
Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 06.06.2018. godine sa početkom u 16,00 sati 

u prostoriji Društvenog doma u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1. 

 

Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Emil Majstorović, g. Branko Karamarko, g. 

Tomislav Jambrišak, gđica. Ivana Gavran, g. Marijan Matijević, g. Stipo Rajić, g. Marko 

Petek, g. Šimo Bilić, g. Danijel Šošić, gđa. Željkica Cesar. 

Izočni: g. Željko Vojković, g. Robert Kostić, gđica. Amina Džombić. 

Ostali nazočni: g. Mato Čičak, općinski načelnik, 

 g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 

 g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

 gđa. Slavica Kalaica, voditeljica poslova za prostorno 

   planiranje i komunalne djelatnosti, 

 gđa. Jasna Pleša, voditeljica računovodstva, 

 g. Stanko Slišković, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, 

 g. Igor Đuran, novinar 01 Portala. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 

 g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je umro Dragan Kljajić iz Novaka Oborovskih 

koji je obnašao puno sportskih dužnosti u klubovima na području općine Rugvica, te moli da 

mu se oda počast minutom šutnje. 

Nakon toga gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća otvara sjednicu,  

pozdravlja nazočne te ih upoznaje da je vijećnik Ivica Kuzmec dostavio obavijest da svoj 

mandat vijećnika u Općinskom vijeću stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. Poziva 

predstavnika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće. 

g. Tomislav Jambrišak, u ime Mandatnog povjerenstva upoznaje nazočne da je 

povjerenstvo zaprimilo obavijest vijećnika Ivice Kuzmeca o stavljanju mandata u mirovanje, 

kao i obavijest HSS-a da se za zamjensku vijećnicu određuje Željkica Cesar. Izvješće 

Mandatnog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Nakon toga predsjednica vijeća čita tekst svečane prisege, a Željkica Cesar izjavljuje 

„Prisežem“. Predsjednica vijeća utvrđuje da je sjednici od 15 vijećnika nazočno 12, dakle 

postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predlaže nadopunu dnevnog reda 

točkama: 

- Zaključak o sklapanju ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni 

sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ 

- Odluka o preimenovanju trga, 

na način da to budu 3. odnosno 4. točka dnevnog reda, što Općinsko vijeće prihvaća, 

te se nakon glasovanja jednoglasno usvaja slijedeći 

 

D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 17.05.2018. godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 

3. Zaključak o sklapanju ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni 

sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“, 

4. Odluka o preimenovanju trga, 

5. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu, 

a) III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2018. godinu, 
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6. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni 

Rugvica – sjever, 

7. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja u svrhu prodaje parcele u 

poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever, 

8. Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja ( DPU ) groblja Jalševec Nartski – 

pročišćeni tekst, 

9. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Rugvica, 

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova: 

održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica za 2018. 

godinu, 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Rugvica, 

12.  Odluka o mjestima i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine 

Rugvica, 

13.  Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine, 

dodjelu nagrada za osobiti razvoj ili doprinos promociji Općine Rugvica, te dodjelu 

nagrada najuspješnijem studentu apsolventu, maturantu i učeniku generacije Osnovne 

škole Rugvica. 

 

Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća, pa se nakon 

glasovanja sa 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 17.05.2018. godine 

prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 2. 

A) g. Emil Majstorović osvrće se na događanje (02.06.) u organizaciji HSS-a općine 

Rugvica na kojem je bio nazočan i predsjednik HSS-a g. Krešo Beljak. Kaže da je to bilo u 

Mjesnom odboru Jalševec Nartski gdje je kod ploče „MO Jalševec Nartski“ donesen vijenac i 

zapaljeni lampaši. Smatra da to ne priliči, a osim toga u tom mjesnom odboru zadnjih 6 

godina HSS nije niti bio na vlasti. Pita, zašto to nisu napravili u nekom mjesnom odboru gdje 

su oni bili na vlasti. Ističe da je on bio za ukidanje mjesnih odbora, dok HSS smatra da 

načelnik ukidanjem mjesnih odbora centralizira vlast. No, on se sada pita kakve su to ovlasti 

do sada mjesni odbori zapravo imali. Osim toga, zna da se u mjesnim odborima gdje je na 

