
 Z A P I S N I K 
sa 13. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 04.09.2018. godine sa početkom u 15,00 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. Šimo Bilić, 
g. Danijel Šošić, gđa. Željkica Cesar, g. Željko Vojković, g. Robert Kostić. 
Izočni: gđica. Amina Džombić, g. Marko Petek.                                            
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. Nenad Haleuš, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, 
 g. Igor Đuran, novinar 01 Portala. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 
 

Sjednicu otvara gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, pozdravlja 
nazočne, utvrđuje da je sjednici od 15 vijećnika nazočno njih 13, dakle postoji kvorum za 
pravovaljano donošenje odluka.  

g. Mato Čičak predlaže nadopunu dnevnog reda točkom „Rasprava o kupnji 
zemljišta za nogometno igralište i gradnju objekta za DVD Rugvica“ što bi bila treća 
točka dnevnog reda, sa čim se Općinsko vijeće slaže, pa se nakon glasovanja jednoglasno 
prihvaća slijedeći  

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 16.07.2018. 
godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Rasprava o kupnji zemljišta za nogometno igralište i gradnju objekta za DVD 

Rugvica, 
4. V. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu i projekcije za 

2019. g. i 2020. g., 
a) V. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i vodnih građevina za 2018. godinu, 
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu, 
6. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ikea Zagreb 

Istok“, 
7. Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora sa IKEA Centres Croatia 

d.o.o. za nekretnine, 
8. Odluka o obilježavanju dana Općine Rugvica u 2018. godini, 
9. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine Rugvica 

u 2018. godini, 
10. Odluka o određivanju naziva ulice „Ulica Vidaković“, 
11. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za 

razdoblje rujan – prosinac 2018. godine. 
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Ad. 1. 
Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća, pa se nakon 

glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 16.07.2018. 

godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
A) g. Emil Majstorović predlaže da se u Strugi Nartskoj, gdje ima puno školske 

djece, stavi zebra ispred ili iza zavoja. 
g. Mato Čičak odgovara da se tamo ne može, jer nema dovoljno preglednosti. 
g. Emil Majstorović kaže da se možda može znak za smanjenje brzine, na što g. 

Mato Čičak odgovara da bi se to moglo, no, to vjerojatno neće riješiti problem. Navodi da 
ćemo pozvati ŽUC da se to proba riješiti, kao i problem sa autobusnom stanicom u 
Obedišću, te će se na taj sastanak pozvati i netko iz ovih naselja. 

 
B) g. Željko Vojković podsjeća da je tražio izvješće tko je i kako zaposlen u 

RUKOM-u, dobio je obećanje, no, izvješće još nije dobio. 
g. Mato Čičak odgovara da će o zahtjevu obavijestiti direktoricu „RUKOM-a“. 
 
C) g. Željko Vojković također navodi da je podnio dva zahtjeva za pristup 

informacijama  sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Radi se o zahtjevu za 
dokumentacijom vezanom uz uređenje Trga Josipa Predavca i javnu rasvjetu od kružnog 
toka, te kaže da nije dobio nikakav odgovor. Ne zna zašto se to ne može dati, samo se 
stvara osjećaj nelagode i osjećaj da nešto ne štima. 

g. Mato Čičak mu odgovara da može po zakonu dobiti informacije za određeni dio, 
no, kompletna dokumentacija se neće vaditi. Ukoliko nešto kao vijećnik sumnja, može 
dostaviti točnu informaciju što sumnja. Još napominje da smo uređenje trga opravdali 
Ministarstvu regionalnog razvoja, dostavili smo svu potrebnu dokumentaciju, oni su to 
sve pregledali i doznačili nam sredstva. 

g. Željko Vojković ističe da će kao predsjednik HSS-a temeljem ovakvih stvari HSS 
preispitati svoj rad u ovom vijeću i kako dalje i na koji način, bilo što da traže, za bilo 
kakve informacije da se obrate, optužuje ih se da opstruiraju rad vijeća, a ovo što je 
dobio, je sramota od odgovora. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednica Općinskog vijeća zaključuje 
raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 

 
Ad. 3. 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se radi o 
česticama iza ugostiteljskog objekta „Ksena“ u Rugvici, plan je izmještanje nogometnog 
igrališta kako bi ovaj cijeli kompleks oko općine mogli dovesti u funkciju. U planu je, 
kupiti to zemljište gdje bi bilo nogometno igralište i cijeli sportski kompleks, te kako bi 
vatrogascima mogli napraviti garaže za kamion. Obavljen je razgovor s vlasnicima 
parcela gdje jedan vlasnik (Hržić) nije pristao na cijenu, pa je dalje obavljan razgovor s 
vlasnicima parcela koji zemlju ne žele prodati. Onda se došlo na ideju da bi bile 
prihvatljive parcele (iza plave hale), te upoznaje nazočne tko su vlasnici tih parcela. 
Ističe da je prije svega potrebno zatražiti procjenu sudskog vještaka. Radi se o ukupno 
30 i nešto tisuća m² zemlje. Mišljenja je da bi taj problem trebali početi rješavati, te 
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predlaže da vijeće da ovlaštenje njemu kao načelniku i općinskoj upravi da to definira, 
da sudski vještak napravi procjenu, a da se te parcele u prostornom planu definiraju kao 
prostor za sport i rekreaciju, te jedan dio za prostor društvene namjene. 

