DUGOSELSKA kronika
GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA

Službeni glasnik
Općine Rugvica

God. XXVIII

7. travnja 2021.

Broj: 2

KAZALO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Z
 aključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj (radnoj) zoni
Rugvica – sjever
2. Zaključak o imenovanju članova povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju parcela u
Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever
3. Odluka o dopuni Odluke o izradi II izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
poduzetničke zone „Rugvica sjever“ UPU 7
4. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za objekte stradale u potresu
5. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica
6. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Rugvica
6a. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Rugvica
7. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2020.godinu
8. Odluka o prodaji parcele kč.br.254/9 u k.o.Rugvica površine 9703m2 u poduzetničkoj
(radnoj) zoni Rugvica – sjever
9. I. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rugvica
10. III. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Rugvica
11. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1.Odluka o imenovanju Općinskog vatrogasnog zapovjednika Općine Rugvica
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/305
URBROJ: 238/26-21-1
Rugvica, 07.04.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/307
UR.BROJ: 238/26-21-1
Rugvica, 07.04.2021.

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 32. sjednici
održanoj 07.04.2021. godine temeljem članka 22. Statuta
općine Rugvica (“Službeni glasnik općine Rugvica” broj 3/18)
donijelo je

Na temelju članka 22. Statuta Općine Rugvica („Službeni
glasnik“ Općine Rugvica broj 3/18), Općinsko vijeće Općine
Rugvica na svojoj 32. sjednici održanoj 07.04.2021.godine
donosi sljedeću

I. 1.

I. 3.

ZAKLJUČAK
Raspisuje se natječaj za prodaju pet parcela u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever po cijeni od 24,94 € po m².
Cjelokupni tekst natječaja objavit će se na internet stranici
Općine Rugvica i oglasnoj ploči Općinske uprave.
Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 8 niti duži
od 25 dana od dana objave natječaja na Internet stranici
Općine Rugvica.




PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/305
URBROJ: 238/26-21-2
Rugvica, 07.04.2021.
I. 2.

ODLUKU

o dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone
„Rugvica-sjever“ (UPU 7)
Članak 1.
U članku 4. stavku 1. Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Rugvicasjever“ (UPU 7), (Službeni glasnik Općine Rugvica, broj 1/20),
iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
„Izmjena naziva poduzetničke zone „Rugvica-sjever“ (UPU
7) u radna zona „RUGVICA SJEVER“ (UPU 7).
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Rugvica-sjever“,
ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasnik“ Općine Rugvica.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 32. sjednici
održanoj 07.04.2021. godine temeljem članka 22. Statuta
općine Rugvica (“Službeni glasnik općine Rugvica” broj 3/18)
donijelo je

ZAKLJUČAK

o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu
natječaja za prodaju parcela u poduzetničkoj (radnoj)
zoni Rugvica - sjever
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Ana Munić
2. Stipo Rašić
3. Šimo Bilić
4. Marko Petek
5. Danijel Šošić






–
–
–
–
–

za
za
za
za
za

predsjednika
člana
člana
člana
člana
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Tel. 2764-215, 2764-220, fax 2774-444
KLASA: 023-01/21-01/308
UR.BROJ: 238/26-21-1
Rugvica, 07.04.2021.
I. 4.

Na temelju članka 22. Statuta Općine Rugvica („Službeni
glasnik“ Općine Rugvica broj 3/18), Općinsko vijeće Općine
Rugvica na svojoj 32. sjednici, održanoj 07.04.2021.godine
donosi sljedeću

OD LUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći
za objekte stradale u potresu
Članak 1.
Općina Rugvica isplatiti će jednokratnu novčanu pomoć za
objekte na kojima je uslijed potresa dana 29.12.2020.godine nastala šteta, povodom proglašene prirodne nepogode
potres za područje Općine Rugvica, sukladno Odluci Župa-
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na Zagrebačka županije, o proglašenju prirodne nepogode
potres, Klasa: 921-01/21-02/02, Urbroj: 238/1-03-21-01 od
27.01.2021.godine.
Članak 2.
Iznos jednokratne novčane pomoći iznosi 10.000,00 kuna
za objekte kojima je nakon stručne procjene uporabljivosti
građevina, dodijeljena crvena ili žuta oznaka.
Članak 3.
Pravo na isplatu pomoći iz članka 2. ove Odluke, imaju
fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na
području Općine Rugvica, temeljem izvršene procjene uporabljivosti građevina, te dodijeljene žute oznake- privremeno
neuporabljivo, odnosno crvene oznake- neuporabljivo.
Uz zahtjev za isplatu jednokratne pomoći, potrebno je priložiti presliku vlasničkog lista, presliku dobivene oznake (žuta
ili crvena) zajedno sa pripadajućom potvrdom odnosno dokumentacijom o izvršenom pregledu građevine, te dokaz o prebivalištu za fizičke osobe, odnosno sjedištu za pravne osobe.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku“ Općine Rugvica.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/290
URBROJ: 238/26-21-1
Rugvica, 07.04.2021.
I. 6.