vlasti bio HSS skoro ništa nije radilo ili su se sastali u 12. mjesecu da se ti novci potroše i to 

su pretežno išli u obnavljanje vatrogasnih domova. Ističe da je donio dokumentaciju iz koje je 

vidljivo da je mjesni odbor Jalševec Nartski radio možda najviše od svih mjesnih odbora. U 

mjesnom odboru Jalševec Nartski, kaže, uvijek je bilo sloge, svi su bili za dogovore, no, to je 

bilo na uštrb najviše njega kao predsjednika. Smatra da ovako HSS ne može raditi, nije fer, jer 

je i g. Vojković član tog mjesnog odbora i njega je to jako pogodilo, te uopće nije očekivao da 

će se tako nešto desiti. 

g. Mato Čičak osvrće se na provokativni materijal od strane HSS-a, pljuvalo se i 

omalovažalo njega i njegovu obitelj. Navodi da mu se g. Vojković ispričao na sudu zbog toga, 

no, i dalje nastavlja raditi tako. Smatra da je g. Vojkoviću bitno preko politike doći do nekih 

poslova, a optuživao je da je HDZ na vlast došao mafijaškom metodom. Smatra da nije u redu 

da ga netko stalno proziva. 
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gđica. Ivana Gavran ističe da kao članica Mjesnog odbora, stanovnica Jalševca Nartskog 

oštro osuđuje ovakve poteze, no, smatra da se radi o nekoliko ljudi, a ne cijelom HSS-u. 

Smatra da je vrijeme da se odvoji privatno od stranačkog, da HSS o tome razmisli i upućuje 

apel g. Vojkoviću da svoje interese ostavi za privatni život. 

g. Marko Petek navodi da je ovo točka Pitanja i prijedlozi, no, iz dosadašnje diskusije nije 

vidio da je ovdje bilo pitanja ili prijedloga, te smatra da ovo nije mjesto za ovakve diskusije. 

g. Mato Čičak još ističe da oni nisu nikad otkad je on predsjednik HDZ-a funkcionirali sa 

pres konferencijama kao što je to imao HSS. Smatra da je ovo problem, truje se prostor 

između svih, no, smatra i da je ovo pravo mjesto i vrijeme da se ovo kaže. 

g. Marijan Matijević predlaže vijećnicima HSS-a da se javno ispričaju za ovaj skandal 

koji se desio u Nartu. 

g. Stipo Rajić pita kako se može reći da ovo nije mjesto za ovakve diskusije. Navodi da 

još nije vidio ni jedan prijedlog kojeg bi HSS podržao, te moli da HSS da neki prijedlog pa će 

se o njemu raspravljati. 

g. Marko Petek opet ponavlja da Općinsko vijeće nije mjesto za raspravljanje, što se tiče 

mjesnih odbora, donesena je odluka o ukidanju istih. Ne zna kako će biti sada. 

g. Mato Čičak  odgovara da je to napravio po uzoru na općinu Brckovljnai, uvidio je da je 

to pravi potez. 

gđa. Željkica Cesar kaže da ne zna za druge mjesne odbore kako su radili, s tim da se 

načelnik izjasnio da su neki ipak radili. Smatra da su mjesni odbori koji su radili i surađivali 

na neki način kažnjeni, a u mjesnom odboru Obedišće Ježevsko 10 ljudi se uvijek uspjelo 

sastati i surađivati. Pri tome nikad nije bilo stranačkih interesa, nego interesa za mjesto. 

 

B) g. Branko Karamarko iznosi problem mještana Obedišća Ježevskog a to su šleperi i 

kamioni kojih je sve više, brzo voze, cesta puca, šahte su propale. Građani su potpisali 

peticiju vezanu uz to, pa mole pomoć da se tu nešto napravi. 

g. Mato Čičak odgovara da je jedino rješenje dopis prema nadležnim institucijama  i 

tražiti zabranu prometa za teške kamione. Smatra da je u Obedišću teška situacija, boji se za 

djecu, te još daje informaciju da će se kroz Obedišće Ježevsko graditi nogostup u duljini od 

500 metara. 

gđa. Željkica Cesar još kaže da je tamo mijenjan jedan stup javne rasvjete kojeg 

Elektra još nije maknula. 

