
Z A P I S N I K 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 27.06.2017. godine sa početkom u 8,00 sati 

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

 

Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rajić, g. Stipo Rašić, g. Emil Majstorović, g. Marijan 

Matijević, g. Tomislav Jambrišak, g. Branko Karamarko, g. Daniel Ivanović, g. Željko Vojković, 

g. Ivica Kuzmec, g. Marko Petek, g. Danijel Šošić, g. Robert Kostić, g. Šimo Bilić. 

Izočni: gđica. Amina Džombić. 

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. Mladen Glavač, referent za komunalne poslove, 

g. Nenad Haleuš, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 

 

Sjednicu otvara gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, pozdravlja nazočne, 

utvrđuje da je sjednici od 15 vijećnika nazočno 13, dakle postoji kvorum za pravovaljano 

donošenje odluka.  

Predlaže nadopunu dnevnog reda točkama: 

 

15. Zaključak o organizaciji manifestacije „Dani Rugvice“, 

16. Zaključak o organizaciji manifestacije „VI. Ribarsko-lađarska večer“, 

17. Zaključak o organizaciji manifestacije „Pjesmom i plesom kroz Oborovo“, 

18. Zaključak o organizaciji manifestacije „Horugvić 2017“. 

te se prijedlog za uvrštenje tih točaka u dnevni red nakon glasovanja jednoglasno 

prihvaća. 

Nakon toga se jednoglasno usvaja slijedeći 

 

D N E V N I    R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća  održane 07. lipnja 

2017. godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 

3. Izvješće Zajednice sportskih udruga Općine Rugvica za 2016. godinu, 

4. Izvješće Lovačkog društva “Strijelac 2000” Ježevo za 2016. godinu, 

5. Izvješće Lovačkog društva „Zec“ Oborovo za 2016. godinu, 

6. Izvješće Lovačkog društva „Fazan“ Svibje za 2016. godinu, 

7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2016. godinu, 

8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Rugvica za 2016. godinu, 

9. Odluka o Općinskim porezima Općine Rugvica, 

10. Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim pravima dužnosnika Općine Rugvica, 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad Općinskih vijećnika, 

članova radnih tijela, Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika, te djelatnika 

Jedinstvenog upravnog odjela, 

12. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti“, 

13. Zaključak o imenovanju članova Odbora za financije i proračun, 

14. 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, 

15. Zaključak o organizaciji manifestacije „Dani Rugvice“, 
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16. Zaključak o organizaciji manifestacije „VI. Ribarsko-lađarska večer“, 

17. Zaključak o organizaciji manifestacije „Pjesmom i plesom kroz Oborovo“, 

18. Zaključak o organizaciji manifestacije „Horugvić 2017“. 

 

Ad. 1. 

g. Željko Vojković kaže da je na prethodnoj sjednici tražio da mu se dostave svi akti na 

temelju kojeg radi Općinsko vijeće i općina Rugvica, a dobio je samo Statut i Poslovnik. 

g. Ivica Radanović odgovara da će se provjeriti i ukoliko je to tražio, unijeti će se u 

zapisnik. Što se tiče traženja dostave svih akata, to nije izvedivo s obzirom da općina Rugvica 

posluje od 1994. godine, u tom je periodu izdano oko 100 službenih glasnika i kad bi se to išlo 

svima fotokopirati, to bi bio ogroman broj kopija (oko 100000 stranica). 

g. Željko Vojković kaže da on treba samo bitne stvari koje se odnose na rad vijeća. 

Nakon glasovanja Općinsko vijeće sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 07.06.2017. 

godine. 

 

Ad. 2. 

Sjednici je pristupio vijećnik g. Šimo Bilić tako da je sada sjednici nazočno 14 vijećnika. 

 

A) g. Danijel Šošić pita da li je u planu izgradnja nogostupa od Sopi do Hruščice. 

g. Mato Čičak odgovara da u jednom dijelu je u planu, no, zavisi od financija. To bi bilo 

oko 1,5 milijuna kuna, a to se ne može osigurati. Problem je i oko napravljenog projekta koji 

predviđa izgradnju nogostupa s druge strane nego što bi trebalo. Po trenutnom projektu nogostup 

ide uz kuće, zato je potreban i dogovor sa Županijskom upravom za ceste da asfaltiraju dio trase 

gdje bi se radio nogostup. Moglo bi se napraviti oko 500 metara nogostupa, pa tako svake godine. 