Općinsko vijeće općine Rugvica temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“ broj 20/18,
115/18 i 98/19), te članka 22. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 3/18) na svojoj 32. sjednici
održanoj 07.04.2021. godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvice
Članak 1.
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rugvica, koji
je izrađen sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19), odredbama Pravilnika o
dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/18), uputi o postupanja Ministarstva poljoprivrede,
Klasa:945-01/19-01/08, Urbroj: 525-07/1789-19-2.
Članak 2.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvice
sastavni je dio ove Odluke i objavit će se u Službenom glasniku Općine Rugvice.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/289
URBROJ: 238/26-21-2
Rugvica, 07.04.2021.
I. 5.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine
Rugvica i stupa na snagu osmog dana od dana objave.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Općinsko vijeće općine Rugvica temeljem članka 22.
Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“
broj 3/18) na svojoj 32. sjednici održanoj 07.04.2021. godine
donosi

ODLUKU

o poništenju Odluke o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem uvlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Rugvica
Članak 1.
Ovom Odlukom poništava se Odluka o donošenju Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Rugvica, Klasa:
023-01/18-01/340, Urbroj: 238/26-18-8 koju je Općinsko vijeće Općine Rugvica donijelo na svojoj 11. sjednici održanoj
06.06.2018. godine.

I. 6a.

ŽUPANIJA: ZAGREBAČKA

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA OPĆINU RUGVICU

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine
Rugvica i stupa na snagu osmog dana od dana objave.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić
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SADRŽAJ PROGRAMA
1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine
Rugvice, iznosi: 1483,0692 ha.
2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju
T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha
R.br.
1
2
3
5

OBLIK RASPOLAGANJA
( skraćeni naziv iz ugovora)

Ukupan broj
ugovora

Ukupna površina
po ugovorima

3

872,5595

4
8
17
32

199,4287
343,6584
233,5115
1649,1581

Koncesija poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH
Privremeno korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
Prodaja
Zakup (50 godina)
UKUPNO:

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima
raspolaganja
T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

NAPOMENA
(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi
odvodnje i navodnjavanja)
77,6895 HA SUSTAVI
NAVODNJAVANJA
0,9129 HA SUSTAVI
NAVODNJAVANJA

OBLIK RASPOLAGANJA

Površina
u ha

površine određene za povrat

77,6895

površine određene za prodaju
- jednokratno, maksimalno
do 25%

0,9129

površine određene za zakup

1404,4668

površine određene za zakup za ribnjake

0

1389,6156 HA SUSTAVI
NAVODNJAVANJA
-

površine određene za zakup zajedničkih
pašnjaka
površine određene za ostale namjene
- jednokratno, maksimalno
do 5%

0

-

0

-

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 200,00 ha.
NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne
samouprave):
Detaljna razrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu
Rugvicu dostavlja se u nastavku.

DETALJNA RAZRADA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU RUGVICU
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1. ZEMLJOPISNI PODACI O OPĆINI RUGVICI
Općina Rugvica prostire se na površini od 93,6673 km2 i sastoji se od 23 naselja: Čista
Mlaka, Črnec Dugoselski, Črnec Rugvički, Donja Greda, Dragošička, Hrušćica, Jalševec
Nartski, Ježevo, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Obrovski, Obedišće Ježevsko,
Oborovo, Okunšćak, Otok Nartski, Otok Svibovski, Preseka Oborovska, Prevlaka, Rugvica,
Sop, Struga Nartska, Svibje,i Trstenik Nartski, prikazanih na slici 1.

Slika 1: Naselja općine Rugvice, Izvor: Državna geodetska uprava - obrada autora
2. GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU RUGVICU

U

VLASNIŠTVU

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018 i 115/2018, u daljnjem tekstu:
Zakon) poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu
osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovoga Zakona smatraju se
poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Poljoprivredno
zemljište mora se održavati
pogodnim
za poljoprivrednu
proizvodnju. Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu
proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.
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Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga
Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno
korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom
pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava
služnosti.
Osnovna načela raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine
Rugvice su:
 Državno poljoprivredno zemljište mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje
uzimajući u obzir tradicijsku proizvodnju ovog kraja i specifičnosti pojedinih
poljoprivrednih površina definiranih ovim Programom,
 Općina Rugvica sve slobodne površine državnog poljoprivrednog zemljišta odrediti
će za zakup, povrat i prodaju,
 Prilikom davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta poštivati će se odredbe
Zakona, čl. 36 i odluke općine o maksimalnoj površini koja se može dati u zakup
pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi u općini Rugvici koja je sastavni dio ovog
Programa,
 Prilikom davanja na privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta
poštivat će se odredbe čl. 57 Zakona,
 Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provoditi će se
u skladu s dokumentima prostornog uređenja,
 Preko gradskih službi i nadležnih institucija provodit će se stalni nadzor i poduzimati
mjere za nepoštivanje preuzetih obveza za one koji raspolažu državnim
poljoprivrednim zemljištem.

3. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE
Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu
nadležnog Područnog ureda za katastar Zagreb, upisana kao poljoprivredno zemljište
sukladno ovom Zakonu, iznosi 1483,0692 ha.
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za općinu Rugvicu
nalazi se u PRILOGU 1.
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH sa podlogom digitalne ortofoto karte općine Rugvice izrađena je prema
službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave za potrebe izrade Programa i
nalazi se u PRILOGU KKP-1 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 2.
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Slika 2: Državno poljoprivredno zemljište na području općine Rugvice
Izvor: Državna geodetska uprava, obrada autora

4. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

POLJOPRIVREDNIM

Poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Rugvice
raspolaže se temeljem sljedećih oblika raspolaganja prikazanih u tablici T-3.
T-3: Prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
OBLIK RASPOLAGANJA

Koncesija poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH
Privremeno korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
Prodaja
Zakup (50 godina)
UKUPNO:

Ukupan broj
ugovora

Ukupna površina
po ugovorima (ha)

3

872,5595

4
8
17
32

199,4287
343,6584
233,5115
1649,1581

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH koje su pod jednim od oblika raspolaganja, sa podlogom digitalne ortofoto
karte općine Rugvice izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske
uprave, podataka općine Rugvice i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i
nalazi se u PRILOGU KKP-2 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 3.
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Slika 3: Prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Izvor: Državna geodetska uprava, općina Rugvica, Ministarstvo poljoprivrede - obrada autora
5. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP
Maksimalna površina koja se na području općine Rugvice može dati u zakup pojedinoj
fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 200 ha.
Na području općine Rugvice za zakup poljoprivrednog zemljišta određeno je 1404,4668
hektara.
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH koje su određene za davanje u zakup, sa podlogom digitalne ortofoto karte
općine Rugvice izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske
uprave, podataka općine Rugvice i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i
nalazi se u PRILOGU KKP-3 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 4.
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Slika 4: Površine određene za davanje u zakup
Izvor: Državna geodetska uprava, općina Rugvica - obrada autora
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za
davanje u zakup nalazi se u PRILOGU 1. Poljoprivredno zemljište određeno za zakup prema
katastarskim općinama nalazi se u tablici T-4.
T-4: Poljoprivredno zemljište određeno za zakup prema katastarskim općinama
NAZIV KATASTARSKE OPĆINE
Površina (ha)
HRUŠĆICA
JEŽEVO
LEPROVICA
NOVAKI OBOROVSKI
OBOROVO
OKUNŠĆAK
RUGVICA
UKUPNO

9,4529
467,2109
227,7404
27,7980
107,3436
232,5456
332,3754
1404,4668

6. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU
Na području općine Rugvice za prodaju poljoprivrednog zemljišta određeno 0,9129 hektara.
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH koje su određene za prodaju, sa podlogom digitalne ortofoto karte općine
Rugvice izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave,
podataka općine Rugvice i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi se
u PRILOGU KKP-4 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 5.
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Slika 5: Površine određene za prodaju
Izvor: Državna geodetska uprava, općina Rugvica - obrada autora
7. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT
Na području općine Rugvice za povrat poljoprivrednog zemljišta određeno je 77,6895
hektara.
Očitovanjem ureda državne uprave potrebno je osigurati 302,5747 ha. S obzirom da navedeni
ured nema informaciju koji se dio površine odnosi na građevinsko područje, a koji na
poljoprivredno zemljište u Programu je previđeno 77, 6895 ha za povrat. Ukoliko bude
potrebe za povećanjem površine predviđene za povrat Općina Rugvica će naknadno
izmjenama i dopunama Programa osigurati potrebnu površinu.
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH koje su određene za povrat, sa podlogom digitalne ortofoto karte općine
Rugvice izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave,
podataka općine Rugvice i ureda Državne uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u
PRILOGU KKP-5 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 6.
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za povrat
nalazi se u PRILOGU 1.
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Slika 6: Površine određene za povrat
Izvor: Državna geodetska uprava, općina Rugvica - obrada autora
8. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE
Na području općine Rugvice ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske određene za zakup za ribnjake.
9. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA
Na području općine Rugvice ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske određene za zakup zajedničkih pašnjaka.
10.

POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE

Na području općine Rugvice ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske određene za ostale nepoljoprivredne namjene.
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PRILOZI:
1. Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN
27/2018):
– Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima
– Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi,
– Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno
uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja,
– Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim
zahtjevima za povrat oduzete imovine,
– Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.,
– Očitovanje Hrvatskih voda,
– Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno
uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava
javnog navodnjavanja,
– Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje.
2. Popis priloga iz detaljne razrade Programa
1. PRILOG 1 : Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH po katastarskim općinama.
2. PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana - poljoprivredno zemljište u
vlasništvu RH za općinu Rugvicu.
3. PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana - dosadašnje raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Rugvicu.
4. PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana - površine određene za zakup za
općinu Rugvicu.
5. PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana - površine određene za prodaju za
općinu Rugvicu.
6. PRILOG KKP-5: Kopija katastarskog plana - površine određene za povrat za
općinu Rugvicu.
7. PRILOG KOPIJE KATASTARSKOG PLANA - PK u digitalnom obliku s
označenim oblicima raspolaganja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/21-01/282
URBROJ: 238/26-21-1
Rugvica, 07.04.2021.
I. 7.