Poziva vijećnike da se pojedinačno izjasne što misle o prijedlogu za kupnju 
zemljišta u svrhu izgradnje nogometnog igrališta i objekta za vatrogasce. 

g. Emil Majstorović pita koliko je za to sve potrebno zemlje, te mu g. Mato Čičak 
odgovara da se radi o oko 30 tisuća m² zemlje plus još 16 tisuća m² te da je on za to da se 
to sve kupi. 

g. Emil Majstorović smatra da je bolje da sve bude na jednom mjestu i glavni i 
pomoćni teren. 

g. Marijan Matijević smatra da igralište treba izmjestiti s ove lokacije, no, trebalo 
bi napraviti neku maketu da se vidi kako to izgleda. 

g. Tomislav Jambrišak slaže se, pita da li imamo novce za to. 
g. Šimo Bilić smatra da bi bilo dobro da se sve objedini. 
g. Stipo Rašić suglasan je s prijedlogom, pita što bi bilo na mjestu postojećeg 

nogometnog igrališta. 
g. Mato Čičak odgovara da bi bio multimedijski centar.  
g. Branko Karamarko apsolutno se slaže s prijedlogom. 
g. Stipo Rajić također se slaže, smatra da novci ne bi trebali biti problem. 
g. Željko Vojković slaže se, no, želi da sve bude transparentno i otvoreno. 
gđa. Željkica Cesar također se slaže sa svime što je za dobrobit i napredak općine. 
g. Robert Kostić slaže se s prijedlogom, pogotovo ako to ide u korist napretka 

općine. 
gđica. Ivana Gavran daje punu podršku ideji. 
g. Danijel Šošić također je za to da se to realizira. 
g. Ivica Radanović kaže da bi vijeće trebalo donijeti zaključak da se ovlasti 

općinski načelnik za pregovore s vlasnicima parcela i da izrađivaču prostornog plana 
predložimo izmjenu u smislu prenamjene čestica predviđene za izmještanje parcela. 

Ovakav prijedlog predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje, te Općinsko 
vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 
O D L U K U 

Predlaže se izrađivaču VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Rugvica da u sportsko rekreacijsku zonu prenamijeni čestice predviđene za izmještanje 
nogometnog igrališta NK Rugvica. Popis čestica sastavni je dio ove odluke. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da stupi u pregovore s vlasnicima zemljišta radi 
buduće kupnje navedenog zemljišta. 

 
Ad. 4. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se radi o dvije izmjene  i to: 
- dodaje se iznos od 500.000,00 kuna za izradu cijevnog propusta na dijelu ceste 

gdje dolazi firma Bajkmont (na cesti Rugvica – Ježevo), 
- dodaje se iznos od 126.000,00 kuna  za izradu drenaže oko crkve u Oborovu. 
Navodi da se sastao i Odbor za financije i proračun koji je razmatrao prijedlog, 

suglasan je s istim, te ga upućuje na razmatranje Općinskom vijeću. 
g. Mato Čičak također predlaže da se doda i stavka „sredstva za kupnju zemljišta 

za izgradnju sportskog centra“ sa iznosom od 2.500.000,00 kuna. 
Nitko se nije javio za diskusiju pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 
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V. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu i projekcije za 

2019.  i 2020. godinu i 
V. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i vodnih građevina za 2018. godinu, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Kraće izvješće o polugodišnjem obračunu proračuna daje gđa. Jasna Pleša, 

voditeljica računovodstva. Daje podatke o prihodima i rashodima u prvih 6 mjeseci ove 
godine. Svi ti podaci nalaze se u polugodišnjem obračunu proračuna koji je sastavni dio 
ovog zapisnika. Ističe da se u sveukupnom izvršenju proračuna vidi veliko odstupanje, a 
to iz razloga što će se sve ove kapitalne potpore realizirati u drugom dijelu godine. 

