
Z A P I S N I K 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 07.09.2022. godine sa početkom u 17,00 sati 
u vijećnici općine u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: g. Nenad Jakšić, gđa. Ivana Jakovljević, g. Ilija Ravlić, gđa. Tea Kolčić, gđa. Violeta 
Molnar, g. Velimir Krznar, g. Ivica Gavran, gđa. Ruža Miletić, g. Željko Vojković, g. Tomislav Mayer 
Kralj, g. Ivica Legin. 
Izočni: g. Emil Majstorović, gđica. Paula Jozipović. 
Ostali nazočni:   g. Mato Čičak, općinski načelnik, 
    g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
    gđa. Slavica Kalaica, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje 

             i komunalne djelatnosti, 
      gđa. Jasna Pleša, voditeljica Odsjeka za računovodstvo, 
    gđa. Marija Čabraja, viša upravna referentica, 

  gđa. Maja Blažević, ravnateljica Dječjeg vrtića Medvjedići, 
  gđa. Darinka Remenar, zamjenica ravnateljice Gradskog društva 

   Crvenog križa Dugo Selo 
    g. Igor Đuran, novinar 01 portala, 
    gđa. Ana Marija Šprihal, novinarka Dugoselske kronike, 
    g. Borislav Zimonja, Radio Martin. 
Zapisničar: Mira Grebenar. 
 
 
Sjednicu otvara g. Nenad Jakšić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je 
sjednici od 13 vijećnika nazočno 11, dakle, postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 
Predlaže nadopunu dnevnog reda točkama: 
18: „Zaključak o poništenju natječaja za prodaju parcele kč.br. 266/1 u k.o. Rugvica, oranica Lazi, 
površine 4097 m² u radnoj zoni Rugvica-sjever“, 
19. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Rugvica,  sa 
čime se vijećnici slažu te se nakon glasovanja jednoglasno usvaja slijedeći 

 
D N E V N I R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 14.07.2022. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Izvješće Gradskog društva Crveni križ Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2021.do 
31.12.2021. godine, 
4. Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica za 
pedagošku godinu 2021./2022., 
5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, 
6. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje podružnice Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica 
smještene na kat. čest.br. 928 k.o. Okunšćak, 

7. III. izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 
godinu, 

 a)II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

8. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine 
Rugvica, 

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Rugvica, 

10. Zaključak o poništenju Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u 
poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever, 
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11. Zaključak o poništenju dijela Zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu 
natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever (zemljište pobliže označeno kao 
parcele 1A, 1B i 1D), u dijelu koji se odnosi na zemljište pobliže označeno kao parcela 1D, 
12. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever, 

13. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 
Radnoj zoni Rugvica-sjever, 
14. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za razdoblje 
rujan-prosinac 2022. godine, 
15. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine u 2022. godini, 

16. Odluka o obilježavanju dana Općine Rugvica u 2022. godini, 

17. Odluka o određivanju novčane pomoći djeci predškolske i školske dobi u 2022.godini, 
18. Zaključak o poništenju natječaja za prodaju parcele kč.br. 266/1 u k.o. Rugvica, oranica Lazi, 
površine 4097 m² u radnoj zoni Rugvica-sjever“, 

19. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Rugvica. 
 

Ad. 1. 
Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 9. sjednice, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 14.07.2022. godine, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
A) g. Ivica Gavran pita da li postoji mogućnost da se na cesti u Svibju postave ležeći policajci. 
g. Mato Čičak odgovara da je općina pokrenula postavljanje ležećih policajaca na 6 lokacija, ima 
dosta zahtjeva, svi će se zahtjevi kompletirati. Također je potrebno napraviti projekt 
horizontalne i vertikalne signalizacije  koji ide na suglasnost MUP-u. To će se planirati u 
proračunu za iduću godinu. 
g. Mayer Kralj Tomislav isto pitanje postavlja i za naselje Sop i Hruščicu. 
gđa. Ruža Miletić smatra da jedan ležeći policajac nije dovoljan, već bi rješenje bilo da budu dva, 
za vozila iz oba smjera. 
g. Mato Čičak kaže da svi mogu poslati svoje prijedloge, vidjeti će se što će reći projektant o 
mogućnosti postavljanja na tražene lokacije. Još navodi da je problem taj što vozač pod 
utjecajem alkohola neće stati niti usporiti bez obzira na broj ležećih policajaca. 
 
