
Z A P I S N I K 
sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 28.03.2019. godine sa početkom u 16,00 sati 
u vijećnici općine Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Emil Majstorović, g. Branko Karamarko, g. 
Tomislav Jambrišak, g. Stipo Rajić, g. Željko Vojković, gđa. Željkica Cesar, g. Marko Petek, 
g. Šimo Bilić, g. Robert Kostić, g. Danijel Šošić, gđica. Ivana Gavran, g. Marijan Matijević. 
Izočni: gđa. Amina Šekić. 
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. 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 14, dakle postoji kvorum za 
pravovaljano donošenje odluka te predlaže slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 14.02.2019. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu, 
4. Odluka o davanju na suglasnost ugovora sa tvrtkom Čazmatrans promet d.o.o., 
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i vodnih građevina za 2018. godinu, 
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini, 
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2018. godinu, 
8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Rugvica, 
9. Odluka o osnivanju Turističke zajednice Općine Rugvica, 
10. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s 

prebivalištem na području Općine Rugvica, 
11. Odluka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Rukom d.o.o. za provedbu 

ulaganja na području Općine Rugvica u naselju Ježevo provedbom projekta pod 
nazivom „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Ježevu“. 
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća.  

 
Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, pa nakon 
glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 14.02.2018. godine. 
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Ad. 2. 
A) g. Emil Majstorović moli pojašnjenje u vezi izjave Grada Dugog Sela da su općina 
Rugvica i Brckovljani namjeravali prodati Dukom plin. 
g. Mato Čičak odgovara da je zadnja Skupština Dukom plina bila prije mjesec dana  
jer je Grad Dugo Selo u Dukom plin poslao reviziju bez da su išta pitali općine 
Rugvicu i Brckovljani. Tada je sazvana sjednica Skupštine  i utvrđeno je da neke 
stvari  tako ne mogu ići. Tada su od direktora, g. Vrabeca, traženi neki podaci o 
poslovanju. Ovo o prodaji što je pitao vijećnik Majstorović odbacuje u cijelosti. Na 
kraju ističe da će u toku današnjeg ili sutrašnjeg dana objaviti demanti onoga što je 
rekao gradonačelnik Dugog Sela. 
 
B) g. Stipo Rajić pita da li se planira asfaltiranje preostalih ulica. 
g. Mato Čičak odgovara da se moraju asfaltirati sve koje su naseljene, osvrće se na 
dio Stare ceste koji se sada uredio, te kaže da je to ostatak od prošle godine. Planira 
se ići u asfaltiranje ulica, pa moli sve vijećnike da pošalju prijedloge što bi u kojem 
naselju trebalo napraviti. 
 
C)  g. Marko Petek pita da li je bilo, s obzirom na nedavne najave o novim cijenama 
plina kakvog poskupljenja. 
g. Mato Čičak odgovara da je kod nas plin čak pojeftinio, te direktora Dukom plina 
možemo pozvati na iduću sjednicu vijeća da odgovori na pitanja vijećnika. 
 
D) gđa. Željkica Cesar pita što je sa završetkom nogostupa u Obedišću. 
g. Mato Čičak odgovara da ostatak nogostupa i spoj istog na županijsku cestu ide ove 
godine. 
 
E) gđa. Željkica Cesar pita da li se znaju datumi početka radova na društvenom 
domu u Obedišću koji se financira iz Fonda za energetsku učinkovitost. 
g. Mato Čičak odgovara da uskoro kreće Ježevo, pa Črnec, pa onda Obedišće gdje bi 
se moglo početi već u ljeto. 
 
F) g. Stipo Rašić postavlja pitanje vezano uz dogovorena snimanja broja putnika na 
linijama Čazmatransa, kako to funkcionira. 
g. Mato Čičak odgovara da je Čazmatrans ukinuo neke linije, općina je izrazila 
nezadovoljstvo i donesena je odluka da će općina jedan mjesec sufinancirati prijevoz 
i da ćemo napraviti okretište. Okretište je gotovo, a što se tiče provjere linija, svaki 
vijećnik to može provjeravati da se vidi koliko putnika ima na kojoj liniji. Predlaže 
da se idući tjedan opet dogovori sastanak sa Čazmatransom i sa što više vijećnika. 
 