g. Mato Čičak osvrće se na glavne kapitalne potpore a to su: 
- sredstva za reciklažno dvorište, 
- nabava kanti, 
- izgradnja nogostupa u Ježevu, 
- asfaltiranje ulica, 
- izgradnja doma u Ježevu, 
- izgradnja trga u Rugvici. 
g. Ivica Radanović kaže da je u ovom trenutku stanje proračuna dobro. 
g. Mato Čičak navodi da ukoliko sve ove stvari krenu sada, dobar dio onoga što 

smo planirali, će se i ostvariti. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

prihvaća 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rugvica za 2018. godinu, 

prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
gđa. Slavica Kalaica upoznaje nazočne da smo na početku godine dobili pismo 

namjere IKEE za pokretanje II. Izmjena i dopuna UPU IKEA ZAGREB ISTOK.  Oni su bili 
spremni sufinancirati izradu istih. Mi smo pristupili provedbi Strateške procjene utjecaja 
na okoliš, te dobili mišljenje da je nije potrebno provoditi. Napominje da su u članku 6. 
pobrojani svi razlozi za pokretanje izmjena i dopuna. 

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

 
O D L U K U 

o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ikea Zagreb Istok“, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 7. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da nas je IKEA zatražila sklapanje ugovora 
koji ide nama u prilog. Oni rade cestu do benzinske postaje o svom trošku, istu će 
temeljem ugovora napraviti i bez naknade predati je nama u posjed. 

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 davanju suglasnosti na sklapanje ugovora sa IKEA Centres Croatia d.o.o. za 

nekretnine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
Ad. 8. 

Informaciju vezanu uz obilježavanje dana općine daje gđa. Ana Munić, 
predsjednica Općinskog vijeća. Poziva sve nazočne da prisustvuju misi, polaganju 
vijenaca, svečanoj sjednici, kao i svim događanjima vezanim uz Dan općine. 

g. Mato Čičak, vezano uz novi spomenik poginulim braniteljima, kaže da je isti 
napravljen uz suglasnost udruga branitelja, napravljen je, kaže spomenik koji će biti 
reprezentativan, te će na njemu, osim uz upisane,  biti upisani još neki poginuli branitelji 
koji su to zaslužili. 

g. Željko Vojković napominje da je njemu predsjednik Udruge “Hrvatski vitezovi –
ratni veterani 91” Jadranko Brestovec rekao da ga u vezi izgleda novog spomenika nitko 
nije kontaktirao, a također je i g. Emil Majstorović rekao da ne zna o čemu se radi. Pita 
kako je dizajniran spomenik. 

g. Mato Čičak odgovara da je to križ koji je u donjem dijelu puknut, kao da je 
slomljen, gore je križ i šahovnica sa imenima stradalih. Još ističe da je s g. Majstorovićem 
razgovarao o tome, a također i s Jadrankom Brestovec. 

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

 
O D L U K U 

o obilježavanju dana Općine Rugvica u 2018. godini, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 

 
Ad. 9. 

g. Danijel Šošić, predsjednik Povjerenstva za obilježavanje Dana općine podnosi 
izvješće sa sastanka Povjerenstva koje se nalazi u prilogu ovog zapisnika. 

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 Rugvica u 2018. 
godini, prema tekstu u prilogu ovog zapisnika. 

 
Ad. 10. 

g. Marijan Matijević, predsjednik Odbora za imenovanje ulica, trgova i naselja 
upoznaje nazočne da se Odbor sastao i predlažu Općinskom vijeću da se ulica u naselju 
Jalševec Nartski imenuje kao “Ulica Vidaković”. 

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

 
O D L U K U 

o određivanju naziva ulice „Ulica Vidaković“, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 11. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da općina i dalje nastavlja s besplatnim 

prijevozom za sve učenike i studente. Ističe da je jako nezadovoljan “Čazmatransom”, 
ljudi se stalno žale, ukidaju se linije, kaže da im je rekao da nisu dostojni da voze na 
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području općine. Poziva inicijativu “Milan Bandić”, a kaže i da je HSS svojevremeno 
pričao o tome da će ovdje voziti ZET, pa predlaže, ako se vijećnici slažu da se sastanu i da 
on napravi povjerenstvo od vijećnika za dovođenje ZET-a, pa da se riješi taj problem. 
Imenovati će, kaže, predsjednika koji će dobiti sve ovlasti. To će biti nakon završetka 
obilježavanja Dana općine i tome će se ozbiljno pristupiti. Još napominje da će 
predsjednik Povjerenstva imati na raspolaganju dva milijuna kuna da riješi besplatan 
prijevoz djece i srednjoškolaca i stvoriti uvjete da pokazi budu jeftiniji nego što su sad. 
Povjerenstvo  će imati dovoljno vremena za rad i ovlaštenje da se sastaje s 
gradonačelnikom  Zagreba, direktorom ZET-a, ali bez ikakvog uplitanja ljudi koji ne žive 
na području općine.  

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 2018. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 16,00 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/18-01/18 
URBROJ: 238/26-18-2 
 
Zapisničar:             PREDSJEDNICA 
                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Mira Grebenar               Ana Munić 


