
Z A P I S N I K 
sa 14. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 28.11.2018. 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, gđica. Amina 
Džombić, 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: g. Tomislav Jambrišak, g. Marko Petek.                                            
Ostali nazočni:g. Mato Čičak, općinski načelnik, 

 g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 
 g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 gđa. Jasna Pleša, voditeljica računovodstva, 
 g. Nenad Haleuš, ravnatelj Pučkog otvorenog učiliušta Dugo Selo, 
 g. Igor Đuran, novinar 01 Portala. 
 g. Mladen Vrabec, direktor „Dukom-plin“ Dugo selo 
 gđa. Mirjana Somođi, voditeljica računovodstva u „Dukom-plin“ 
 gđa. Gordana Kocaj, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa 

  Dugo Selo 
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. Predlaže nadopunu dnevnog reda točkom „Odluka o davanju suglasnosti na 
sklapanje ugovora sa Erste$Steiermarkische bank d.d. (bankomat u Jalševcu Nartskom)” što bi 
bila 11. točka dnevnog reda. 

Sa prijedlogom se vijećnici slažu, tako da se jednoglasno prihvaća slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 04.09.2018. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Izviješće Dukom plin d.o.o. za 2017. godinu, 
4. Izviješće Vatrogasne zajednice Općine Rugvica za 2017. godinu, 
5. Izviješće Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2017. godinu, 
6. VI. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu i projekcije za 2019. g. i 

2020. g., 
a) VI. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2018. godinu, 
7. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, 
8. Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2017. godinu, 
9. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje aneksa V ugovora o koncesiji za skupljanje, 

odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Rugvica 
10. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora sa Erste$Steiermarkische bank d.d. ( 

bankomat u Rugvici ) 
11. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora sa Erste$Steiermarkische bank d.d. ( 

bankomat u Jalševcu Nartskom) 
12. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina i mjere zaštite od požara na području Općine Rugvica 
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13. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Rugvica 

14. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Rugvicaza vremenski period 2018 – 2021.g. 

15. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Rugvica, 

16. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Rugvica. 

 
Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća, pa se jednoglasno 
donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 04.09.2018. godine, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 2. 

A) g. Željko Vojković pozdravlja izgradnju javne rasvjete na nekim lokacijama. Postavlja 
pitanje koliko je to po prilici koštalo. 

g. Mato Čičak odgovara da se mora izvući iz dokumentacije, te ga poziva da dođe 30.11. 
pa će se to pripremiti. 

g. Željko Vojković slaže se, te napominje da je dio rasvjete napravljen sa starim 
stupovima i lampama koje se više ne proizvode. 

 
B) gđa. Željkica Cesar, vezano uz nogostup u Obedišću Ježevskom, smatra da se 

pokrenulo s mrtve točke, te pita kad će se nastaviti sa nogostupima jer je sad napravljen samo 
u sredini sela. 

g. Mato Čičak odgovara da nema novaca za cijelu priču u bilo kojem naselju, već su se 
raspoloživa sredstva rasporedila po svim naseljima. Što se tiče nogostupa u Obedišću 
Ježevskom, na ovaj se način gradio temeljem razgovora sa mještanima koji su rekli da je to 
najkritičniji dio. Početkom slijedeće godine raspisati će se natječaj za dio koji se spaja sa 
autobusnom stanicom. Osim toga izmješteni su stupovi u Ježevu, taj će dio nogostupa krenuti 
sada, krajem tjedna izgradnja nogostupa u Sopi, a početkom iduće godine će se opet početi 
raditi na svim dijelovima općine. 

 
C) gđa. Željkica Cesar postavlja pitanje vezano uz kanalizaciju u naselju od vatrogasnog 

doma do revizorskog okna, g. Branko Karamarko kaže da je to g. Glavaču javljeno, ali nije 
sanirano. 

g. Mato Čičak kaže da će se to provjeriti. 
 
D) g. Emil Majstorović pita da li funkcionira stvar sa nagradama za prijavljivanje onih 

koji bacaju smeće. 
g. Mato Čičak odgovara da je to proslijeđeno na policiju, ima efekata, ako ništa, zaplašeni 

su oni koji to rade. 
 
E) g. Stipo Rajić postavlja pitanje u vezi logopeda za našu općinu, školu, da li se što da 

napraviti. 
g. Ivica Radanović odgovara da je logoped u školi. 
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Još se vodi kraća diskusija u vezi ove teme, te g. Mato Čičak kaže da se može nešto 
sufinancirati, no, zaposliti logopeda ne možemo. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednica Općinskog vijeća zaključuje ovu 
točku dnevnog reda. 

Ad. 3. 
Sjednici je pristupio g. Mladen Vrabec, direktor „Dukom-plina“, pozdravlja sve nazočne, 

te ukratko iznosi bitne podatke o poslovanju u 2017. godini. Najprije daje financijske podatke o 
prihodima i rashodima, a svi ti podaci nalaze se u u prilogu ovog zapisnika. Navodi da se u 
izvješću nalaze razni podaci o poslovanju poduzeća, a najbitniji su: dužine plinovoda u općini, 
minimum i maksimum potrošnje u usporedbi sa 2016. i 2017. godinom, pregled radova na 
investicijama i rekonstrukcijama, pregled prihoda i rashoda sa prikazom 2016. i 2017. godine, 
broj priključaka na području općine po godinama, povijesni prikaz cijene plina koja od 2014. 
godine pada, potrošnja po godinama u domaćinstvima i privredi, problemi sa naplatom 
potraživanja i struktura kadrova. 