 

B) g. Emil Majstorović kaže da je neki dan, za Dan državnosti, bilo polaganje vijenaca 

kod spomenika u Nartu, te se u razgovoru sa braniteljima došlo do prijedloga da bi se promijenio 

spomenik jer većina branitelja smatra da ne predstavlja ništa što bi simboliziralo branitelje. 

g. Mato Čičak odgovara da je na Skupštini branitelja rekao da će se raditi novi spomenik 

iz razloga što ovaj  više niti lijepo ne izgleda niti ne predstavlja ništa što bi podjećalo na 

branitelje. Smatra da bi bilo dobro kad bi vijećnici obišli neke druge spomenike kako bi dobili 

neku ideju, da se vidi koliko bi to bilo novaca, tako da se do idućeg Dana državnosti napravi novi 

spomenik. 

 

C) g. Stipo Rašić postavlja pitanje u vezi dječjeg vrtića u Nartu, kad bi to moglo biti 

završeno. 

g. Mato Čičak odgovara da je sa izvođačem radova održan sastanak nekoliko puta, 

uvedena je koordinacija, te će se takvi sastanci održavati jednom tjedno da se vidi kako teku 

radovi. Sada su krenuli unutarnji radovi, te se nada da će do 1.9., kad počinje nova vrtićka godina, 

sve biti gotovo. 

 

D) g. Ivica Kuzmec predlaže da se do donošenja idućeg proračuna ispita da li bi bilo 

moguće i koliko bi to koštalo, da se ide u zaprašivanje komaraca jer ih ima jako puno. 

g. Mato Čičak slaže se tim s tim, no da je mišljenja je da bi trebalo napraviti pravo 

zaprašivanje, a ne iz kombija. Do iduće sjednice vijeća će provjetiti par varijanti pa će obavijestiti 

vijeće o tome. 

 

E) g. Branko Karamarko traži načelnika da kaže nešto o osnivanju Turističke zajednice na 

području općine. 
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g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se o tome puno pričalo zadnjih godinu dana. 

Turistička zajednica nam je potrebna s obzirom na činjenicu da bi novci od tih prihoda išli k 

nama, a ne u Turističku zajednicu Zagrebačke županije. Ako ti novci pripadaju općini, onda ih 

trebamo i usmjeriti na naše područje i za naše manifestacije. Postoji još dosta ideja što bi 

turistička zajednica mogla raditi (vezano uz rijeku Savu, biciklističke staze i sl.). 

 

F) g. Stipo Rajić pita do kud se došlo s asfaltiranjem ulica. 

g. Mato Čičak odgovara da se dosta toga asfaltiralo, dosta je i ostalo za napraviti, radovi 

idu, sve je u zadanim rokovima i do kraja ljeta će sve biti gotovo. 

g. Ivica Radanović napominje da je izvođačem „Swietelsky“ dogovoreno da poprave ono 

što nije bilo dobro napravljeno. 

 

G) g. Tomislav Jambrišak pita kakva je situacija sa kanalizacijom. 

g. Mato Čičak odgovara da je predana kompletna dokumentacija prihvaćena od Europske 

unije, Hrvatske vode bi trebale objaviti tender i izabrati izvođača, te bi kanalizacija trebala krenuti 

najkasnije do 9. mjeseca, a do 2020. godine bi trebala biti gotova od Hruščice do Oborovskih 

Novaka i od Rugvice do Ježeva, a glavni vod do Oborova će biti gotov 2020. godine. 

 

H) g. Željko Vojković pita da li će se u ovom sazivu vijeća napraviti nešto po pitanju 

bagatelne nabave i transparentnosti da se omogući svim poslovnim subjektima da sudjeluju u 

natječajima. 

g. Mato Čičak mu odgovara ako smatra da se radi nešto protuzakonito, neka prijavi na 

USKOK i sve nadležne institucije. Podsjeća da je zaključak Općinskog vijeća vezan uz ovo bio 

jednoglasan, u skladu sa zakonom, te ne vidi razloga da se tu vide nekakvi problemi. Osim toga 

sve je puno jeftinije i sve je transparentno. 

g. Željko Vojković navodi da u natječaju za radove na dječjem vrtiću u domu u Nartu nisu 

bili navedeni elektro radovi u troškovniku. 

g. Ivica Radanović odgovara da su naknadno dodani i ti radovi. 

g. Mato Čičak se nadovezuje te navodi da nam projektant nije poslao dobru 

dokumentaciju, to nismo odmah vidjeli, no to je ispravljeno i natječaj je produžen za 10 dana. 

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

raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 

 

Ad. 3. 

Sjednici je pristupila gđa. Mirjana Kirin ispred Zajednice sportskih udruga općine 

Rugvica, pozdravlja nazočne, kaže da su u prilozima svi dobili izvješće zajednice, te poziva 

nazočne da joj upute pitanja ukoliko im treba što pojasniti. 

g. Željko Vojković pita da li su svi klubovi podnijeli svoja financijska izvješća prema 

zajednici. Također ga interesira u vezi Nogometnog kluba „Sava“, naime, tamo je bila promjena 

rukovodstva, te su bile neke financijske nepravilnosti. A i u vezi Nogometnog kluba „Rugvica“, tu 

se pojavio neki dug za kotizaciju. 

g. Mato Čičak kaže da svi na stolu imaju izvješće Zajednice sportskih udruga u kojoj 

djeluju svi klubovi s  područja općine. Imaju nadzorni odbor i sva potrebna tijela. Smatra da g. 