IZVJEŠĆE NAČELNIKA
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE RUGVICA
ZA 2020. GODINU
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17, 14/19,
98/19) i članka 37. Statuta Općine Rugvica (“Službeni glasnik
Općine Rugvica” broj 3/18), općinski načelnik Općine Rugvica
na 32. sjednici Općinskog vijeća održanoj 07.04.2021. godine
podnosi
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IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Rugvica zarazdoblje 01.siječnja 2020. godine
- 31. prosinca 2020. godine
1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom Općine Rugvica za razdoblje
od 2018. godine do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Rugvica,
održanoj 17.05.2018.godine.
Pravni i zakonodavni okvir Plana čine sljedeći zakoni i
propisi:
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN
130/05)
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatskeza razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 03/17)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,
73/17)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14,
121/15, 132/15)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)
(Napomena: prestao važiti, osim odredbi članka 18. stavaka
2., 3. i 4. i
Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu
pravilnika iz
članka 51. stavka 8. Zakona)
- Uredba o graničnim prijelazima na području Republike
Hrvatske
preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i
izvoz otpada
iz Europske unije (NN 6/14)
- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
- Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)
- Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN
117/14)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa
naknade
vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
(NN 59/06, 109/12)
- Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o
gospodarenju
otpadom (NN 20/16)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
Posebne kategorije otpada:
- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16)
- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05,
115/05, 81/08,
31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
(Napomena: prestao važiti, osim odredbi članaka 12., 13.,
14., 19.a, 20. st. 3.,
20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do
stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i
sklapanja ugovora
za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u
sustavu kojim upravlja
Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. Pravilnika
koji vrijedi do
uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i
otpadnoj ambalaži (NN 88/15)) –
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)
– Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne
ambalaže (NN 88/15) - Pravilnik o gospodarenju otpadnim
gumama (NN 113/16)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06,
31/09, 156/09, 111/11, 86/13) (Napomena: prestao važiti, osim
članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. Pravilnika koje
su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a Pravilnika koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge
sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja
Fond; članka 15. stavka 1. i 2. Pravilnika koje su na snazi do
sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih
guma u sustavu kojim upravlja Fond te članka 11. stavka 4. i
5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. Pravilnika koje su na snazi
do uspostave Registra)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15,
90/16)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06,
31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13) (Napomena: prestao važiti

stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim
vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka
21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka
2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge
sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i
donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15))
- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
- Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja
otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06,
121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
- Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15)
- Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13) (Napomena:
Prestao važiti, osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i
stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu
Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora
za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija
i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15.
stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka
2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz
članka 25. toga Pravilnika)
- Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
(NN 69/16)
-Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14 , 48/14 , 107/14, 139/14)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09,
156/09, 143/12, 86/13) (Napomena: prestao važiti, osim
odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18.,
18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji
važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4.
Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond,
sukladno Zakonu)
- Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN
38/08)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titandioksida (NN 117/14)
- Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom
obućom (NN 99/15)
- Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
- Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih
izvora (NN 12/18)
Akti Europske unije:
- Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća
od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
- Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga
2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu
navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006
Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje
se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog
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kretanja otpada (Konsolidirana verzija)
- Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28.
srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice
između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u
Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih
u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog
parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
Međunarodni ugovori:
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog
otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992., NN – Međunarodni
ugovori 3/94)
Prema članku 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje
izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
2. OBVEZE IZ ZAKONSKE REGULATIVE
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području
osigurati :
- obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
- odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog
papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom,
-sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
- provedbu Plana,
- donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
-provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom
području,
-mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela
zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima
međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja,
najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na slijedećim načelima:
-”načelo onečišćivač plaća” – proizvođač otpada, prethodni
posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove
mjera gospodarenja otpadom te je financijski odgovoran za
provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi
je mogao prouzročiti otpad,
-”načelo blizine” – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto
nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost
i prihvatljivost za okoliš,
-”načelo samodostatnosti” – gospodarenje otpadom će se
obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno
ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući
pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim
građevinama za posebne kategorije otpada,
-”načelo sljedivosti” – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i
posjed tog otpada uključujući i obradu.
Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno
proizvođač otpada snosi troškove gospodarenja tim otpadom.
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Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom Plan sadrži:
1) Analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Rugvica, uključujući ostvarivanje
ciljeva
2) Podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada,
odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva
3) Podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
4) Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom
uklanjanju
5) Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili
sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada
6) Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada
7) Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
8) Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala,
stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
9) Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana
10) Organizacijske aspekte, izvore, visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom
11) Rokove i nositelje izvršenja propisanih aktivnosti i mjera.
Plan je izrađen u svrhu definiranja okvira za održivo gospodarenje otpadom, što obuhvaća skup aktivnosti i mjera
usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje
količine otpada, provedbu sakupljanja, prijevoza, oporabe i
zbrinjavanja otpada te nadzor nad tim aktivnostima i mjerama.
3. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu
navedenih zakonskih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja,
zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući javnost
rada, stoga vezano za realizaciju Plana gospodarenja otpadom općinski načelnik podnosi izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Rugvica Općinskom vijeću i
dostavlja ga jedinici područne (regionalne) samouprave do
31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i
isto se objavljuje u službenom glasniku i na internetskoj stranici Općine Rugvica.
U 2020. godini djelatnost sakupljanja, odvoza i obrade
otpada na području Općine Rugvica obavljalo je poduzeće
EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje, Mokrice 180/c na temelju
Ugovora o koncesiji.
Miješani komunalni otpad odvozio se jednom tjedno u tekućem mjesecu, a krupni (glomazni) otpad odvozio se organizirano dva puta godišnje.
Od kolovoza 2014. godine redovito se provodi program
odvojenog sakupljanja otpada, na način da korisnici odvajaju
papir i plastiku u vreće, žuta vreća za plastiku i plava vreća za
papir i karton. Selektivni otpad se odvozi jednom mjesečno.
Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17),
Općinsko vijeće Općine Rugvica na 8. sjednici održanoj
08.02.2018.godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rugvica,