B) g. Ivica Legin kaže da je na jednoj od prethodnih sjednica predlagao da kanal u Trsteniku 
Nartskom u suradnji sa Hrvatskim vodama zacijevimo, nedavno je dijete s romobilom palo u 
kanal. Apelira da se to pokrene, ako ne u ovoj, onda u idućoj godini. 
g. Mato Čičak odgovara da ćemo zvati nekog da to vidi, smatra da bi tu trebalo dosta novaca jer 
se trebaju rušiti privatni mostovi što je velika investicija. 
 
C) g. Ivica Legin navodi da su završeni upisi u Dječji vrtić, pita koliko je djece ostalo neupisano, 
da li za njih postoji rješenje, da li su riješene žalbe roditelja čija djeca nisu upisana. 
g. Mato Čičak odgovara da su sva djeca upisana, osim onih čiji roditelji nisu mještani općine 
Rugvica, te ako roditelji nisu zaposleni. 
g. Maja Blažević odgovara da je na žalbe odgovoreno, sastalo se Upravno vijeće  vrtića, odluke 
su poslane, sedam, osam roditelja je odbijeno. 
g. Mato Čičak još kaže da su prijavljivana djeca do 1 godine starosti, oni nisu primljeni, niti uzeti 
u obzir, te se ne vode na listi čekanja i mogu se javiti za upis tek slijedeće godine. 
 
D) g. Željko Vojković pita da li funkcionira video nadzor koji je postavljen na nekim mjestima na 
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području općine, da li postoji kakva kontrola dovoza i odvoza smeća. 
g. Mato Čičak odgovara da imamo određenih problema, te ako želimo da to funkcionira kako 
treba, trebamo angažirati  nekog tko će samo to pratiti. Osim toga, oni koji i dolaze bacati tu 
smeće, znaju gdje su kamere, pa ih zaobilaze. Komunalni redari, kaže, ne mogu stražariti cijelu 
noć i pratiti da li će tko bacati smeće. 
 
E) g. Željko Vojković pita da li se što planira sa starom školom u Nartu s obzirom i na činjenicu 
da je taj objekt kulturno dobro i kao takav, zaštićen. 
g. Mato Čičak kaže da je gotova građevinska dozvola za EU projekt u suradnji sa općinom 
Odžak. Nažalost, nije objavljen nikakav natječaj na koji bi se s ovim projektom mogli prijaviti. 
Još kaže da je ta stavka u proračunu, a biti će i slijedeće godine jer čekamo da se otvori kakva 
prilika, odnosno da se objavi neki natječaj. Još navodi da stara škola nije kulturno dobro. 
 
Nitko se više nije javio za diskusiiju, pa je predsjednik općinskog vijeća zaključio ovu točku 
dnevnog reda. 
 

