
 

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI 

  

Općina Rugvica obvezna je osigurati pristupačnost svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom 

o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog 

sektora (Narodne Novine broj 17/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) na snazi od 23. rujna 

2019.godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 

Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih 

stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.). 

  

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu Općine Rugvica 

www.rugvica.hr  

  

Stupanj usklađenosti  

Mrežna stranica Općine Rugvica, www.rugvica.hr   nije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti 

mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) 

na snazi od 23. rujna 2019. te Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća na 

snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela 

javnog sektora  (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.). 

  

Nepristupačan sadržaj  

Sadržaj je nepristupačan zbog sljedećih razloga:  

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne 

datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem 

tiskanih dokumenata. Dokumenti nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana. 

Dio objavljenih slika ne posjeduje tekstualni opis. 

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti  

Ova je Izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema predlošku Izjave o pristupačnosti koji 

je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. 

o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je 

Provedenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška 

izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća 

o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora. 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_358.html
http://www.rugvica.hr/
http://www.rugvica.hr/


Povratne informacije i podaci za kontakt  

Podnošenjem zahtjeva Općini Rugvica možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene 

nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za 

pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019. i Direktive (EU) 

2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti 

internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-

15.) 

Zahtjev možete podnijeti: 

• elektroničkom poštom: info@rugvica.hr 

• poštom na adresu:  Općina Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10 372 Rugvica. 

  

Postupak praćenja provedbe propisa  

Povjerenik za informiranje je tijelo za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih 

rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor 

nad provedbom Zakona. 

  

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o 

pristupačnosti internetske stranice Općine Rugvica., korisnici se mogu obratiti Povjereniku za 

informiranje, putem elektroničke pošte:  

pristupacnost@pristupinfo.hr 

mailto:info@rugvica.hr
mailto:pristupacnost@pristupinfo.hr