G) g. Željko Vojković ukazuje na problem nogostupa u Sopi, na županijskoj cesti, na 
zavoju, smatra da je to katastrofa, pita kako će se to riješiti  jer je to velika opasnost 
za promet. 
g. Mato Čičak odgovara da zna za taj problem i u stalnoj je komunikaciji sa 
Županijskom upravom za ceste. Oni su u problemu  jer nemaju izvođača za 
asfaltiranje, rekli su da će kroz dva tjedna to biti završeno i da se ništa ne bi trebalo 
desiti ako se pazi. 
g. Ivica Radanović još napominje da smo zatražili da se napravi prometni projekt 
ceste u tom dijelu, to je proslijeđeno prema ŽUC-u. 
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H) g. Robert Kostić pita da li se znaju konkretni rokovi za radove na sekundarnoj 
mreži. 
g. Mato Čičak odgovara da je na sekundarnoj mreži započeto s radovima prije dva 
tjedna, tri ulice su već gotove, a rok za izvođenje radova je 30 mjeseci. Još navodi da 
je sa direktorom Hrvatskih voda razgovarao o kanalizaciji prema Oborovu, te mu je 
rečeno da će se glavni vod prema Oborovu uskoro početi raditi, cijela priča prema 
Ježevu će biti isto obuhvaćena, ali bi i općina sa vlastitim sredstvima iz proračuna 
trebala sudjelovati. 
g. Emil Majstorović pita da li se odmah rade i priključci u dvorišta. 
g. Mato Čičak odgovara da su dužni ući metar i pol u dvorište, a onda vlasnik sam 
radi priključak. 
g. Marijan Matijević pita da li je skrenuta pažnja izvođaču radova  (ili nadzoru)  zbog 
zbijenosti tla jer to su sve naše ulice koje su asfaltirane. 
g. Mato Čičak odgovara da je izvođač upozoren na stanje naših prometnica. U 
ugovoru stoji da ako je ulica uža od tri metra da se nakon radova asfaltira cijela, a 
ako je šira od tri metra  da su dužni asfaltirati ½ širine ulice. Još navodi da su naši 
djelatnici snimili sve ceste te smatra da ne bi trebalo biti problema. 
 
J) g. Marijan Matijević pita kad kreće s radom reciklažno dvorište. 
g. Mato Čičak odgovara da kreće s radom najkasnije za tri mjeseca, no, nismo još 
dobili novce zbog nekih provjera. 
 
g. Marko Petek daje sugestiju da se na općinskoj zgradi izvjesi radno vrijeme općine, 
s naznakom kad je pauza, a kad je rad sa strankama. 
 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednica Općinskog vijeća zaključuje 
raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 

 
Ad. 3. 

g. Emil Majstorović, član Odbora za financije i proračun  daje izvješće o održanoj 
sjednici odbora, te kaže da odbor jednoglasno predlaže Općinskom vijeću da donese 
I. izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se radi o dvije stvari radi čega se radio rebalans a 
to je osnivanje Turističke zajednice općine Rugvica i dotacija „Čazmatransu“. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 glasova 
„za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi 
 