kojom se određuje način pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području
Općine Rugvica, te na 9. sjednici održanoj 29.03.2018.godine
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Rugvica. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rugvica (Službeni glasnik
Općine Rugvica, broj 1/18 i 2/18) sadrži: kriterij obračuna
količine otpada i područje pružanja javne usluge miješanog
komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost
odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja
kroz kalendarsku godinu, opće uvjete ugovora s korisnicima i
odredbe propisane Uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona
o održivom gospodarenju otpadom.
Također, Odlukom o komunalnom redu Općine Rugvica
(“Službeni glasnik Općine Rugvica broj 4/15) utvrđen je način
sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim
otpadom.
Nadalje, Općinsko vijeće Općine Rugvica na svojoj 7.sjednici održanoj 21.12.2017.godine donijelo je Odluku o mjerama
za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada.
Prema evidencijama poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o.
Oroslavje, Mokrice 180/C, u 2020. godini na području Općine
Rugvica odvozom otpada je zbrinuto:
- miješani komunalni otpad (20 03 01): 1.288,70 t
- glomazni otpad (20 03 07): 39,16 t
- ambalaža od papira i kartona (15 01 01): 10,06 t
- ambalaža od plastike ( 15 01 02 ): 6,03 t
- staklena ambalaža (15 01 07): 30,17 t
- papir i karton (20 01 01): 37,66 t
- plastika (20 01 39): 97,34 t
Prikupljeni miješani komunalni otpad temeljem izvješća
o radu poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o. odložen je/oporabljen na sljedećim mjestima: C.I.O.S. MBO d.o.o. 7,10 t, CEZA-R d.o.o. Centar za reciklažu d.o.o., 172,56 t, Eko-flor plus
d.o.o. Mokrice 1.081,25 t, KOMUNALAC D.O.O. - Sajmište
174, 32 000 Vukovar 27,79 t.
Prikupljeni glomazni otpad temeljem izvješća o radu
poduzeća Eko flor plus d.o.o. odložen je/oporabljen na sljedećim mjestima: Eko-Flor Plus d.o.o. Kloštar Ivanić 5,72 t
i Eko-flor Plus d.o.o. Mokrice 33,44 t , prikupljena plastika
odložena je/oporabljena na sljedećim mjestima: Eko – flor
plus d.o.o. Mokrice 4,35 t, CE-ZA-R d.o.o.Centar za reciklažu d.o.o. 1,40 t, Eko-Flor Plus d.o.o. Kloštar Ivanić 22,90 t i
Eko-flor plus d.o.o. Mokrice 68,69 t, papir i karton odloženi
su/oporabljeni na sljedećim mjestima: Eko – flor plus d.o.o.
Mokrice 5,69 t, CE-ZA-R d.o.o. Centar za reciklažu d.o.o.
0,60 t, Eko-Flor Plus d.o.o. Kloštar Ivanić 9,56 t, te Eko-flor
plus d.o.o. Mokrice 21,81 t, staklena ambalaža odložena je/
oporabljena na sljedećem mjestu: Eko – flor plus d.o.o. Mokrice 30,17 t, ambalaža od plastike odložena je/oporabljena
na sljedećem mjestu: Eko - flor plus d.o.o. Mokrice 5,85 t, i
Eko-Flor Plus d.o.o. Kloštar Ivanić 0,18 t, ambalaža od papira
i kartona odložena je/oporabljena na sljedećem mjestu: Eko
– flor plus d.o.o. Mokrice 9,76 t i Eko-Flor Plus d.o.o. Kloštar
Ivanić 0,30 t.
Temeljem dostavljenog Izvješća o radu poduzeća EKOFLOR PLUS d.o.o Oroslavje, Mokrice 180/C za 2020.godinu

