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KAZALO
I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rugvica		
(ciljane izmjene i dopune)
2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja «IKEA ZAGREB ISTOK»
3.. Odluka o sufinanciranju prijevoza učeničkih mjesečnih karata za školsku godinu 		
2011./2012.
4. Odluka o sufinanciranju studentskih mjesečnih karata za akademsku godinu 2011./2012.

II. AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
1. Ispravak Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 		
infrastrukture za 2010. godinu,
2. Ispravak Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 		
2010. godinu,
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Općina

Rugvica

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09 i 55/11)
i članka 30. Statuta Općine Rugvica (4/09 i 6/09), Općinsko vijeće
općine Rugvica, na 23. sjednici održanoj 14.09. 2011.godine., donijelo
je
I. 1.

ODLUKU
O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE RUGVICA
(ciljane izmjene i dopune)
OPĆA ODREDBA
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja općine Rugvica - ciljane izmjene i dopune u nastavku teksta:
Odluka.
PRAVNA OSNOVA
Članak 2.
(1) Odluka se donosi temeljem članka 26. i 73. te članka 55. stavak
3. i 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu:
Zakon).
(2) III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Rugvica
(u daljnjem tekstu: Plan) izradit će se u skladu s Pravilnikom
o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (‘’Narodne
novine’’, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).
(3) istodobno s izradom ovoga Plana za Urbanistički plan uređenja
„IKEA ZAGREB ISTOK“ (Službeni glasnik Općine Rugvica 04/10)
izradit će se 1. Izmjene i dopune.
Članak 3.
(1) Nositelj izrade Plana je Općina Rugvica koju zastupa načelnik
Općine.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
(1) Obuhvat Plana je sjeverozapadni dio područja Općine u
granicama koje obuhvaćaju područja Urbanističkog plana uređenja
„IKEA ZAGREB ISTOK“ i „UPU 15“ koji su određeni II. Izmjenama
i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rugvica (Službeni
glasnik Općine Rugvica 04/10) te istočni kontaktni prostor – zona
planirane dogradnje i rekonstrukcije čvora Ivanja Reka na autocesti
A3.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
(1) Za navedeni je obuhvat započelo uređenje građevinskog
zemljišta izradom urbanističkih planova uređenja i izdavanjem
lokacijskih dozvola za rekonstrukciju i izgradnju kanala melioracijske
odvodnje i prometnih površina vezanih za rekonstrukciju i dogradnju
čvora Ivanja Reka.
RAZLOG ZA IZRADU PLANA
Članak 6.
(1) Izrada Plana provodi se radi:
- usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije (IV.
Izmjene i dopune) u odnosu na planirani čvor na autocesti A3 u
prostoru sjeverno od naselja Otok Svibovski;
- usklađenja s Prostornim planom Zagrebačke županije (IV.
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Izmjene i dopune) u odnosu na planiranu zonu gospodarske
namjene površine veće od 25 ha u zoni UPU-a „IKEA ZAGREB
ISTOK“ i UPU-a „15“,
- implementacije rješenja iz dosada izrađene tehničke
dokumentacije za prometnu i komunalnu infrastrukturu
- preoblikovanja dosadašnje namjene površina i omogućavanja
povećanja obujma planirane izgradnje građevina trgovačkih sadržaja
u zoni UPU-a „IKEA ZAGREB ISTOK“;
- definiranja mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije;
- usklađivanja drugih planskih rješenja s planiranim izmjenama;
- definiranje mogućnosti zahvata tehnološke vode.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 7.
(1) Istaknutim razlozima za izradu Plana određeni su ujedno i
osnovni ciljevi i programska polazišta tako da se omogući:
A. – u zoni UPU-a „IKEA ZAGREB ISTOK“:
- oblikovanje zone gospodarske namjene, poslovne – pretežito
trgovačke, površine veće od 25 ha;
- formiranje građevne čestice površine veće od 25 ha;
- provjera i po potrebi izmjena u segmentima prometne
infrastrukture (trase, križanja, kategorizacija i sl.);
- preoblikovanje zona/koridora prometne i komunalne
infrastrukture i zaštitnog zelenila;
- provjera, u suradnji s HEP-om, mogućnosti realizacije planirane
TS 110/x kV „SOP“;
- korištenje obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe;
- usklađivanje drugih planskih rješenja s provedenim izmjenama.
B. – u ostalom dijelu obuhvata:
- provjera i po potrebi izmjene u segmentima prometne
infrastrukture (trase, križanja, kategorizacija i sl.);
- provjera i po potrebi izmjena granica kontaktnih namjena uz
zonu autoceste A3 i čvor „Otok Svibovski“ usklađenjem s tehničkom
dokumentacijom iz lokacijske dozvole za ovaj zahvat;
- korištenje obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe;
- usklađivanje drugih planskih rješenja s provedenim izmjenama;
- definiranje mogućnosti zahvata tehnološke vode.
POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
(1) Za izradu Plana nije potrebno pribaviti posebne stručne podloge.
(2) U postupku izrade Plana koristit će se podaci, planske smjernice
i propisani dokumenti koje će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe
s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
(3) U postupku izrade Plana koristit će se podaci iz tehničke
dokumentacije izrađene za potrebe izdavanja lokacijskih dozvola za
prometnu i komunalnu infrastrukturu unutar obuhvata Plana.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
(1) Stručno rješenje, odnosno nacrt prijedloga Plana izraditi će
izrađivač odabran u propisanom postupku.
(2) Ne predviđa se izrada varijantnih rješenja.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA
Članak 10.
(1) Kartografski prikazi Elaborata Plana, za sve faze izrade izradit
će se korištenjem digitalnih Topografskih karata u mjerilu 1:25.000 što