Vojković iznosi neprimjerene, paušalne  informacije, te da on  kao načelnik ne zna ništa o tome da 

se u NK „Sava“ desilo nešto netransparentno ili protuzakonito, a u vezi duga za kotizaciju, to je 

smiješno da se o tome priča. 

gđa. Mirjana Kirin se nadovezuje te kaže da je u NK „Savi“ bila promjena u upravi kluba,  

smatra da je rukovodstvo odgovorno za pozitivno poslovanje. Također navodi da su financijska 

izvješća klubova godinama bila problem, no, svi klubovi ipak podnose izvješće u nekom obliku u 

kojima opravdavaju sredstva koja su dobili s obrazloženjem na što su ih utrošili. Što se tiče 

dugova, oni se javljaju svake godine, a sve dugove koje klubovi naprave, rješavala je sportska 

zajednica, jer joj je u interesu da klubovi, odnosno sport na našem području, funkcioniraju. 
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Samim ustrojem, redom i  Pravilnikom rada svake udruge čini se da se vrijeme  mijenja i da se sad 

traži više vezano uz poslovanje udruga, te će se sve udruge u skladu s tim trebati početi ponašati. 

g. Željko Vojković smatra da nije smiješno tražiti da poslovanje udruga bude 

transparentno s obzirom da dobivaju novce iz općinskog proračuna, zato jer to  nisu mali novci 

koji im se daju. 

g. Mato Čičak navodi da je osnovana Zajednica sportskih udruga koja pokriva sport na 

našem području, mi njoj uplaćujemo novce i ne možemo tražiti od njihovih članica da ih mi 

kontroliramo nego ih po zakonu  može kontrolirati jedino Zajednica sportskih udruga. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 glasova 

„za“, 1 glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvješće Zajednice sportskih udruga Općine Rugvica za 2016. godinu, prema 

tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 4., Ad. 5. i Ad. 6. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se svake godine lovačka društva financiraju sa po 

20.000,00 kuna za plaćanje godišnje zakupnine koja iznosi više od 20.000,00 kuna. Ta su sredstva 

dobra pomoć našim lovačkim društvima da lakše prebrode financijske muke. Oni se brinu o 

divljači i za štete na usjevima, a da nema lovaca, bilo bi gore po naše poljoprivrednike. 

g. Željko Vojković pita da li su to sva sredstva dotirana lovačkim društvima u 2016. 

godini, a g. Mato Čičak odgovara da jesu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Ad. 4. 

Prihvaća se Izvješće Lovačkog društva “Strijelac 2000” Ježevo za 2016. godinu, prema 

tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 5. 

Prihvaća se Izvješće Lovačkog društva Zec“ Oborovo za 2016. godinu, prema tekstu u 

prilogu zapisnika. 

 

Ad. 6. 

Prihvaća se Izvješće Lovačkog društva „Fazan“ Svibje za 2016. godinu, prema tekstu u 

prilogu zapisnika. 

 

Ad. 7. 

g. Mato Čičak kaže da su svi u materijalima dobili godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, navodi da je u 2016. godini dosta toga napravljeno, nije moglo biti sve, ali kad se 

podvuče crta, smatra da može biti zadovoljan onim što je napravljeno. 

Nakon toga izvješće daje voditeljica računovodstva gđa. Jasna Pleša. Sve pozdravlja, kaže 

da je godišnje izvješće financijski dokument sastavljen na temelju Zakona o proračunu koji 

definira sadržaj godišnjeg izvješća. Izvješće sadrži opći i posebni dio. U općem dijelu prikazano je 

izvršenje pojedinih vrsta primitaka i izdataka u 2016. godini. Nakon toga iznosi financijske 

pokazatelje koji se nalaze u prilogu ovog zapisnika. 

g. Ivica Kuzmec postavlja pitanje vezano uz novčanu pripomoć za poticanje malog 

poduzetništva gdje je bilo planirano 15.000,00 kuna, a realizirano 5.000,00 kuna. Pita na što je to 

potrošeno. 

g. Mato Čičak odgovara da je doznačeno Udruženju obrtnika Dugo Selo za sudjelovanje 

na sajmu obrtnika. 
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g. Željko Vojković kaže da je veliki indeks na službenim putovanjima. 

gđa. Jasna Pleša odgovara da su indeksi o izvršenju u odnosu na prethodnu godinu i u 

odnosu na planirano, no, na trećoj razini proračuna može se vidjeti da su u okviru planiranih. 