ukupan broj korisnika odvoza komunalnog otpada je bio 1981,
broj nekretnina koje se trajno ne koriste je 150”, broj pravnih
osoba je 79, te broj stanovnika obuhvaćen uslugom je 7871.
Broj lokacija zelenih otoka je 17, odnosno broj spremnika
za papir i karton na zelenim otocima je 17, za plastiku 17, za
staklo 17, za metal 0.
Prema evidenciji reciklažnog dvorišta kojim upravlja poduzeće RUKOM d.o.o., u 2020. godini u reciklažnom dvorištu
zbrinuto je:
- otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge
opasne tvari (08 01 11): 2,73 t
- otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* (08
01 12): 2,085 t
- ostala motorna, strojna i maziva ulja (13 02 08): 1,3 t
- plastična ambalaža (15 01 02): 1,2 t
- drvena ambalaža ( 15 01 03): 49,64 t
- metalna ambalaža (15 01 04): 0,32 t
- staklena ambalaža (15 01 07): 4,12 t
- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima (15 01 10*): 0,461 t
- metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne
materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod
tlakom(15 01 11*): 0,04 t
- apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji
nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna
odjeća, onečišćeni opasnim tvarima (15 02 02*): 0,02 t
- otpadne gume (16 01 03): 21,1 t
- odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC,
HFC (16 02 11*): 0,27 t
- odbačena oprema koja sadrži opasne komponente[3], a
koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 12* (16 02 13*):
0,65 t
- izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17
06 03* (17 06 04): 3,17t
- građevinski materijali koji sadrže azbest (17 06 05*):
15,942 t
- građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod
17 08 01* (17 08 02): 6,08 t
- miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata,
koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* (17 09
04): 45,2 t
- papir i karton ( 20 01 01): 9,32 t
- staklo (20 01 02): 6,38 t
- tekstili (20 01 11): 16,33 t
- fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu (20 01
21*): 0,03 t
- odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente [7] (20 01 35*): 13,55 t
- plastika ( 20 01 39): 12,48 t
- metali (20 01 40): 10,08 t
- biorazgradivi otpad ( 20 02 01): 5,68 t
- glomazni otpad (20 03 07): 116,28 t
Ukupno je prikupljeno otpada po vrstama, na reciklažnom
dvorištu u 2020. godini 344,46 tona.
Sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada,
biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike i
tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način
da osigura:
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1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području sukladno stavcima 2.,
3. i 4. članka 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
2. postavljanje spremnika za miješani komunalni otpad i
spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, biootpada, metala, stakla, plastike kod korisnika usluge
, kad je to prikladno, spremnike za odvojeno sakupljanje
otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila
na javnoj površini,
3. obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije
reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira,
kartona, metala, stakla, plastike i tekstila i
4. uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.
U smislu stavka 1. točke 1. članka 35. Zakona jedinica
lokalne samouprave:
1. koja ima 3.000 stanovnika ili manje, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je osigurati funkcioniranje istog na svojem području posredstvom mobilne jedinice
koja se u smislu ovoga Zakona smatra reciklažnim dvorištem,
2. koja ima više od 3.000 stanovnika dužna je osigurati
funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po
jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području,
3. koja ima više od 100.000 stanovnika dužna je osigurati
funkcioniranje najmanje četiri reciklažna dvorišta i još po
jedno na svakih idućih 30.000 stanovnika na svojem području,
4. dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno
dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne
jedinice koja se u smislu ovoga Zakona smatra reciklažnim
dvorištem.
4. ZAKLJUČAK
Uspostavljeni sustav odvojenog sakupljanja otpada kod
pravnih i fizičkih osoba, zadovoljava potrebe stanovništva
Općine.
Općina Rugvica će i dalje intenzivno raditi na unaprijeđenju
sustava odvojenog sakupljanja otpada sukladno planovima
višeg reda, kako bi se do kraja proveo program cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Čičak

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/182
URBROJ: 238/26-21-5
Rugvica, 07.04.2021.
I. 8

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 32. sjednici
održanoj 07.04.2021. godine temeljem članka 22. Statuta
općine Rugvica (“Službeni glasnik općine Rugvica” broj 3/18)
i članka 14. Odluke o raspolaganju nekreninama u vlasništvu
Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“ broj:
9/17) donijelo je

ODLUKA
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Članak 1.
Temeljem natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj
(radnoj) zoni Rugvica – sjever, objavljenom na internet
stranici Općine Rugvica, oglasnoj ploči Općinske uprave i
Večernjem listu od 09.ožujka 2021.godine i 11.ožujka 2021.
godine, prihvaća se ponuda tvrtke AMDRA d.o.o. iz Zagreba,
Ulica I. gardijske brigade Tigrovi 27c , MBS: 081131805, OIB:
90225963728 od 19.03.2021.godine za kupnjom 9703m2 u
poduzetničkoj zoni Rugvica sjever kč.br, 254/9 u k.o.Rugvica,
oranica, po cijeni od 1.840.000,00 (jedanmilijunosamstočetrdesettisuća) kuna ukupno.
Članak 2.
AMDRA d.o.o. obvezuje se sklopiti kupoprodajni ugovor
u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke Općinskog
vijeća Općine Rugvica.
Članak 3.
AMDRA d.o.o.obvezuje se uplatiti ukupnu kupoprodajnu
cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine u šest (6) jednakih mjesečnih obroka.
Porez na promet nekretnina i troškove upisa prava vlasništva snosi AMDRA d.o.o., kao i sve preostale troškove vezane
uz ishođenje dokumentacije za pravo građenja na parceli.
Članak 4.
Načelnik općine Rugvica ovlašćuje se na zaključenje kupoprodajnog ugovora sa ponuditeljem AMDRA d.o.o.
Članak 5.
Stjecnje prava vlasništva u zemljišnim knjigama i katastru
zemljišta dozvolit će se nakon isplate kupoprodajne cijene u
cijelosti.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20. ),
članka 22. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine
Rugvica“ broj: 3/18) Općinsko vijeće Općine Rugvica na 32.
sjednici održanoj 07.04.2021. godine donosi:
I. 9

I. STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE RUGVICA
Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Statut
Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“ broj:
3/18).
Članak 2.
U članku 2.stavak 1.Statuta riječi „Josipa Predavca“ zamjenjuju se riječima „Franje Tuđmana“

Članak 3.
U članku 14. iza riječi referenduma dodaju se riječi:“ zbora
građana“.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za
mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i općinskog
načelnika.

Članak 4.
U članku 15.stavak 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se
zarezom i dodaju se riječi:“ i statutom“.
Članak 15.stavak 4. mijenja se i sada glasi: “Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača
u jedinici, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti
zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30
dana od dana zaprimanja prijedloga.“
U članku 15.stavak 5. briše se riječ: „Središnje“.
U članku 15.stavak 6. briše se riječ: „središnje“.
U članku 15.stavak 7. briše se riječ „središnjeg“ i iza riječi
„nije ispravan“ dodaju se riječi: “nije dozvoljena žalba već“.
U članku 15. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:
„Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o
pitanjima iz svog djelokruga“.
U članku 15. dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.
U članku 15. dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.
U članku 15. dodaje se stavak 11. koji glasi: “Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim
odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije
obvezatna“.