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

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izviješće Dukom plin d.o.o. za 2017. godinu, prema tekstu u prilogu 

zapisnika. 
 

Ad. 4. 
gđa. Ana Munić upoznaje nazočne da se predsjednik Vatrogasne zajednice općine 

Rugvica ispričao na nedolasku na sjednicu. 
g. Mato Čičak kaže da je postignuta jako dobra suradnja sa VZOR, sa svime što rade jako 

je zadovoljan, te su sredstva u proračunu za njih značajno povećana, a planira se i nabava 
kamiona. 

gđa. Ana Munić pita vijećnike da li su za to da se o izvješću glasa sad ili na slijedećoj 
sjednici Općinskog vijeća, te su se vijećnici jednoglasno izjasnili da će glasati sada. 

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

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izviješće Vatrogasne zajednice Općine Rugvica za 2017. godinu, prema 

tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Sjednici je pristupila gđa. Gordana Kocaj, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa 

Dugo Selo. Pozdravlja sve nazočne, te iznosi bitne podatke iz izvješća koje se nalazi u prilogu 
ovog zapisnika. 

g. Željko Vojković kaže da se iz izvješća vidi da je općina Rugvica uplatila manje od 
planiranog. 

g. Mato Čičak navodi da što se tiče Crvenog križa i svih drugih korisnika, tako je to bilo i 
zadnjih 10-15 godina, nikad nije poštivan zakonski minimum. 

gđa. Gordana Kocaj kaže da oni u svojim planovima planiraju ono što im treba, a na 
općinama je da donesu odluku. Još navodi da što se tiče logopeda o kojem se pričalo pod 
točkom Pitanja i prijedlozi, oni su u Crvenom križu imali sastanak s tom inicijativom i naišli na 
problem da logopeda nema. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
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Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izviješće Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2017. godinu, prema 

tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
Obrazloženje o VI. Izmjenama i dopunama proračuna daje g. Mato Čičak, općinski 

načelnik. Napominje da se radi o svega nekoliko izmjena tehničke prirode, a u 12. mjesecu će 
se, uz proračun za 2019. godinu napraviti konačan proračun za 2018. godinu. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se ove izmjene odnose na povećanje sredstava 
za dom u Črncu Dugoselskom jer smo dobili sredstva od županije i ta se stavka povećava za 
110.000,00 kuna. Drugo je povećanje od 25.000,00 kuna za cijevni propust u Obedišću 
Ježevskom. 

gđa. Jasna pleša kaže da je ukupno povećanje u odnosu na V. izmjene 540.000,00 kuna, 
neki materijalni rashodi su smanjeni, neki povećani, povećali smo sredstva za Crveni križ, za 
VZOR i sredstva za izdavaštvo gdje se radi o tome da će se to knjižiti na drugi način. 

g. Željko Vojković primjećuje da je sufinanciranje poštanskog ureda Oborovo povećano 
za 30.000,00 kuna , te su povećane i naknade za zaposlene. 

gđa. Jasna Pleša kaže da je naknada za zaposlene trošak goriva, a u vezi sufinanciranja 
poštanskog ureda  - radi se o tome da imamo ugovor za 2017. godinu i sa 60.000,00 kuna je 
plaćena stara obveza, a za 2018. godinu imamo novi ugovor za sufinanciranje poštanskog 
ureda Rugvica. 

g. Željko Vojković kaže da je na jednom Općinskom vijeću rečeno da se poštanski ured 
Rugvica financira sam iz svojih sredstava. 

g. Ivica Radanović navodi da bi se ovaj poštanski ured trebao početi sam financirati 
krajem slijedeće godine i onda općina više ne bi sufinancirala njihov rad. 

g. Emil Majstorović, član Odbora za financije i proračun upoznaje nazočne da se odbor 
sastao, te donio prijedlog da Općinsko vijeće prihvati ovakve izmjene i dopune proračuna. 

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

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

2020. g. i 
VI. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2018. Godinu,  
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je donesen novi zakon o komunalnom 

gospodarstvu, te ćemo i mi morati donijeti novu odluku o komunalnom doprinosu i 
komunalnoj naknadi, a sad nas zakon obvezuje da do 30.11. donesemo odluku o vrijednosti 
boda za obračun komunalne naknade. 

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

O D L U K U 
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o zakonskoj obvezi koja je ostala za Plan 

koji je bio do 2017. godine i ta se zakonska obveza mora ispuniti. 