g. Mato Čičak navodi da će se osnovati jedan širi odbor gdje će biti svi uključeni u 

priču, odbor neće biti stranački, već će se u njega izabrati aktivni i operativni ljudi koji imaju 

ideja, a početkom 7. mjeseca će se početi održavati tribine po naseljima. Osim toga, kad se 

zbroje sva sredstva koja su se planirala za mjesne odbore, a radi se o oko 200.000,00 kuna, 

moći će se planski napraviti puno više po tim objektima. 

g. Marko Petek pita da li se planira proširenje ceste ili nogostup na Staroj cesti u 

Rugvici na dijelu gdje je skinut nasip. 

g. Mato Čičak odgovara da je to već odrađeno, natječaj treba ići van, to ide u zahvat, 

ali nogostup neće ići. Cesta je proširena, asfaltirati će se i ostati će dosta mjesta i za pješake. 

g. Marko Petek još predlaže da se novi Statut donesen na prethodnoj sjednici vijeća 

stavi na općinsku stranicu. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednica Općinskog vijeća zaključila 

raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 
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Ad. 3. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je sjednici nazočan g. Stanko Slišković iz 

Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. 

g. Stanko Slišković kaže da nema što puno obrazlagati s obzirom da se radi o tipskom 

ugovoru za sve gradove i općine koji spadaju u regionalni vodopskrbni sustav. Taj se ugovor 

treba potpisati kako bi se sa projektom išlo dalje. 

g. Mato Čičak napominje da je bio s direktorom VIOZŽ, rečeno mu je da 15.07. 

natječaj za kanalizaciju ide van. Što se tiče pokrivenosti vodom na našem području, to je 

odlično, doći će i kanalizacija, u planu za 2019. godinu je razmišljati kako sa Hrvatskim 

vodama raditi na mogućnosti kanalizacije za Oborovo. Predlaže da se sa direktorom tamo ode 

pogledati da se vidi kako se može završiti ta priča. 

g. Emil Majstorović pita da li postoji mogućnost da voda pojeftini. 

g. Stanko Slišković odgovara da se u ovom trenutku o tome ne može očitovati.   

g. Mato Čičak navodi da je on inzistirao na tome da voda za kućanstva treba biti 

jeftinija. 

g. Stanko Slišković još napominje da mi vodu kupujemo iz Zagreba, pa je logično da 

je naša skuplja, no, kad ćemo imati vlastiti vodoopskrbni sustav, onda ćemo moći imati 

jeftiniju vodu. 

g. Marko Petek pita kad će biti gotov regionalni vodoopskrbni sustav. 

g. Stanko Slišković odgovara da je 15.07. raspisivanje natječaja i sve ovisi o tome da li 

će nakon toga biti kakvih žalbi. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 

 

O D L U K U 

o sklapanju ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav 

Zagrebačke županije – Zagreb Istok“, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 4. 

g. Emil Majstorović upoznaje nazočne da je klub vijećnika HDZ-a predložio ovo 

preimenovanje s obzirom da je dio radova na trgu izveden, uskoro se planira kompletno 

uređenje za što smo dobili  i sredstva, te smatra da centar općine sa općinskom zgradom 

priliči nositi ime našeg prvog predsjednika. 

g. Marijan Matijević upoznaje nazočne da je Odbor za imenovanje naselja, ulica i 

trgova održao sjednicu i prihvatio taj prijedlog sa 2 glasa „za“ i 1 „suzdržanim“ glasovm. 

g. Marko Petek smatra da je to što su rekli u redu, no, pita da li se ovaj naziv trga 

mogao staviti u Nartu gdje je crkva, biti će i vrtić. Također ne zna koliko će mijenjanje naziva 

trga koštati općinu. 

g. Mato Čičak navodi da su na Općinskom odboru HDZ-a donijeli ovakvu odluku, te 

je on to do sada više puta i najavio. Još napominje da se Josip Predavec, čije ime sada nosi 

ovaj trg, rodio u Rugvici, no, samu Rugvicu baš i nije nečim zadužio. No, smatra da je 

sramota što Josip Predavec nema svoje ploče, no, općina će je napraviti i staviti na općinsku 

zgradu. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 glasova 

„za“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi 

 

O D L U K U 

o preimenovanju Trga Josipa Predavca u Trg dr. Franje Tuđmana, prema tekstu u 

prilogu zapisnika. 
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Ad. 5. 

