
Na temelju Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici 

Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 35/20) i Upute o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz 

točke II navedene Odluke, Stožer civilne zaštite Općine Rugvica  dana 24. ožujka 2020. godine donio 

je 

 

ODLUKU 

o postupku izdavanja propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta 

na području Općine Rugvica i provedbi nadzora 

 

I. 

Za potrebe provedbe Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u 

Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 35/20), Stožer civilne zaštite Općine Rugvica, kao 

nadležno tijelo za provedbu iste Odluke, odlučuje da će propusnice iz svoje nadležnosti, za okolnosti 

na koje se ne odnosi zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Općini Rugvica, a to su: 

 

- iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnja 

hrane i osnovnih potrepština, u nužnim slučajevima pri čemu se nužnim slučajem smatra 

i kupnja hrane i hranjenje životinja 

 

izdavati od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, elektronskim putem, a iznimno i 

na adresi Općine Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 

 

II 

 Propusnice se izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom  

na e-mail: propusnice@rugvica.hr . 

 Mještani Općine Rugvica samo iznimno, u osobito opravdanim okolnostima pozivom na 

telefon 01/2764-215 ili 01/2764-220 mogu zatražiti izdavanje propusnice u kom slučaju će im se 

propusnica izdati i predati na ulazu ili ispred zgrade Općine bez neposrednog fizičkog kontakta. 

 Propusnice se izdaju dan nakon predaje urednog zahtjeva za izdavanjem propusnice, osim u 

iznimnim, hitnim situacijama, u kojim slučajevima se propusnice izdaju isti dan. 

 U slučaju izdavanja propusnice radi kupnje hrane i osnovnih potrepština, propusnica se može 

izdati najviše jednom tjedno jednom članu obiteljskog domaćinstva u trajanju do 3 sata. 

 U slučaju izdavanja propusnice radi prijevoza člana obiteljskog domaćinstva na posao 

propusnica se može izdati samo za vrijeme potrebno za odlazak i povratak s posla člana obiteljskog 

domaćinstva.   

 

  

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internetskim stranicama 

Rugvica. 

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE RUGVICA 

Nenad Jakšić 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/20-01/282 

URBROJ: 238/26-20-1 

Rugvica, 24.03.2020.    

 

mailto:propusnice@rugvica.hr