ih je izdala Državna geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova
u mjerilu 1:5000.
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POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA,
KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA,TE
DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA
Članak 11.
(1) Tijela i osobe koja daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u
postupku izrade Plana:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADITELJSTVA, Uprava za inspekcijske poslove,
Zagreb, Ul. Republike Austrije 20
2. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu i spašavanje,
Capraška bb, Zagreb;
3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU zagrebačka,
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat
unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb;
4. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb;
5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno područje
Grada Zagreba, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;
6. HEP Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo, Domobranska 14 a,
Dugo Selo;
7. HEP-prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Zagreb;
8. HEP-distribucija d.d., Sektor za razvoj, Zagreb;
9. DUKOM d.o.o., J. Zorića 72, Dugo Selo;
10. DUKOM-PLIN d.o.o., J. Zorića 72, Dugo Selo;
11. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Remetinečka 3, Zagreb;
12. MJESNI ODBORI: Sop, Hruščica i Otok Svibovski
i druga tijela utvrđena člankom 79. Zakona.
ROK ZA IZRADU PLANA
Članak 12.
(1) Poziv na dostavu zahtjeva uputit će se danom stupanja na
snagu ove Odluke, a rok dostave prethodnih zahtjeva (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana je 15 dana od dana
zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva
(2) Nositelj izrade Plana objavit će obavijest o početku izrade Plana
u razdoblju za dostavu zahtjeva.
(3) Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim
za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana provest će
se u tijeku izrade Nacrta prijedloga Plana i trajat će 15 dana od dana
objave u dnevnom tisku, a objava prethodne rasprave provest će se
u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu zahtjeva iz stavka
1. ovoga članka.
(4) Izvješće o prethodnoj raspravi, zajedno s Nacrtom prijedloga
Plana, nositelj izrade Plana pripremit će i dostaviti načelniku Općine
Rugvica da utvrdi Prijedlog plana za javnu raspravu u roku od 30 dana
od isteka roka za dostavu mišljenja, smjernica i preporuka po osnovi
prethodne rasprave.
(5) Javna rasprava o Prijedlogu plana objavit će se u dnevnom
tisku u roku od 8 dana od dana kada načelnik utvrdi Prijedlog plana
za javnu raspravu, a početak javne rasprave utvrđuje se u roku od 8
dana od dana objave oglasa javne rasprave u dnevnom tisku, dok se
rok trajanja javnog uvida u Prijedlog plana i rok za dostavu pisanih
očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijedlog plana
određuje u trajanju od 15 dana od dana početka javne rasprave.
(6) Nositelj izrade Plana, s odgovornim voditeljem izrade Plana
pripremit će Izvješće o javnoj raspravi u roku od 30 dana od isteka
javne rasprave.
(7) Nositelj izrade Plana izradit će Nacrt konačnog prijedloga Plana
u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i
prijedlozima u roku od 30 dana od isteka javne rasprave, te ga uputiti
na pribavljanje mišljenja propisanih člankom 94. Zakona, s rokom od
30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(8) Nositelj izrade Plana uputit će Nacrt konačnog prijedloga
Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja iz članka 94. Zakona, na
razmatranje i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana načelniku Općine
Rugvica u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu mišljenja
iz članka 94. Zakona.
(9) Načelnik Općine Rugvica razmotrit će i odlučiti o utvrđivanju
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Konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od dana dostave
materijala.
(10) nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana, a prije njegova
upućivanja na donošenje Općinskom vijeću Općine Rugvica, nositelj
izrade dostavit će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s
obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog
prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
(11) Općinsko vijeće Općine Rugvica odlučit će o donošenju Plana
na planiranoj idućoj sjednici nakon što predlagatelj - načelnik Općine
Rugvica dostavi materijal.
(12) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja
Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati sukladno uvjetima
propisanim Zakonom.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 13.
(1) Sredstva za izradu Plana osigurat će se sukladno odredbi članka
59. stavak.2. Zakona.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Sukladno članku 79. Zakona i ovoj Odluci, Nositelj izrade Plana će,
nakon objave, ovu Odluku dostaviti:
- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Upravi za inspekcijske poslove – Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska
ulica 25, 10000 Zagreb;
- tijelima i osobama iz članka 11., s pozivom za dostavu zahtjeva
iz članka 79. Zakona.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA
KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU
Članak 15.
(1)
Do donošenja Plana dopušteno je izdavanje akata za
zahvate u prostoru.
Članak 16.
(1) Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom
glasniku Općine Rugvica.
KLASA: 023-01/11-02/809
URBROJ: 238/26-11-1
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Kušeković v.r.
Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09 i
55/11) i članka 30. Statuta Općine Rugvica (4/09 i 6/09), Općinsko
vijeće općine Rugvica, na 23. sjednici održanoj 14.09.2011.godine.,
donijelo je
I. 2.