 5 

Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
O D L U K U 

 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2017. godinu, prema tekstu 

u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 9. 
g. Ivica Radanović kaže vijećnicima da im je dostavljena prepiska sa Eko-florom gdje nas 

je “Eko-flor” doveo u nezgodnu situaciju i predlažu nam sklapanje ugovora do 31.12.2018. 
godine. Ističe da su to on i načelnik pokušali riješiti jer je u tijeku izrada natječajne 
dokumentacije za koncesiju. Navodi da će sutra (29.11.) ovdje doći predstavnik “Eko-flora” te 
će se pokušati postići dogovor, te moli Općinsko vijeće da prilikom glasanja  glasaju za aneks 
ugovora to onaj do 28.02. koji će se pokušati dogovoriti na spomenutom sastanku (sutra), a ako 
ne, onda za  ovaj do 31.12. ove godine. 

g. Robert Kostić kaže da smo na sjednici vijeća aneksom produljivali ugovor, te pita da li 
je donesen novi cjenik. 

g. Mato Čičak odgovara da cjenika nemamo, no, znamo da je u jedinicama lokalne 
samouprave gdje je to provedeno cijena puno veća. Kaže da će se na ovom sutrašnjem sastanku 
pokušati naći dogovor. 

g. Robet Kostić smatra da je najgore što nam se može desiti da iza 31.12. nemamo odvoz 
smeća. 

g. Mato Čičak smatra da je loše i to što možemo dobiti puno veću cijenu. 
g. Željko Vojković govori o mogućnosti da se dovede netko drugi koji bi vozio smeće. 
g. Mato Čičak odgovara da netko drugi ne može jer po društvenim ugovorima mogu 

vršiti uslugu skupljanja otpada samo na svojem području. 
g. Željko Vojković pita koliko je u % skuplja usluga u nekim jedinicama lokalne 

samouprave. 
g. Ivica Radanović odgovara da bi sa ovih 65,00 kuna cijena išla na 90,95 kuna. 
g. Emil Majstorović kaže da bi i mi mogli dati neke svoje uvjete kod potpisivanja ugovora 

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

donosi 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na sklapanje aneksa V ugovora o koncesiji za skupljanje, odvoz i 

odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10., Ad. 11. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je poslovni račun općine Rugvica prebačen u Erste 

banku, pa će se na području općine postaviti dva bankomata. Jedan će biti u Rugvici, a jedan u 
Jalševcu Nartskom, s tim da će jedan biti uplatno-isplatni, a jedan samo isplatni. 

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

Ad. 10. O D L U K U 
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora sa Erste$Steiermarkische bank d.d. 

(bankomat u Rugvici), prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 11. O D L U K U 
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora sa Erste$Steiermarkische bank d.d. 

(bankomat u Jalševcu Nartskom) prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 12. 
g. Ivica Radanović kaže da se radi o zakonskoj obvezi , jer je inspektor Civilne zaštite 

tražio donošenje ove odluke. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 
O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 
mjere zaštite od požara na području Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 13. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da moramo donijeti ovu odluku, napominje da ovih 
18 pravnih osoba nabrojanih u odluci su one pravne osobe koje su bitne za našu općinu 
(domaće firme sa kamionima ili raznim strojevima). 

g. Mato Čičak ukazuje na grešku, naime Ribolovna udruga “Som“ više ne postoji. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 14. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je konzultant pripremio smjernice u skladu sa 

zakonom, no, imao je problemna sa imenovanjem povjerenika  - njih 4-5 ne možemo naći. 
g. Mato Čičak napominje da povjerenik Civilne zaštite ne smije biti operativni vatrogasac  

što je problem u manjim selima gdje su svi vatrogasci. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rugvicaza 

vremenski period 2018 – 2021.g., prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 15. 
g. Marijan Matijević, predsjednik odbora za izbor i imenovanja upoznaje nazočne da je 

Odbor održao sjednicu, te donio prijedlog za imenovanje Povjerenstva u sastavu: Šimo Bilić, 
predsjednik, te Ivica Radanović i Rašić Stipo, članovi. 

Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 12 glasova “za” i 1 “suzdržanim” 
glasom donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Rugvica u sastavu: Šimo Bilić, predsjednik, te Ivica Radanović i Stipo Rašić, članovi. 

 
Ad. 16. 
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g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o natječaju koji ide svake godine  u ovo 
vrijeme. Ove godine jedna je parcela dodana. Prednost  pri izboru imaju oni koji su do sada te 
parcele obrađivali. Također, stavljen je otkazni rok 30, a ne 60 dana. 

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

O D L U K U 
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Predsjednica Općinskog vijeća i općinski načelnik nazočne još ukratko upoznaju sa 
događanjima u tijeku 12. mjeseca, te pozivaju sve da se istima odazovu i pridruže. 

Vijećnica Ivana Gavran ispred mladeži općine Rugvica poziva da i ove godine svi 
pomognu u akciji darivanja najpotrebitijih  na području općine. 

g. Mato Čičak još poziva sve nazočne da se uključe u akciju pomoći za sumještanku 
Lauru Hader kojoj su potrebna sredstva za liječenje. 

 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,20 sati. 
 
KLASA: 021-05/18-01/21 
URBROJ: 238/26-18-2 
 
Zapisničar:             PREDSJEDNICA 
                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Mira Grebenar            Ana Munić 