Vezano uz III. izmjene proračuna za 2018. godinu g. Emil Majstorović, član Odbora 

za financije i proračun upoznaje nazočne da je sjednica Odbora održana 05.06., te Odbor 

jednoglasno predlaže Općinskom vijeću da donese III. izmjene i dopune proračuna za 2018. 

godinu, kao i III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

g. Mato Čičak navodi da su razlog izmjenama projekti koje smo počeli raditi – za 

ambulantu u Jalševcu Nartskom, vrtić i vatrogasne domove, te za uređenje zelenih otoka gdje 

je ta stavka sa 200.000,00 kuna smanjena na 100.000,00 kuna. No, uvedena je nova stavka - 

za nabavu spremnika na 400.000,00 kuna. 

g. Danijel Šošić kaže da bi sva kućanstva trebala dobiti spremnike i vrtne kompostere, 

a također smo prijavili na fond i nabavu 17 zvona za papir i plastiku, te za tekstil.  

g. Mato Čičak navodi da je u izmjenama i nova stavka – sredstva za dezinsekciju 

(špricanje komaraca) 30.000,00 kuna, te još napominje da se sa ovim izmjenama proračuna 

morao uskladiti i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 

 

III. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu i 

III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2018. godinu,  

sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 

  

Ad. 6. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je u zadnjih nekoliko mjeseci veliki interes za 

parcele u našoj općini. Javila nam se firma koja treba parcelu za zreonicu banana, to je 

stavljeno u proceduru. Također se javila i firma koja se bavi proizvodnjom kartonskih kutija. 

g. Emil Majstorović pohvaljuje napor za privlačenje investitora, a kad počnu graditi, 

predlaže da im se napomene da zaposle ljude s našeg područja. 

g. Ivica Radanović iznosi podatak da je nekad bilo 790 nezaposlenih s područja općine, 

a sad ih ima 270. 

g. Emil Majstorović smatra da je onima koji u Zagrebu rade za 3.000,00 kuna bolje da 

se zaposle ovdje bliže, biti će im lakše. 

g. Marijan Matijević kaže da ima informaciju da je već jedan broj ljudi sa područja 

naše općine zaposlen u Outletu. 

g. Ivica Radanović napominje da općina, kad god ima saznanja nečije potrebe za 

radnicima, to stavi na općinsku stranicu. 

Nitko se više 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 u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – 

sjever, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 7. 

g. Marijan Matijević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja upoznaje nazočne da je 

održana sjednica Odbora te predlažu Općinskom vijeću da se u Povjerenstvo za provedbu 

natječaja u svrhu prodaje parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever imenuju Ana 

Munić, Danijel Šošić, Stipo Rašić, Šimo Bilić i Robert Kostić. 
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Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova 

“za” i 2 “suzdržana” glasa donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja u svrhu prodaje parcele u 

poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever. 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja u svrhu prodaje parcele u poduzetničkoj (radnoj) 

zoni Rugvica – sjever imenuju se: 

1. Ana Munić, predsjednica, 

2. Danijel Šošić, član, 

3. Stipo Rašić, član, 

4. Šimo Bilić, član, 

5. Robert Kostić, član. 

 

Ad. 8. 

Kraće obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje gđa. Slavica Kalaica. Naime, 

temeljem članka 113. Zakona o prostornom uređenju nakon donesenih I. izmjena i dopuna 

DPU-a dužni smo donijeti pročišćeni tekst koji sadrži osnovne odluke iz 2009. godine i ove 

izmjene koje su donesene 2018. godine. 

Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 

  

O D L U K U 

o donošenju detaljnog plana uređenja ( DPU ) groblja Jalševec Nartski – pročišćeni 

tekst, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 9. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da temeljem Zakon o poljoprivrednom zemljištu 

poslove oko evidencije poljoprivrednog zemljišta vode jedinice lokalne samouprave. Prema 

Uredbi sve jedinice lokalne samouprave do 08.06. trebaju donijeti ovaj program. Napominje 

da smo jedna od rijetkih općina koje su uspjele naći izvođača za izradu programa. Nakon 

usvajanja program se šalje u županiju i u Ministarstvo poljoprivrede i tek tada se objavljuje i 

stupa na snagu. Još navodi da nije bilo nikakvih primjedbi na program tijekom javnog 

savjetovanja. 