ODLUKU
O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„IKEA ZAGREB ISTOK“
OPĆA ODREDBA
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna urbanističkog
plana uređenja „IKEA ZAGREB ISTOK“ - u nastavku teksta: Odluka.
(2) I. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja „IKEA ZAGREB
ISTOK“ - u nastavku teksta: Plan, izrađuju se istodobno s izradom III.
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Rugvica.
PRAVNA OSNOVA

Članak 2.
(1) Odluka se donosi na temelju članka 26, 75, 78. te članka 55. st.
4 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09 i 55/11) - u
nastavku teksta: Zakon.
OBUHVAT PLANA
Članak 3.
(1) Plan obuhvaća čitavo područje obuhvata Urbanističkog plana
uređenja „IKEA ZAGREB ISTOK“, površine oko 50 ha.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 4.
(1) Prostor za koji se izrađuje Plan neizgrađeno je građevinskog
područje gospodarske namjene izvan građevinskog područja naselja.
(2) Uređenje građevinskog zemljišta započelo je donošenjem
Urbanističkog plana uređenja „IKEA ZAGREB ISTOK“ (Službeni
glasnik općine Rugvica 04/10),
RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
(1) Općinsko vijeće općine Rugvica je donijelo Odluku o donošenju
Urbanističkog plana uređenja „IKEA ZAGREB ISTOK“ (Službeni
glasnik općine Rugvica 04/10), čime se za ovo područje utvrdilo
uvjete i način gradnje u odnosu na stanje u prostoru te dokumente
prostornog uređenja više razine u trenutku izrade i donošenja Plana.
(2) Općinsko vijeće općine Rugvica je na 23. sjednici, 14.09.2011.
god., donijelo Odluku o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja općine Rugvica i time pokrenulo postupak implementacije
rješenja iz IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije
kojima je, u zoni obuhvata ovoga Plana, planirana gospodarska
namjena izvan građevinskog područja naselja veća od 25ha, a koje
u vrijeme izrade osnovnog Urbanističkog plana uređenja „IKEA
ZAGREB ISTOK“ nije bilo.
(3) U navedenom se obuhvatu još uvijek nisu realizirali namjeravani
zahvati u prostoru te je potrebno regulirati prostor da bi se postupno
(fazno) mogla realizirati ukupna planirana izgradnja.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
(1) Osnovna programska polazišta Izmjena i dopuna Plana su:
- maksimalno povećanje zone poslovne – pretežito trgovačke
namjene K2-1 na više od 25ha, sukladno vlasništvu i prostornourbanističkim mogućnostima;
- pomicanje prometnice između zona K2-1 i K2-2 na zapad, s
odgovarajućom korekcijom položaja kružnog toka na južnoj prometnici;
- preoblikovanje zona zaštitnog zelenila (primarno radi pomicanja
prometnice) te provjera i osiguranje zadovoljavajuće veličine površina;
- preoblikovanje jugoistočnih zona zelenila i infrastrukture (IS3);
- preoblikovanje zona gradivih dijelova građevnih čestica;
- utvrđivanje najveće dozvoljene građevinske bruto površine
pojedinih zona (građevnih čestica);
- provjera i po potrebi korekcija potrebnih širina koridora
prometnica;
- provjera i po potrebi korekcija položaja raskrižja / kružnih tokova;
- u dogovoru s HEP-om provjeriti izvedivost planirane TS 110/x kV
„SOP“ (IS1);
- u dogovoru s DUKOM-om provjeriti potrebu planiranja lokalnog
uređeje za pročišćavanje otpadnih voda (IS2) u odnosu na rokove
izgradnje javnog sustava odvodnje;
- predvidjeti mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i
kogeneracije (za vlastite potrebe);
- provesti usklađenja s izrađenim projektima prometnica i
infrastrukture;
- predvidjeti izvedbu zaštite naselja od buke izgradnjom barijere
duž južne prometnice;
- mogućnost definiranja tehnološke vode.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
(1) Za izradu Plana nije nužno pribavljati posebne stručne podloge
jer se postupak izrade može provesti na temelju podataka, planskih
smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela
i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga te dosada,
temeljem osnovnog Plana, izrađene tehničke dokumentacije .
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
(1) Stručno rješenje nacrta prijedloga Plana izradit će stručni
Izrađivač u suradnji s nositeljem izrade Plana Općinom Rugvica, na
temelju stručnih prijedloga iznesenih u "Programu za izradu 1. Izmjena
i dopuna urbanističkog plana uređenja „IKEA ZAGREB ISTOK“ i ove
Odluke.
(2) Stručno rješenje, odnosno nacrt prijedloga Plana izraditi će
izrađivač odabran u propisanom postupku.
(3) Ne predviđa se izrada varijantnih rješenja.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Članak 9.
(1) Plan će se izradit na digitalnoj katastarskoj karti, u mjerilu
1:2000.
(2) Digitalnu katastarsku kartu osigurat će Nositelj izrade Plana Općina Rugvica.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA,
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U
IZRADI PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA
Članak 10.
(1) Tijela i osobe koja daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u
postupku izrade Plana:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADITELJSTVA, Uprava za inspekcijske poslove,
Zagreb, Ul. Republike Austrije 20;
2. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu i spašavanje,