Članak 7.
Mijenja se članak 18. koji sada glasi:
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova
djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10%
od ukupnog broja birača u Općini Rugvica te dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja
prijedloga objavom na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj
stranici.“

Članak 5.
U članku 16.stavak 1.brišu se riječi „i njegov zamjenik koji
je izabran zajedno s njim“, te riječ „mogu“ zamjenjuje se riječi
„može“.
U članku 16.stavak 2. brišu se riječi „i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim“ i riječi „člankom 24.stavak
5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“
zamjenjuje se riječima „odredbama ovog Zakona i zakona
kojim se uređuje raspisivanje referenduma“.
U članku 16.stavak 4. brišu se riječi „načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.
U članku 16.stavak 5. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.
U članku 16.stavak 6. riječi „njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.
Članak 6.
Mijenja se članak 17. koji sada glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog
djelokruga Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu
sa statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio
područja mjesnog odbora, koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski
načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima
od značenja za općinu.
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski
načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje, ili
za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na
području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za
dio područja mjesnog odbora, koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim
ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Članak 8.
U članku 22. stavak 1. broj „15“ zamjenjuje se brojem „13“.
U članku 22.stavak 6. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 9.
Mijenja se članak 23. na način da sada glasi:
„Član općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne
prima plaću.
Član općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s
odlukom općinskog vijeća.
Član općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak
s posla radi sudjelovanja u radu općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.
Članovi općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji
se biraju u skladu sa poslovnikom Općinskog vijeća.
Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda
predstavničke manjine.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.“
Članak 10.
Mijenja se članak 24.stavak 2.Statuta na način da sada
glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut,
poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne
uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta
propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana
donošenja općeg akta.“
Članak 11.
U članku 38.Statuta, iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji
glasi:
„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno
obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem
upravnom području.“
Članak 12.
U članku 40.stavku 1.riječi:“predstojnika ureda državne
uprave u Zagrebačkoj županiji“, zamjenjuju se riječima: “nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
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Članak 13.
Mijenja se članak 41.Statuta i sada glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika
nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik, na
početku mandata iz reda članova općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti
tijekom mandata.
Član predstavničkog tijela iz stavka 1.ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu
mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i
nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje
općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog
načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1.ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog
načelnika prestaje danom nastavljanja obnašanja dužnosti
općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je
općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6.ovog članka danom
stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
U okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik
ili pročelnik upravnog tijela općine dužan je obavijestiti predsjednika općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6.ovog članka predsjednik općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
općinskog načelnika.
Članak 14.
Članak 42.Statuta, briše se.
Članak 15.
U članku 43. Statuta riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se, a
riječ „dužnosti“ mijenja se i sada glasi „dužnost“.
Članak 16.
U članku 44.stavku 1. Statuta brišu se riječi „i zamjeniku
načelnika“.
U članku 44.Statuta mijenja se stavak 2. koji sada glasi:
„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom
načelniku koji nema zamjenika, raspisat će se prijevremeni
izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.“
U članku 44.Statuta briše se stavak 3.
Članak 17.
U članku 45.Statuta brišu se riječi „i njegov zamjenik“, te
umjesto riječi „mogu“, treba stajati „može“.
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Članak 18.
Članak 46.stavak 1.Statuta mijenja se i sada glasi:
„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se
upravna tijela Općine.“
U članku 46.Statuta dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„U obavljanju poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno
zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“
Članak 19.
Članak 74. Statuta mijenja se u cijelosti i sada glasi:
„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće
donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavljaju tijela
državne uprave, svako u svom djelokrugu.“
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ovaj Statut stupa na snagu dan nakon objave u Službenom
glasniku Općine Rugvica, osim članaka 5., 8., 13., 14., 15.,
16. i 17. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
KLASA:023-01/21-01/267 
URBROJ:238/26-21-2 
Rugvica, 07.04.2021.


PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE RUGVICA
Ana Munić

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Općine
Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 3/18) Općinsko
vijeće Općine Rugvica na 32. sjednici održanoj 07.04.2021.
godine donosi
I. 10

III. POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA
Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rugvica („Službeni glasnik
Općine Rugvica“ broj: 2/10, 3/13 i 6/13).
Članak 2.
Članak 2.Poslovnika mijenja se u cijelosti i sada glasi:
„Konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća saziva pročelnik
jedinstvenog upravnog odjela ili službenik kojeg on ovlasti.
Ako nije imenovan pročelnik ili službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će
čelnik tijela državne uprave nadležan za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.
Općinsko vijeće se konstituira izborom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rugvica.

Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske list koja je dobila najviše
glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova,
sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala
manji redni broj na glasačkom listiću.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu:
predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća
sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu
predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne
komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati radna tijela, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika.
Na početku sjednice izvodi se himna Republike Hrvatske
Lijepa naša domovino.“
Članak 3.
Iza članka 8.Poslovnika dodaje se članak 8a. koji glasi:
„Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova i izgubljene
zarade nastalih u svezi s radom u Općinskom vijeću i u radnim tijelima u visini i na način određen posebnom odlukom
Općinskog vijeća, a čija ukupna godišnja neto naknada po
članu općinskog vijeća ne smije iznositi više od iznosa propisanih zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.“
Članak 4.
U članku 19.stavku 1. Poslovnika riječi „ i/ili zamjenik općinskog načelnika“, brišu se.
Članak 19.stavak 2. Poslovnika briše se.
U članku 19.Poslovnika dosadašnji stavak 3. postaje stavak
2.
Članak 5.
U članku 43. stavku 1.Poslovnika brišu se riječi „zamjeniku
načelnika“.
U članku 43.stavku 5. Poslovnika brišu se riječi „zamjenik
načelnika“.
Članak 6.
U članku 44.stavku 1. Poslovnika briše se riječ „zamjeniku“.
Članak 7.
U članku 45.stavku 1. Poslovnika brišu se riječi „zamjenik
načelnika“
Članak 8.
U članku 54.stavku 5. Poslovnika brišu se riječi „ zamjeniku
Općinskog načelnika“.
Članak 9.
Iza članka 54. Poslovnika dodaje se novi članak 54a. koji
glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti
i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava
pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te
imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice općinskog vijeća iznimno se mogu održavati
elektroničkim putem.“
Članak 10.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8 dana od dana objave
u „Službenom glasniku Općine Rugvica“ osim članaka 4.,
5.,6.,7. i 8. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
KLASA: 023-01/21-01/268 
URBROJ: 238/26-21-2


PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/292
URBROJ: 238/26-21-1
Rugvica, 07.04.2021.
I. 11

Na temelju članka 31.stavak 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne Novine
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), te članka 22.
Statuta Općine Rugvica ( „Službeni glasnik Općine Rugvica“
broj: 3/18 ), Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 32.
sjednici održanoj 07.04.2021. godine donijelo je

ODLUKU

o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima
radnih tijela Općinskog vijeća
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje naknada za rad članovima
Općinskog vijeća Općine Rugvica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, te
naknada materijalnih troškova nastalih u obavljanju poslova
za Općinsko vijeće.
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se
jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Sredstva za naknade iz članka 1.ove Odluke osiguravaju se
u proračunu Općine Rugvica.
Članak 3.
Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad
u Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima u neto iznosu
od 1.000,00kuna mjesečno.
Potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu
za rad u Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima u neto
iznosu od 700,00 kuna mjesečno.
Članak 4.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u
Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima koja se određuje
u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna
godišnja neto naknada po članu ne smije iznositi više od
8.000,00 kuna.
Članak 5.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u
Općinskom vijeću u neto iznosu od 400,00 kuna mjesečno, te
dodatnih 250,00 kuna u neto iznosu za svaku sjednicu radnog
tijela na kojoj je nazočan.
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Član radnog tijela Općinskog vijeća (odbora, povjerenstava,
komisija) ima pravo na naknadu za rad u radnom tijelu u neto
iznosu od 250,00 kuna za svaku sjednicu radnog tijela na
kojoj je nazočan.
Članak 6.
Ako član Općinskog vijeća ili radnog tijela istog dana
sudjeluje u radu više tijela (sjednica Općinskog vijeća i radnih
tijela), isplaćuje mu se naknada samo za sudjelovanje u radu
tijela sa predviđenom višom naknadom.
Članak 7.
Članovi Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela imaju pravo
na naknadu troškova za službena putovanja radi obavljanja
poslova iz djelokruga Općinskog vijeća.
Naknada troškova za služben putovanje obuhvaća naknadu
za smještaj, prehranu, prijevoz, dnevnice u visini neoporezivog iznosa propisanog Zakonom o porezu na dohodak, kao i
druge troškove službenog putovanja.
Službenim putovanjem u smislu ove Odluke smatra se
putovanje u zemlji ili u inozemstvo za koje je osoba iz stavka
1.ovog članka dobila putni nalog.
Putni nalog iz stavka 3.ovog članka odobrava Općinski
načelnik.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad Općinskih vijećnika, članova radnih
tijela, općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika,
te djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rugvica
(„Službeni glasnik Općine Rugvica“ broj: 4/15, 4/17 i 1/18)

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/21-01/362
URBROJ: 238/26-21-2
Rugvica, 28.04.2021.
II. 1.

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 11. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 26. stavka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“, broj 125/19) i
članka 37. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik“ Općine Rugvica, broj: 3/18), Općinski načelnik Općine Rugvica
donosi

ODLUKU
Članak 1.
Na temelju prijedloga predsjedništva Vatrogasne zajednice Općine Rugvica i suglasnosti Županijskog vatrogasnog
zapovjednika, Općinski načelnik Općine Rugvica imenuje
općinskog vatrogasnog zapovjednika Općine Rugvica na pet
godina.
Za općinskog vatrogasnog zapovjednika imenuje se predloženi g. Mario Popović, Savska 18, Rugvica, rođ. 03.06.1992.
godine, OIB: 61382575773.

Članak 9.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine
Rugvica, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Članak 2.
Općinski vatrogasni zapovjednik predstavlja i zastupa
Vatrogasnu zajednicu Općine Rugvica, odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području djelovanja zajednice, može zapovjediti svakoj vatrogasnoj postrojbi
s područja vatrogasne zajednice da sudjeluje u vatrogasnoj
intervenciji na području vatrogasne zajednice, podnosi izvješća, te za obavljanje svih poslova i intervencija propisanih
zakonom.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja, a objaviti će
se u „Službenom glasniku“ Općine Rugvica.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Čičak, dipl.ing.
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