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I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Statutarna odluka o izmjeni Statuta općine Rugvica

2. Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća općine Rugvica

3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

4. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Rugvica

5. Zaključak o organizaciji manifestacije „Ribarska lađarska večer“

KAZALO

Službeni glasnik
Općine Rugvica

God. XX 4. rujna 2013. Broj: 6

DUGOSELSKA kronika
GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 
19/13 - pročišćeni tekst), i članka 30. Statuta Općine 
Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 2/13) 
Općinsko vijeće Općine Rugvica na 2. sjednici održanoj 
23.08.2013. godine donosi

 STATUTARNU ODLUKU 
 O IZMJENAMA STATUTA

OPĆINE RUGVICA

Članak 1.
U Statutu Općinskog vijeća Općine Rugvica (Službeni 

glasnik Općine Rugvica 2/13) članak 30.stavak 1.točka 
7.mijenja se i glasi:

„odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina 
i raspolaganju ostalom imovinom Općine Rugvica, 
sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj: 33/01, 
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)“ 

Članak 2.
Članak 44.stavak 3.točka 5. Statuta mijenja se i glasi:
„odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina 

i raspolaganju ostalom imovinom Općine Rugvica, 
sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj: 33/01, 
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)“ 

Članak 3.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine Rugvica

KLASA: 023-01/13-01/645
UR.BROJ: 238/26-13-1

  PREDSJEDNIK
             OPĆINSKOG VIJEĆA
                  Branko Galenić 

Na temelju članka 35. 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), članka 30. Statuta Općine Rugvica (Službeni 
glasnik Općine Rugvica br. 2/13) Općinsko vijeće Općine 
Rugvica na 2. sjednici održanoj 23.08.2013. godine 
donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU 
O IZMJENI POSLOVNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA

Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Rugvica 

(Službeni glasnik Općine Rugvica 2/10 i 3/13 ) u članku 
43.stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pitanja se postavljaju isključivo na sjednici Općinskog 
vijeća, odmah nakon prihvaćanja dnevnog reda, usmeno 
ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog 
vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.“

Članak 2.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasniku Općine Rugvica

KLASA: 023-01/13-01/649
UR.BROJ: 238/26-13-1
  PREDSJEDNIK
        OPĆINSKOG VIJEĆA
  Branko Galenić

I. 2.I. 1.
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Temeljem članka 209. stavka 2. Zakona o 
vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 

130/11 i 56/13) i  članka 30. Statuta Općine Rugvica 
(Službeni glasnik općine Rugvica broj  2/13.) Općinsko 
vijeće općine Rugvica na 2. sjednici održanoj 23.08.2013. 
godine donijelo je

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE 

GRAĐEVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
-postupak priključenja građevine i druge nekretnine na 

komunalne vodne građevine,
-rokovi priključenja.

Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove 

Odluke smatraju se:

1.građevine za javnu vodoopskrbu i
2.građevine za javnu odvodnju.

Pod drugim nekretninama u smislu ove Odluke smatra 
se objekt koji služi isključivo za poljoprivrednu djelatnost 
(plastenici, staklenici i sl.) ili poljoprivredno zemljište 
neovisno o površini.

Članak 3.
Vodne usluge su:
1.usluge javne vodoopskrbe,
2.usluge javne odvodnje.

Članak 4.
Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine 

odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva 
za priključenje, odnosno kao budući korisnik vodnih 
usluga obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta 
isporuke vodnih usluga koje donosi „Dukom“ d.o.o., Dugo 
Selo, Josipa Zorića 70, OIB 73631219121, kao javni 
isporučitelj vodnih usluga i koji upravlja komunalnim 
vodnim građevinama u svom vlasništvu (u daljnjem tekstu: 
Isporučitelj).

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 5.
Postupak priključenja na komunalne vodne građevine 

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se 
podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, 
odnosno vlasnik druge nekretnine ili zakoniti posjednik 
građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu 
suglasnost vlasnika.

Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju vodnih 
usluga na propisanom obrascu.

Članak 6.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. Za građevine:
a) izvadak iz katastarskog plana za česticu na kojoj se 

nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne 
građevine,

b) zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se 
nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne 
građevine,

c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima 
pisanu suglasnost vlasnika

2. za druge nekretnine (poljoprivredno zemljište)
a) izvadak iz katastarskog plana,
b) zemljišnoknjižni izvadak
c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da 

ima pisanu suglasnost vlasnika, sve za česticu koja se 
priključuje na komunalne vodne građevine.

Članak 7.
Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje donosi 

odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne 
građevine (u daljnjem tekstu: odluka o dozvoli priključenja) 
ako su za priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki 
uvjeti iz općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 
Isporučitelja iz članka 4. ove odluke i ako je zahtjev potpun 
u smislu članka 6. ove odluke.

Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, 
Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti.

Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti 
u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje 
ili odbiti zahtjev pisanim putem.

Odluka o dozvoli priključenja vrijedi 1 godinu od dana 
donošenja.