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Rugvica za 2019. godinu i projekcije za 
2020. i 2021. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 4. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne sa dogovorom između općine i Čazmatransa da im 
se da dotacija od 35.000,00 kuna kako bi se besplatan prijevoz i dalje mogao 
odvijati, a također da se riješi okretište za autobuse u Rugvici. Još navodi da je 
poslao dopise na nekoliko adresa u kojima je izrazio nezadovoljstvo prijevozom, 
previsokim cijenama uz napomenu da općina financira prijevoz učenika i studenata. 
g. Željko Vojković napominje da je bio na spomenutom sastanku, te ga smetaju neke 
stvari – najprije smo s Čazmatransom ušli u konflikt, a nakon toga se cjenkamo s 
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njima i dajemo im te novce. Smatra da je Čazmatrans mogao i bez tih novaca, o svom 
trošku. 
g. Mato Čičak kaže g. Vojkoviću da je čuo što je on predstavnicima “Čazmatransa” 
rekao, no, bilo je puno poziva ljudi s područja općine i nismo mogli dozvoliti da ljudi 
ostanu bez prijevoza. 
gđa. Željkica Cesar podsjeća da je bio dogovor da će dvoje ljudi kontrolirati broj 
putnika na linijama koje su sporne. 
g. Mato Čičak odgovara da se još uvijek može odraditi kontrola broja putnika na tim 
linijama, a volio bi da se u tu priču uključe i drugi vijećnici. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o davanju na suglasnost ugovora sa tvrtkom Čazmatrans promet d.o.o., prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
vodnih građevina za 2018. godinu daje gđa. Slavica Kalaica. Iznosi financijske 
podatke koji se nalaze u prilogu ovog zapisnika. 
g. Željko Vojković pita na što se odnosi iznos 91.531,00 kuna a vezano uz stavku 
“izgradnja i uređenje trga Josipa Predavca”, a također pita i za iznose 71.820,00 i 
47.664,00 kuna što se odnosi na troškove vezano uz javnu rasvjetu – pita gdje su ti 
radovi odrađeni. 
gđa. Slavica Kalaica odgovara da je to bila prva faza uređenja. To je bilo u 2017. 
godini, a račun je plaćen u 2018. godini, a što se tiče drugog dijela pitanja, kaže da to 
ne zna napamet, pogledati će u dokumentaciji. 
g. Mato Čičak navodi da je ovo izvješće za 2018. godinu o radovima koje je radila 
općina, a nema izvješća za milijun i nešto kuna što je išlo preko Rukoma. Upućuje g. 
Vojkovića da pitanja postavi u pismenom obliku, pa će dobiti odgovor. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 11 
glasova “za” i 3 “suzdržana” glasa donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i vodnih građevina za 2018. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
daje gđa. Slavica Kalaica. I u ovom izvješću osvrće na financijske pokazatelje koji se 
također nalaze u prilogu ovog zapisnika. 
g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi zimske službe, naime, planirano je 
190.000,00 kuna, a potrošeno 210.0000,00 kuna. 
g. Mato Čičak odgovara da je teško predvidjeti koliko će biti snijega da bi se baš 
točno planirala sredstva. 
g. Ivica Radanović napominje da se išlo i preventivno sa soljenjem, što je povećalo 
trošak. 
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g. Mato Čičak još navodi da općina održava nerazvrstane ceste koje su u našem 
vlasništvu, bilo je tijekom zime prigovora da nisu očišćene neke ceste koje su u 
nadležnosti ŽUC-a, no, to mora čistiti ŽUC. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 
glasova “za” i 2 “suzdržana” glasa donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2018. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
Vezano uz izvješće općinskog načelnika za 2018. godinu, g. Mato Čičak napominje da 
u izvješću nema brojki, samo popis svega što je u 2018. godini napravljeno. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova 
“za” i 4 “suzdržana” glasa donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2018. godinu, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
g. Ivica Radanović podsjeća nazočne da je na predzadnjoj sjednici vijeće donijelo 
odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Rugvica. Iz Ureda državne 
uprave u Zagrebačkoj županiji smo upozoreni da se usluge ukopa pokojnika ne 
mogu riješiti na taj način, već je potrebno provesti natječaj. Zato se u članku 9. 
stavku 1. točka 6. briše. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Rugvica, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 9. 
Obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje g. Mato Čičak, općinski načelnik.  Kaže 
da se općina odlučila na osnivanje Turističke zajednice, smatra da je to odličan 