Zagreb;
3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU zagrebačka,
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat
unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb;
4. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb;
5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno područje
Grada Zagreba, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;
6. HEP Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo, Domobranska 14 a,
Dugo Selo;
7. HEP-prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Zagreb;
8. HEP-distribucija d.d., Sektor za razvoj, Zagreb;
9. HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Regionalni sektor za
mrežu, Regionalni odjel za tehničku podršku i kontrolu, Palmotićeva
82, Zagreb;
10. HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Sektor za dokumentaciju i
telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, Zagreb;
11. DUKOM d.o.o., J. Zorića 72, Dugo Selo;
12. DUKOM-PLIN d.o.o., J. Zorića 72, Dugo Selo;
13. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Remetinečka 3, Zagreb;
14. Mjesni odbori Hruščica, Sop i Otok Svibovski;.
i druga tijela utvrđena člankom 79. Zakona.
ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH
FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 11.
(1) Poziv na dostavu zahtjeva uputit će se danom stupanja na
snagu ove Odluke, a rok dostave prethodnih zahtjeva (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu plana je 15 dana od dana
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zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva.
(2) Nositelj izrade Plana objavit će obavijest o početku izrade Plana
u razdoblju za dostavu zahtjeva.
(3) Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim
za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana provest će
se u tijeku izrade Nacrta prijedloga Plana i trajat će 15 dana od dana
objave u dnevnom tisku, a objava prethodne rasprave provest će se
u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu zahtjeva iz stavka
1. ovoga članka.
(4) Izvješće o prethodnoj raspravi, zajedno s Nacrtom prijedloga
Plana, nositelj izrade Plana pripremit će i dostaviti načelniku Općine
Rugvica da utvrdi Prijedlog plana za javnu raspravu u roku od 30 dana
od isteka roka za dostavu mišljenja, smjernica i preporuka po osnovi
prethodne rasprave.
(5) Javna rasprava o Prijedlogu plana objavit će se u dnevnom
tisku u roku od 8 dana od dana kada načelnik utvrdi Prijedlog plana
za javnu raspravu, a početak javne rasprave utvrđuje se u roku od 8
dana od dana objave oglasa javne rasprave u dnevnom tisku, dok se
rok trajanja javnog uvida u Prijedlog plana i rok za dostavu pisanih
očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijedlog plana
određuje u trajanju od 15 dana od dana početka javne rasprave.
(6) Nositelj izrade Plana, s odgovornim voditeljem izrade Plana
pripremit će Izvješće o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka
javne rasprave.
(7) Nositelj izrade Plana izradit će Nacrt konačnog prijedloga Plana
u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i
prijedlozima u roku od 30 dana od isteka javne rasprave, te ga uputiti
na pribavljanje mišljenja propisanih člankom 94. Zakona, s rokom od
30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(8) Nositelj izrade Plana uputit će Nacrt konačnog prijedloga
Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja iz članka 94. Zakona, na
razmatranje i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana načelniku Općine
Rugvica u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu mišljenja
iz članka 94. Zakona.
(9) Načelnik Općine rugvica razmotrit će i odlučiti o utvrđivanju
Konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od dana dostave
materijala.
(10) nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana, a prije njegova
upućivanja na donošenje Općinskom vijeću Općine Rugvica, nositelj
izrade dostavit će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s
obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog
prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
(11) Općinsko vijeće Općine Rugvica odlučit će o donošenju Plana
na planiranoj idućoj sjednici nakon što predlagatelj - načelnik Općine
Rugvica dostavi materij.
(12) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja
Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati sukladno uvjetima
propisanim Zakonom.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
(1) Sredstva za izradu Plana će osigurati vlasnik zemljišta i
investitor planirane gradnje.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA
KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 13.
(1) Do donošenja Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate
u prostoru.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Rugvica.
KLASA: 023-01/11-02/810
URBROJ: 238/26-11-1
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Kušeković v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta općine Rugvica (Službeni
glasnik općine Rugvica broj 4/09 i 6/09) Općinsko vijeće
općine Rugvica na svojoj 23. sjednici održanoj 14.09.2011. godine
donijelo je
I.3.