Ad. 3. 
Sjednici je nazočna gđa. Darinka Remenar koja trenutno zamjenjuje ravnateljicu društva gđu. 
Gordanu Kocaj. Nazočne upoznaje sa bitnim podacima iz izvješća, navodi da je obim posla u 
Crvenom križu jako velik, sa puno aktivnosti na terenu. Poziva nazočne, ukoliko imaju kakvih 
pitanja da joj postave. 
g. Tomislav Mayer Kralj  pita da li se popravila situacija sa djelatnicima. 
gđa. Darinka Remenar odgovara da je jedan djelatnik otišao, a drugi je došao koji se još mora 
uhodati i dosta toga učiti, no, kaže da sve funkcionira. Također je temeljem projekta „Zaželi i 
zaposli se“ došlo raditi 10 žena, tako da posao ne trpi. 
gđa. Ruža Miletić postavlja pitanje da li imaju popis socijalno ugroženih ljudi s područja općine 
Rugvica. 
gđa. Darinka Remenar odgovara da na području općine ima oko 60 obitelji, broj se povećava, 
ima dosta korisnika zajamčene minimalne naknade i drugih korisnika koji dobivaju neku vrstu 
pomoći. Ima i par obitelji iz Ukrajine. Sve njih Crveni križ opskrbljuje hranom, higijenskim 
potrepštinama, odjećom i obućom. Još ističe da imaju i donacije iz nekoliko trgovačkih lanaca  
tako da se i ta roba dijeli onima kojima je potrebno. U sklopu projekta „Zaželi i zaposli se“ bila je 
čak i jedna kuharica. Zaključuje da je na području općine Rugvica rađeno puno različitih 
poslova vezanih uz njihovu djelatnost. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće Gradskog društva Crveni križ Dugo Selo, za vremenski period od 
01.01.2021.do 31.12.2021. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 4. 
Izvješće Dječjeg vrtića Medvjedići za 2021. godinu daje gđa. Maja Blažević, ravnateljica vrtića. 
Sve pozdravlja, napominje da su svi vijećnici izvješće dobili u materijalima, poziva nazočne 
ukoliko ih nešto interesira da se jave s pitanjem, ona će, kaže odgovoriti. 
gđa. Ruža Miletić smatra da je velik plan i program vrtića. 
gđa. Maja Blažević odgovara da je veliki dio toga napravljen, ali i veliki je posao pred svima 
njima, dječji vrtić je tek osnovan i bilo je jako puno posla ove godine u vezi vrtića. 
Nitko se više ne javlja za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića Medvjedići 
Rugvica za pedagošku godinu 2021./2022, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 5. 
gđa. Maja Blažević upoznaje nazočne da je ova točka vezana uz novi, područni objekt vrtića.   
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
Vezano uz ovu točku dnevnog reda gđa. Ruža Miletić osvrće se na članak 4. Odluke gdje smatra 
da bi trebalo pojasniti opravdanost izvanrednih troškova u vrtiću. 
gđa. Marija Čabraja kaže da je isti takav tekst bio i za matični objekt. 
g. Mato Čičak navodi da vrtić ima Upravno vijeće, ima ravnatelja, Općinsko vijeće koje mora 
izglasati svaku kunu u proračunu, te smatra da nema potrebe da se išta dodaje. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o davanju na upravljanje i korištenje podružnice Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica smještene 
na kat. čest.br. 928 k.o. Okunšćak, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 

Vezano uz III. Izmjene i dopune proračuna g. Nenad Jakšić poziva člana Odbora za financije i 
proračun da podnese izvješće o održanom sastanku. 

g. Ilija Ravlić, član Odbora za financije i proračun, upoznaje nazočne da je održana sjednica 
Odbora, te je zaključak Odbora da se predlaže Općinskom vijeću da donese III. Izmjene i dopune 
proračuna za 2022. godinu. 

g. Mato Čičak, općinski načelnik nazočne upoznaje sa četiri bitne izmjene u proračunu a koje se 
odnose na:- održavanje cesta i javnih površina,  obnovu skele,  zimsku službu, uređenje i 
sanaciju dječjeg vrtića Medvjedići. 

Poziva nazočne ukoliko imaju kakvih realnih prijedloga vezanih uz proračun za 2023. godinu 
da ih na bilo koji način dostave u općinu kako bi se od toga nešto eventualno uvrstilo u 
proračun. 

Vodi se kraća diskusija vezana uz stavku za asfaltiranje, te održavanje čistoće javnih površina 
gdje je pitanje u vezi istih postavio g. Željko Vojković, na što mu je odgovorio g. Mato Čičak. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  

III. izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 
godinu, 

 a) II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,  

sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 8. 