Članak 8.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati: 

podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini koja se 
priključuje (mjesto/adresa priključenja, broj katastarske 
čestice, namjena i dr.) ime i prezime vlasnika ili zakonitog 
posjednika/tvrtka, OIB, prebivalište odnosno boravište/
sjedište, za zakonitog posjednika valjani pravni temelj 
posjedovanja.

Članak 9.
Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 5. ove 

Odluke, dužan je s Isporučiteljem sklopiti Ugovor o 
izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv 
ugovornih strana, podaci o građevini ili drugoj nekretnini 
koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova 
priključenja utvrđena troškovnikom radova priključenja 
koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i 
materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok izvođenja 
radova priključenja, te odredbu o predaji izgrađenog 
priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

I. 3.
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Članak 10.
Priključenje građevina i drugih nekretnina na vodne 

građevine – javnu vodoopskrbnu mrežu i na javnu 
kanalizacijsku mrežu, izvodi isključivo Isporučitelj ili njegov 
ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj 
zahtjeva za priključenje.

Članak 11.
Podnositelj zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu 

mrežu obvezan je sam o svom trošku izvesti pripremne 
radove na priključenju građevine ili druge nekretnine 
(iskop, zatrpavanje, vodomjerno okno i sl.) sukladno Općim 
i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, 
zakonima i prema pravilima struke.

Pripremne radove za priključenje na javnu kanalizacijsku 
mrežu, kao i samo priključenje, izvršava isključivo 
Isporučitelj ili njegov ugovaratelj.

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 12.
Vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik 

dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne 
građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije 
u roku od 1 godine od dana Odluke isporučitelja o 
mogućnosti priključenja.

Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik druge 
nekretnine (poljoprivredno zemljište) može sukladno ovoj 
Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne 
vodne građevine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
(Službeni glasnik Općine Rugvica broj 4/12).

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u Službenom glasniku Općine Rugvica.

KLASA: 023-01/13-01/647
UR.BROJ: 238/26-13-1 

                 PREDSJEDNIK
                         OPĆINSKOG VIJEĆA

                              Branko Galenić

   

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg J. Predavca 1
Tel. 2764-215, 2764-220, fax 2774-444
KLASA: 023-01/13-01/648
URBROJ: 238/26-13-1
Rugvica, 23.08.2013.

Temeljem članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju 
("Narodne novine" broj 174/04. i 79/07, 38/09 i 127/10.), 
članka 4. stavak  2. i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne 
novine" broj 40/08. i 44/08.) i članka 30. Statuta općine 
Rugvica ("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 2/13.), 
Općinsko vijeće općine Rugvica na prijedlog Općinskog 
načelnika donijelo je na 2. sjednici održanoj 23.08.2013. 
godine

 
O D L U K U 

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
općine Rugvica

U Stožer zaštite i spašavanja imenuju se:
1. Ivica Kuzmec, zamjenik općinskog načelnika – načelnik 

Stožera,
2. Branko Galenić - Žuti, predsjednik Općinskog vijeća,
3. Milan Dropuljić, dr. med, ambulanta Rugvica,
4. Mladen Čuljak, Veterinarska stanica Oborovo,
5. Ivica Krznar, zapovjednik Vatrogasne zajednice,
6. Josip Svibovec, Crveni križ,
7. Imenovani predstavnik Državnog ureda za zaštitu i 

spašavanje 
8. Imenovani predstavnik Policijske uprave Zagrebačke, 

Policijske postaja Dugo Selo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Branko Galenić - Žuti

I. 4.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg J. Predavca 1
Tel. 2764-220, 2764-215, Fax. 2774-444
KLASA: 023-01/13-01/649
UR.BROJ: 238/26-13-1 
Rugvica, 23.08.2013.

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 2. sjednici 
održanoj 23.08.2013. godine temeljem članka 30. Statuta 
općine Rugvica ("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 
2/13) donijelo je

Z A K L J U Č A K
o organizaciji manifestacije - 

„Ribarska lađarska večer“

Općina Rugvica organizirati će manifestaciju „Ribarska 
lađarska večer“ koja će se održati dana 14.09.2013. godine 
na rukometnom igralištu Rugvica, u vatrogasnom Domu 
Rugvica (ili sportskoj dvorani osnovne škole Rugvica), 
prostoru ispred vatrogasnog Doma Rugvica, te sportskoj 
dvorani osnovne škole Rugvica, prema programu koji čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

Učesnici manifestacije koja se organizira u promidžbeno-
turističku svrhu vezano za rjeku Savu mogu na tim 
događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i 
usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz prethodnu 
suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih 
uvjeta sukladno člnaku 11. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj 
djelatnosti (Narodne novine broj 138/06, 43/09, 88/10, 
50/12).

Subjekti koji su zainteresirani za učestvovanje u 
manifestaciji moraju sukladno Odluci o komunalnom redu 
podnjeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Rugvica za postavljanje štanda, klupe ili druge pokretne 
naprave sa koje će pružati svoje usluge.

  

PREDSJEDNIK
      OPĆINSKOG VIJEĆA
  Branko Galenić

I. 5.
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BILJEŠKE:
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BILJEŠKE:
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BILJEŠKE:


