artić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg J. Predavca 1
Tel. 2764-220, 2764-215, Fax. 2774-444
KLASA: 023-01/15-01/820
URBROJ: 238/26-15-2
Rugvica, 16.11.2015.
 
Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 6. sjednici održanoj 

16.11.2015. 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 provedbu 

natječaja za zakup poljoprivrednopg zemljišta u 
vlasništvu općine Rugvica

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Radanović Ivica
2. Rašić Stipo
3. Kuzmec Ivica
 PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA
Đurđa Artić

I.8.

I.9
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Na temelju članaka 86., 87. i 89.Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ br.153/13), te odredbe 

članka 30. Statuta Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica 
broj: 2/13 i 6/13)  Općinsko vijeće Općine Rugvica na 6. sjednici 
održanoj dana 16.11.2015. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I
Ne prihvaća se donošenje  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske zone Trstenik i 
Siromaja Insula (Službeni glasnik Općine Rugvica broj: 4/15 )

II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku Općine Rugvica.

KLASA: 023-01/14-01/948
UR. BROJ: 238/26-15-01
              PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Đurđa Artić

        

Općinsko vijeće Općine Rugvica na 6. sjednici održanoj  
16.11.2015.godine, temeljem članka 86. stavak 3. Zakona 

o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.),  članka 30. 
Statuta Općine Rugvica ("Službeni glasnik Općine Rugvica", broj 2/13 
i 6/13), donijelo je

ODLUKU  O  IZRADI 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

GOSPODARSKE ZONE NASELJA RUGVICA 
(UPU-20)

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske 

zone naselja Rugvica.

Članak 2.
Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade Urbanističkog plana 

uređenja gospodarske zone naselja Rugvica (u nastavku: Plana) je 
Jedinstveni upravni odjel Općine Rugvica.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.
 Plan  se izrađuju i donosi na temelju sljedeće pravne osnove:
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/2013.),
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 

prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
("Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04),

- Zakon o grobljima (NN br. 19/98 i 50/12),
- Pravilnik o grobljima (99/02),
- te ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja, kao i 

posebni propisi.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.
Razlozi za pokretanje izrade Plana su:
- obveza utemeljena člankom 85. stavak 4. Prostornog plana 

uređenja Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica, broj 2/05, 
6/07, 4/10, 1/13, 7/14 i 2/15-pročišćeni tekst),

- obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja 
temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 
153/13),

- uređenje i opremanje područja gospodarske namjene, te njegovo 
komunalno opremanje.

OBUHVAT PLANA
Članak 5.

Granica obuhvata Plana  sukladna je granicama utvrđenim 
Prostornim planom  uređenja Općine Rugvica.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 7,86 ha. 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.
Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine 

Rugvica je Prostorni plan uređenja Općine Rugvica (“Službeni 
glasnik Općine Rugvica br. 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14) koji utvrđuje 
programske i prostorne postavke razvoja Općine Rugvica. 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.
U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Rugvica 

utvrđuje potrebu donošenja Plana kojim će se ostvariti prostorne 
mogućnosti za realizaciju planiranih zahvata u prostoru. 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I 
DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA 
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU 
ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih 

podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija 
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna 
tijela. 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.
Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) 

koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju 
javnopravna tijela pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. 
Zakona o prostornom uređenju. 

Stručno rješenje Plana izradit ce stručni izrađivač Urbanističkog 
plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica. 

Članak 10.
U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) 
kartografski prikazi Plana izrađivati će se na digitalnoj katatarskoj karti 
u mjerilu 1:2000.

Općina Rugvica raspolaže svim potrebnim kartografskim prikazima 
za potrebe izrade  Plana u digitalnom obliku, te će isti biti ustupljeni 
stručnom izrađivaču Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone 
naselja Rugvica.

Stručni izrađivač treba biti registriran za obavljanje djelatnosti 
prostornog uređenja i imati suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje svih stručnih poslova 
prostornog uređenja sukladno Pravilniku o davanju i oduzimanju 
suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 
21/06. i 53/06).

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM 
PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.
U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske 

smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:
Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja 

ili suglasnosti:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, 

Radnička cesta 80, Zagreb, 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel za područje zagrebačke županije, Mesnička 9, 
Zagreb,

I.10.

I.11.
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- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica 
Grada Vukovara 220, Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene 
industrije, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne 
industrije, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu 
i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu i spašavanje, Capraška bb, 
Zagreb,

- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 
Jurišićeva 13, Zagreb

- DUUDI – Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 
Dežmanova 20, Zagreb

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne 
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Sarajevska cesta 7, Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, 
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorijat 
unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb.

Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja 
mišljenja ili suglasnosti, a koja sudjeluju u postupku izrade Plana 

- Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Vukovarska 
72, Zagreb,

- Županijska uprava za ceste, Remetinačka 3, Zagreb,
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivno područje Grada 

Zagreba, Vukovarska 220, Zagreb,
- HEP Elektra Zagreb,Pogon Dugo Selo, Domobranska 14a, Dugo 

Selo,
- DUKOM d.o.o. J. Zorića 72, Dugo Selo,
- DUKOM-PLIN d.o.o. J. Zorića 72, Dugo Selo.
Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu 

se uključiti i drugi sudionici.

Članak 12.
U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju 

javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se 
mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određenih 
ovom Odlukom. 

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana 
dostave ove Odluke o izradi plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 11. ove Odluke o izradi 
Plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom 
stavku smatrat će se da zahtjeva nema.

U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti 
koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom 
propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih 
strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 
zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj 
izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno 
obrazložiti.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA ODNOSNO 
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 13.
Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:
- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice 

i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana od nadležnih 
javnopravnih tijela,  

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od 
dostave zahtjeva javnopravnih tijela

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 
najviše 30 dana od izrade Nacrta prijedloga plana

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od 

proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi
- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana 

od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi i dobivanje mišljenja tijela i 
osoba određenih posebnim propisima 

- nakon donošenja Plana potrebno je izraditi pročišćeni tekst 
odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana u elektroničkom i 
analognom obliku - u roku od 20 dana.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se 
produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i Izrađivača.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.
Temeljem odredbi članka 168. Zakona o prostornom uređenju, 

izradu Plana u cijelosti će financirati tvrtka BAJKMONT d.o.o. iz 
Sesveta, Svetomatejska 12.

Načelnik Općine Rugvica ovlašćuje se za sklapanje ugovora 
sukladno članku 168. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Nositelj izrade sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju 

(NN 153/13), obavijestit će javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici 
Općine i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za 
prostorni razvoj.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima 
navedenim člankom 11. ove Odluke te sukladno članku 86. stavku 5. 
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Hrvatskom zavodu za 
prostorni razvoj. 

Uz dostavu Odluke javnopravnim tijelima upućuje se poziv za 
dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) 
za izradu Plana. 

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), 
javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve iz članka 
11. ove Odluke, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o 
prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog 
propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. U ovom mišljenju 
ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u 
zahtjevima iz članka 11. ove Odluke. Mišljenje prema kojemu određeni 
dio prijedloga  Plana nije u skladu sa zahtjevima iz članka 11. ove 
Odluke mora biti obrazloženo, u suprotnom nositelj izrade nije dužan 
takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje 
u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog  Plana izrađen 
u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili 
dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela, 
koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade 
i donošenja  Plana smatraju se, u smislu Zakona o prostornom 
uređenju (NN 153/13), mišljenjem iz stavka 4. ovog članka.

Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku 

Općine Rugvica”. 

Klasa : 023-01/15-01/853     
Ur.broj: 238/26-15-1      
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 Đurđa Artić 