Vezano uz Plan djelovanja u području priprodnih nepogoda gđa. Marija Čabraja kaže da je 
Elaborat kod nje, radi se o redovnoj odluci koja ide svake godine, a ukoliko netko želi može ga 
pogledati kad god želi.  
gđa. Ruža Miletić kaže da se odluka donosi sada, a uvid se, kako je sad rečeno, može izvršiti 
kasnije. 
g. Željko Vojković navodi da nitko neće sad čitati, ali smatra da bi bilo u redu da se sve o čemu 
vijeće odlučuje, dostavi na uvid. 
g. Mato Čičak napominje da je ovo uobičajena odluka koja se donosi radi elementarnih 
nepogoda koje se proglašavaju za općinu, a po planu djelovanja službe uobičajeno rade.  
Općinsko vijeće sa 8 glasova „za“, 2 „suzdržana“ glasa i 1 glasom „protiv“ donosi  
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Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Rugvica, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 9. 
gđa. Slavica Kalaica upoznaje nazočne da je Općinsko vijeće na 2. sjednici u 7. mjesecu 2021. 
godine donijelo Odluku o izradi 8. Izmjena i dopuna prostornog plana općine. U međuvremenu 
smo dobili dva zahtjeva koja smo uvrstili u ove izmjene i dopune – zona posebne namjene MUP-
a i analiza i redefiniranje poslovne namjene vezano uz parcelu za Imunološki zavod. 
g. Ivica Legin postavlja pitanje u vezi izgradnje kuća s ravnim krovovima. 
g. Mato Čičak pojašnjava da je bilo više zahtjeva za takvu izgradnju, te on ne vidi razloga da se 
to ne bi smjelo graditi. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10., Ad. 11. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da su ove dvije točke povezane, odnosno radi se o 
natječaju za prodaju parcela za koje je Općinsko vijeće donijelo odluku u 7. mjesecu u području 
Radne zone Rugvica-sjever. Tad je bila izvršena parcelacija, a sada je oformljena jedna 
jedinstvena čestica. 
g. Mato Čičak još navodi da smo objavili takav natječaj na osnovu pisama namjere jer je bilo 
zainteresiranih. 
Ad. 10. Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o poništenju Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj (radnoj) 
zoni Rugvica-sjever, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 
Ad. 11. Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o poništenju dijela Zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za 
prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever (zemljište pobliže označeno kao parcele 1A, 1B i 
1D), u dijelu koji se odnosi na zemljište pobliže označeno kao parcela 1D, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 12. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 13. 
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević, 
predsjednica Odbora. Kaže da je Odbor održao sjednicu te u Povjerenstvo za provedbu 
natječaja predlaže Majstorović Emila, Krznar Velimira, Jakovljević Ivanu, Molnar Violetu i Petek 
Marka. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 glasova “za” i 2 
“suzdržana” glasa donosi 
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Z AK L J U Č A K 
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni 
Rugvica-sjever. U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni 
Rugvica-sjever imenuju se: 
1. Majstorović Emil, 
2. Krznar Velimir, 
3. Jakovljević Ivana, 
4. Moilnar Violeta, 
5. Petek Marko. 
 

Ad. 14. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da općina i dalje nastavlja sufinancirati đački i studentski 
prijevoz kao i prije. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i  studente za razdoblje rujan-
prosinac 2022. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 15. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da je prošli tjedan održana sjednica Povjerenstva za 
organizaciju Dana općine, te su vijećnici u prilogu dobili sve prijedloge vezano uz organizaciju 
Dana općine i dodjelu nagrada i priznanja. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana općine u 2022. godini, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 16. 
g. Nenad Jakšić nazočnima ukratko iznosi najbitnije podatke o obilježavanju Dana općine. 
Nitko se nije javio za dioskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o obilježavanju dana Općine Rugvica u 2022. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 17. 
Vezano uz Odluku o novčanoj pomoći za djecu od 2. do 18. godine života nitko se nije javio za 
diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju novčane pomoći djeci predškolske i školske dobi u 2022. godini, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 18. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da je Općinsko vijeće na 9. sjednici donijelo zaključak da 
se raspisuje natječaj za prodaju parcele, do danog roka nije pristigla niti jedna ponuda, 
povjerenstvo se sastalo i predlaže Općinskom vijeću da donese zaključak o poništenju natječaja. 
g. Mato Čičak predlaže da vijeće sad izglasa da se ide u prodaju da ne čekamo. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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Z A K L J U Č A K 
o poništenju natječaja za prodaju parcele kč.br. 266/1 u k.o. Rugvica, oranica Lazi, površine 
4097 m² u radnoj zoni Rugvica-sjever, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 19. 
gđa. Marija Čabraja navodi da ovu odluku moramo imati temeljem obavljene revizije sportskih 
građevina, a morat ćemo je imati i kad se izgradi novi sportski centar u Rugvici. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijećenakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Rugvica, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se dodaju točke dnevnog reda: 
20. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele kč.br. 266/1 u k.o. Rugvica, oranica 
Lazi, površine 4097 m² u radnoj zoni Rugvica-sjever, 
21. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj 
zoni Rugvica-sjever. 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog. 
 

Ad. 20. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o raspisivanju natječaja za prodaju parcele kč.br. 266/1 u k.o. Rugvica, oranica Lazi, površine 
4097 m² u radnoj zoni Rugvica-sjever. 
 

Ad. 21. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 18,00 sati. 

 
 

KLASA: 021-05/22-01/14 
URBROJ: 238/26-22-2 

 
 

Zapisničar:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                         

Mira Grebenar                     Nenad Jakšić 