ODLUKU
O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIČKIH
MJESEČNIH KARATA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./12.
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za prava na sufinanciranje
mjesečne karte za redovite učenike srednjih škola na međuopćinskim
linijama i međužupanijskim linijama koje saobraćaju do Grada
Zagreba za školsku godinu 2011./12.
Članak 2.
Sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 50% prodajne
cijene mjesečne karte mogu dobiti obitelji čija djeca redovito pohađaju
srednju školu ukoliko ostvaruju pravo na dječji doplatak u 2011/2012.
godini što se dokazuje rješenjem o dječjem doplatku koje je izdao
HZMIO.
Sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 25% prodajne
cijene mjesečne karte mogu dobiti obitelji čija djeca redovito pohađaju
srednju školu, a ne ostvaruju ovo pravo temeljem stavka 1. ovoga
članka.
Zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke podnosi se u
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se tako da se prodajna cijena
mjesečne karte smanjuje sukladno članku 1. ove Odluke za koji iznos
prijevoznik dostavlja općini račun za protekli mjesec sa spiskom
učenika koji su to pravo iskoristili.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku
općine Rugvica.
KLASA: 023-01/11-01/725
URBROJ:
238/26-11-1
							
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Siniša Kušeković

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/806
URBROJ: 238/26-11-2
Rugvica, 14.09.2011.
I.4.

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 23. sjednici održanoj
14.09.2011. godine temeljem članka 30. Statuta općine Rugvica
("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 4/09, 6/09) donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju studentskih mjesečnih karata
I.
Sufinancirati će se studentske mjesečne karte za prijevoz
"Čazmatransom" ili drugim prijevoznikom na međužupanijskoj liniji
koja saobraća do Grada Zagreba od 25% od prodajne cijene
mjesečne karte za sve studente sa prebivalištem na području općine
Rugvica za akamemsku godinu 2011./12.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o
subvencioniranju đačkih i studentskih mjesečnih karata (Službeni
glasnik općine Rugvica broj 8/10).
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
		
Siniša Kušeković

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Rugvica, Trg J.Predavca 1
KLASA: 023-01/11-01/148
URBROJ: 238/26-11-2
Rugvica, 20.09.2011.
II.1.