potez, biti će odličan prihod za općinu, kompletne uplate poduzetnika bi isle u naš 
proračun. Sve naše manifestacije moći ćemo još bolje organizirati, te razmišljati više 
o turizmu u Rugvici, moći će se razvijati i OPG-ovski turizam. Navodi da je primjer 
dobre organizacije turističke zajednice grad Stari Grad na Hvaru, što bi trebalo 
posjetiti. Inače, za sada cijeli taj prihod ide u Zagrebačku županiju, a općina od tog ne 
dobiva ništa. Navodi da će privremeno, na godinu dana, on biti direktor turističke 
zajednice bez naknade, a nakon toga ćemo vidjeti kako će biti dalje. 
g. Željko Vojković kaže da se priča o ciframa koje bi se trebale iskoristiti za turističku 
zajednicu. Pita kojih su dimenzija te cifre, da li će se rad zajednice financirati iz tih 
sredstava ili će se opteretiti proračun općine. 
g. Mato Čičak odgovara da će biti značajan prihod od svih subjekata sa područja 
općine – 400.000,00 do 500.000,00 kuna. 
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g. Nenad Jakšić navodi da prve godine neće biti nikakvih troškova jer nema 
zaposlenih. 
g. Ivica Radanović još kaže da se mora donijeti Statut turističke zajednice, mora se 
oformiti Skupština TZ u kojoj će biti 10–15 istaknutih firmi i koliko sudjeluju sa 
svojim članarinama, toliko imaju pravo glasa. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju Turističke zajednice Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da smo svojevremeno imali pitanja vezano uz 
logopeda, pa smo rekli da će vijeće donijeti odluku o sufinanciranju logopeda. 
g. Emil Majstorović kaže da je bila priča da bi logoped bio u sklopu škole. 
g. Mato Čičak  odgovara da se ne može na taj način, ovo nam je najjednostavnije. 
gđa. Željkica Cesar osvrće se na članak 2. gdje se kaže da pravo na ovo sufinanciranje 
ostvaruju roditelji djece starosti od 5–9 godina, pita da li je to tako definirano u 
konzultaciji s nekim. Naime, tu se postavlja pitanje što ako se potreba za logopedom 
utvrdi prije nego dijete ima 5 godina. 
g. Ivica Radanović odgovara da postoji logoped u vrtiću. 
gđica. Ivana Gavran napominje da se dijete prije četvrte, pete godine niti ne šalje 
logopedu. 
g. Mato Čičak smatra da neće biti problema jer ako bi se pojavila takva potreba, 
može se to na slijedećoj sjednici vijeća riješiti.  
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s 
prebivalištem na području Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 11. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da smo preko LAG-a Prigorje dobili 35000 eura za 
asfaltiranje betonskog igrališta sa dodatnim sadržajima u Ježevu na našoj parceli. 
Kaže da bi morali riješiti takvo nešto i na području Oborova. Moli Općinsko vijeće da 
ovo odglasa da se do 15.04. prijavimo na natječaj za ova sredstva. 
g. Robert Kostić pozdravlja ovakvu ideju, ali pita za godišnje izvješće RUKOM-a, što 
bi, smatra, trebalo biti na Općinskom vijeću. 
g. Mato Čičak odgovara da će se, kad dođu izvješća i za ostala društva u vlasništvu 
općine, to sve dati na Općinsko vijeće. 
g. Branko Karamarko pohvaljuje taj projekt, smatra da ga treba podržati. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Rukom d.o.o. za provedbu ulaganja na 
području Općine Rugvica u naselju Ježevo provedbom projekta pod nazivom 
„Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Ježevu“, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
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A) gđa. Ana Munić daje izvješće Odbora za Statut i Poslovnik vezano uz pročišćeni 
tekst Prostornog plana uređenja općine Rugvica. 
 
B) gđa. Ana Munić upoznaje nazočne da će se u subotu, 30.03.2019. godine u 9,00 
sati u Vatrogasnom domu u Rugvici održati radionica u vezi reciklažnog dvorišta. 
 
C) gđa. Ana Munić upoznaje nazočne da će se također u subotu u Rugvici održati i 
likovna kolonija  na kojoj će sudjelovati 35 umjetnika. Smatra da bi bilo lijepo da kao 
općina, kao jedna ozbiljna institucija dočekamo te slikare i podržimo ih u njihovom 
projektu. 
g. Mato Čičak navodi da su slike koje su izradili prošle godine ovdje u Rugvici, 
ukrasile cijelu općinsku zgradu, a ove bi godine moglo biti još boljih slika. 
 
D) g. Mato Čičak nazočne upoznaje da će se 27.04.2019. godine na Dan planeta 
Zemlje provesti akcija čišćenja rijeke Save, pa poziva sve da se u akciju uključe. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,15 sati. 
 
KLASA: 021-05/19-01/4 
URBROJ: 238/26-19-2 
 
 
Zapisničar:             PREDSJEDNICA 
                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Mira Grebenar               Ana Munić 
 