g. Marko Petek pita da li to znači da se sve ono što je Agencija do sada radila prenosi 

na općinu, a g. Ivica Radanović mu odgovara da je tako. 

g. Mato Čičak se nadovezuje i kaže da je izglasan novi zakon, bio je kratak rok za 

izradu programa, ali smo ga uspjeli izraditi na vrijeme. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 

 

P R O G R A M 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu 

Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 10. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da smo temeljem Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Rugvica raspisali 

natječaj za obavljanje komunalnih poslova: održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta na 

području općine Rugvica, te poslali poziv na tri adrese. Ponuda firme “Swietelsky” je 
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najpovoljnija, naime, ima najnižu cijenu i u okviru je osiguranih sredstava. Još navodi da sada 

po prvi puta tražimo bolji način krpanja udarnih rupa sa posebnim strojem, te se nada da će 

ovo krpanje biti bolje nego prije. 

g. Mato Čičak se nadovezuje na to, kaže da je velik problem sa krpanjem cesta u 

Gredi, no sad će se to krpati sa najmodernijim strojem. 

Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova: održavanje 

asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica za 2018. godinu. 

Za obavljanje komunalnih poslova: održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta na 

području Općine Rugvica za 2018. godinu izabire se ponuditelj “Swietelsky” iz Zagreba, te će 

se s njim sklopiti ugovor. 

 

Ad. 11., Ad. 12. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da su ove dvije točke vezane uz tržnicu u Outlet 

centru. Naime, našli smo se u problemu jer se radi o tome da je to na privatnoj parceli. 

Konzultirali smo se sa nadležnim institucijama te u tom smislu predlaže se donošenje Odluke 

o mjestima i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Rugvica gdje se 

poimenice navodi obavljanje poslova tržnice na malo na prostoru između IKEE i Outlet 

designer Croatia. Istovremeno ide se i u usklađivanje Odluke o komunalnim djelatnostima sa 

novonastalim situacijama, a prije svega transformiranjem “Dukom-a” d.o.o. u VIOZŽ, te 

osnivanjem općinskog komunalnog poduzeća “RUKOM” d.o.o. 

g. Mato Čičak smatra da je ovo sa tržnicom prava stvar za naše OPG-ove koji će imati 

prvenstvo za taj prostor, a ističe i činjenicu da je vezano uz taj prostor napravljen dobar 

ugovor sa IKEO-m. Na sajam OPG-ova koji će biti 16.06. bi, prema najavama, trebao doći i 

ministar poljoprivrede, državni tajnik, te poziva sve vijećnike da dođu tog dana u Rugvicu, na 

sajam. 

g. Marko Petek napominje da nije nigdje našao izvornu odluku o komunalnim 

djelatnostima na području općine, te će po istu doći kod pročelnika. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće po slijedeće dvije točke 

jednoglasno donosi  

 

O D L U K U 

 

Ad. 11. 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 12. 

 

o mjestima i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Rugvica, 

prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 13. 

g. Marijan Matijević upoznaje nazočne da se sastao Odbor za izbor i imenovanja te 

predlažu da se u Povjerenstvo za pripremu obilježavanja dana općine imenuju Danijel Šošić 

za predsjednika, te Ana Munić, Boris Vrhovnik, Ivana Gavran, Mato Čičak, Robert Munđer i 

Nenad Jakšić za članove. 
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Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine, dodjelu 

nagrada za osobiti razvoj ili doprinos promociji Općine Rugvica, te dodjelu nagrada 

najuspješnijem studentu apsolventu, maturantu i učeniku generacije Osnovne škole Rugvica. 

U Povjerenstvo za pripremu obilježavanja dana Općine imenuju se: 

1. Danijel Šošić, predsjednik, 

2. Ana Munić, članica, 

3. Boris Vrhovnik, član, 

4. Ivana Gavran, članica, 

5. Mato Čičak, član, 

6. Robert Munđer, član, 

7. Nenad Jakšić, član. 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,45 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/10 

URBROJ: 238/26-18-2 

 

Zapisničar:             PREDSJEDNICA 

                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mira Grebenar                        Ana Munić 

 