Nakon izvršenog uspoređivanja sa izvornim tekstom, utvrđene su
greške u tablici:
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010 god., objavljenih u Službenom glasniku Općine
Rugvica, broj 3 od 29.03.2011. god., te se daje

ISPRAVAK
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GOD.

478.777,00, te pod šljunak umjesto 50.038,00 treba stajati 54.585,00.
U tablici pod rednim brojem IV.4. „Čišćenje nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima od snijega i leda“ u stupcu 4. pod „Izvršeno“ umjesto
183.946,00 treba stajati 203.380,50.
U „Rekapitulacija rashoda“ pod rednim brojem 3. „Održavanje
javnih površina“ pod „Izvršeno“ umjesto 394.182,00 treba stajati
370.245,64. Pod rednim brojem 4. „Održavanje nerazvrstanih cesta“
pod „Izvršeno“ umjesto 2.028.020,00 treba stajati 2.052.001,50.
U zadnjem retku pod „Sveukupno“ pod „Izvršeno“ umjesto
4.099.939,00 treba stajati 4.099.984,14.
U „Izvori financiranja“ pod „Sredstva iz proračuna“ umjesto
2.306.082,00 kn treba stajati 2.306.127,14 kn.
PROČELNICA:
Ljiljana Jug, dipl. pravnik, v.r.

U tablici pod rednim brojem 2.- II. 1. OPSKRBA VODOM, 2.
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, GRAĐENJE
u stupcu 5. „Izvori financiranja“ umjesto – komunalni doprinos
(938.479,00 kn) – proračun (223.839,00 kn) treba stajati – komunalni
doprinos (938.479,00 kn), -proračun (222.335,00 kn), - naknada za
priključenje (1.504,00 kn).
U tablici pod – III. OSTALA INFEASTRUKTURA u stupcu 4. pod
„Izvršeno“ umjesto 227.602,00 treba stajati 227.611,00.
U istoj tablici pod rednim brojem 1. „II. Izmjene i dopune PPU
Općine Rugvica“ u stupcu 4. pod „Izvršeno“ umjesto 39.974,00 treba
stajati 39.975,00.
U istoj tablici pod rednim brojem 2. „Izrada UPU-a“ u stupcu 4. pod
„Izvršeno“ umjesto 113.890,00
treba stajati 113.898,00.
U tablici „Rekapitulacija rashoda“ pod „III. Ostala infrastruktura u
stupcu – izvršeno“ umjesto 227.602,00 treba stajati 227.611,00.
U „Izvori financiranja“ pod „Naknada za priključenje“ umjesto
143.780,00 kn treba stajati 142.276,00 kn, pod „Sufinanciranje“
umjesto 123.000,00 kn treba stajati 113.898,00 kn, te pod „Proračun“
umjesto 337.551,00 kn treba stajati 336.048,00 kn.
PROČELNICA:
Ljiljana Jug, dipl. pravnik, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Rugvica, Trg J.Predavca 1
KLASA: 023-01/11-01/149
URBROJ: 238/26-11-2
Rugvica, 20.09.2011.
Nakon izvršenog uspoređivanja sa izvornim tekstom, utvrđene su
greške u tablici:
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010 god., objavljenih u Službenom glasniku Općine
Rugvica, broj 3 od 29.03.2011. god., te se daje
II.2.

ISPRAVAK
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GOD.
U tablici „III. Održavanje javnih površina“ pod točkom III.2.
„Izvanredno održavanje ŽC“ u stupcu 4. pod „Izvršeno“ umjesto
370.246,00 treba stajati 346.309,24.
U tablici „IV. Održavanje nerazvrstanih cesta“ u stupcu 4. pod
„Izvršeno“ umjesto 2.028.020,00 treba stajati 2.052.001,50.
U tablici pod rednim brojem IV.1. „Redovito održavanje makadamskih
cesta“ u stupcu 4. pod „Izvršeno“ umjesto 474.230,00 treba stajati
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