
 
Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 
održane 20.09.2022. godine sa početkom u 08,00 sati 

u vijećnici općine u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 
 
 

Nazočni: g. Nenad Jakšić, g. Emil Majstorović, g. Ilija Ravlić, gđa. Tea Kolčić, gđa. Violeta Molnar, g. 
Velimir Krznar, g. Ivica Gavran, g. Tomislav Mayer Kralj. 
Izočni: gđa. Ivana Jakovljević, gđica. Paula Jozipović, gđa. Ruža Miletić, g. Ivica Legin, g. Željko 
Vojković.  
Ostali nazočni: g. Mato Čičak, općinski načelnik, 
  g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
  gđa. Marija Čabraja, viša upravna referentica, 
Zapisničar: Mira Grebenar. 
 
Sjednicu otvara g. Nenad Jakšić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je 
sjednici od 13 vijećnika nazočno 8, dakle, postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka te 
predlaže slijedeći 
 

D N E V N I R E D 
1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 07.09.2022. god.,  
2. Pitanja i prijedlozi,  

3. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 
područje Općine Rugvica,  
4. Zaključak o poništenju Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj 
(radnoj) zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica),  
5. Zaključak o poništenju Zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za 
prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica),   
6. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine 
Rugvica,  
7. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-
sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica),  
8. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 
(poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica). 
Predloženi dnevni red jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad. 1. 
Nitko nema primjedbi na zapisnik, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja, jednoglasno, sa 8 
glasova „za“, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 07.09.2022. godine, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
Pod točkom Pitanja i prijedlozi nije bilo diskusije. 
 

Ad. 3. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća donesena 
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine 
Rugvica, te se predlaže poništenje te Odluke s obzirom da vijećnicima na toj sjednici nije bio 
dostavljen sav materijal.  Sada je vijećnicima dostavljen kompletan material, te ih poziva na 
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diskusiju. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja, jednoglasno, sa 8 glasova 
„za“ donosi 
 

O D L U K U 
o poništenju Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje 
Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 4., Ad. 5. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da su na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća dodane dvije 
točke dnevnog reda. Odluka je da se stave van snage, odnosno ponište, jer po pravilu na sjednici 
se može glasati o točkama koje se usvoje na početku sjednice, a na prethodnoj sjednici te dvije 
točke dnevnog reda bile su izglasane na kraju sjednice. 
 
Ad. 4. Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja, jednoglasno, sa 8 
glasova “za” donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o poništenju Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj (radnoj) 
zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica), prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 
Ad. 5. Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja, jednoglasno, sa 8 
glasova “za” donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o poništenju Zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju 
zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica), prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6 
g. Nenad Jakšić napominje vijećnicima da su dobili kompletan materijal po ovoj točci dnevnog 
reda, te ih poziva na diskusiju. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja, jednoglasno, sa 8 glasova 
“za” donosi 
 

O D L U K U 
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Rugvica, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da se radi o točci koja je, sa još jednom točkom na prethodnoj 
sjednici izglasana na kraju sjednice, što je mimo Pravilnika. Sad su te dvije točke predložene za 
ovu sjednicu, te poziva nazočne na diskusiju. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovnja, jednoglasno, sa 8 glasova 
“za” donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever 
(k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica), prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
g. Ilija Ravlić, član Odbora za izbor i imenovanja daje izvješće o održanoj sjednici Odbora na 
kojoj je jednoglasno zaključeno da se u Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju zemljišta 
u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica) predlažu Gavran Ivica, 
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Jozipović Paula, Ravlić Ilija, Mayer Kralj Tomislav i Kolčić Tea. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja, jednoglasno, sa 8 glasova 
“za” donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 
(poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica). 
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni 
Rugvica-sjever (k.č.br. 266/1 k.o. Rugvica) imenuju se: 
1. Gavran Ivica, 
2. Jozipović Paula, 
3. Ravlić Ilija, 
4. Mayer Kralj Tomislav 
5. Kolčić Tea. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 08,15 sati. 

 
 

KLASA: 021-05/22-01/17 
URBROJ: 238/26-22-2 

 
 
 

Zapisničar:       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                         

Mira Grebenar                       Nenad Jakšić 