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

donosi 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2016. godinu, prema 

tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 8. 

g. Ivica Radanović kaže da je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  sastavni dio 

godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna. 

gđa. Jasna Pleša navodi da je ostvareni višak prihoda u 2016. godini 5.172.339,00 kuna, to 

su strogo namjenska sredstva, te se u odluci predlaže  na koje će se rashode taj višak trošiti. 

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

donosi 

 

O D L U K U 

 o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Rugvica za 2016. godinu, prema tekstu u prilogu 

zapisnika. 

 

Ad. 9. 

g. Mato Čičak, vezano uz Odluku o općinskim porezima upoznaje nazočne da sve ostaje 

isto kako je i bilo, no, ova odluka do 30.06. treba biti objavljena u Narodnim novinama. 

g. Ivica Radanović navodi da je zakonska obveza svih jedinica lokalne samouprave do 

30.06. donijeti novu Odluku o općinskim porezima, te takvu odluku objaviti u Narodnim 

novinama i Službenom glasniku  općine Rugvica. 

g. Željko Vojković navodi da do sad nije bio definiran porez na kuće za odmor. 

g. Ivica Radanović kaže da je bilo isto ovako, ali se to nije nikad nije primjenjivalo jer mi 

nemamo izdvojene takve kuće i nemoguće je da utvrdimo koje su kuće za odmor. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 13 glasova 

“za” i 1 glasom “protiv” donosi 

 

O D L U K U 

o Općinskim porezima Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika.. 

 

Ad. 10. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se mijenja Odluka o plaći, odnosno usklađuje se sa 

ostatkom županije. Navodi da je on volonter, a njegov zamjenik je Nenad Jakšić koji neće imati 

plaću, nego naknadu na koju ima pravo i trebat će puno više raditi  nego u prošlom mandatu. 

g. Ivica Radanović napominje da je nekad postojala samo odluka o plaći načelnika, pa se 

nije moglo ni ići u izmjenu te odluke. Odluka i naknada definirane su kroz Zakon o plaćama 

dužnosnika, a  iznosi koeficijent puta osnovica državnog dužnosnika. Ako je naknada, a ne plaća 

onda iznosi do 50% tog iznosa. Načelnik kod nas ne prima plaću niti naknadu, takvu je izjavu dao 

kod odlaska u Sabor,  pa mi na toj stavci novca imamo. Sad je na vijeću da donese odluku. 

g. Marko Petek pita koliko je osnovica. 

g. Ivica Radanović odgovara da se primjenuje osnovica za državne dužnosnike, nju donosi 

Vlada i iznosi 3.890,00 kuna. 

g. Marko Petek pita kako su određeni koeficijenti. 

g. Ivica Radanović odgovara da su određeni zakonom, ovisno o broju stanovnika jedinice 

lokalne samouprave. 

g. Ivica Kuzmec smatra da je u redu ako čovjek radi, da dobije i naknadu za svoj rad. 
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Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 13 glasova 

“za” i 1 glasom “protiv” donosi 

 

O D L U K U 

o plaći, naknadi za rad i drugim pravima dužnosnika Općine Rugvica, prema tekstu u 

prilogu zapisnika. 

 

Ad. 11. 

g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da su u ovoj odluci razlike u odnosu na naknadu za 

dosadašnju predsjednicu Općinskog vijeća  na način da se u ovoj odluci predlaže da predsjednica 

ima naknadu 1.000,00 kuna mjesečno, a zamjenici predsjednice po 750,00 kuna, to je paušalni 

iznos bez obzira na broj sjednica. 

g. Mato Čičak predlaže izmjenu članka 3. stavka 1. na način da se umjesto 1.000,00 kuna 

stavi 1.500,00 kuna. 

g. Ivica Kuzmec pita da li će i potpredsjednici Općinskog vijeća preuzeti neke obaveze. 

g. Mato Čičak odgovara da hoće. 

g. Emil Majstorović izjavljuje da se on odriče svoje vijećničke naknade i svih drugih 

naknada u korist udruga “Hvidra” i “Crne mambe”. 

g. Mato Čičak predlaže da 9-orica vijećnika HDZ-a potpišu formular za članarinu. 

g. Željko Vojković ističe da niti on ne želi naknadu za rad, te će dostaviti izjavu o tome. 

g. Ivica Radanović kaž e da svi koji se žele odreći te naknade izjavu daju napismeno na 

urudžbeni s naznakom kome se točno ta naknada treba uplaćivati. 

gđa. Ana Munić obavještava sve vijećnike koji još nisu dostavili, da dostave u 

računovodstvo  broj žiro računa na koji će im se naknada uplaćivati. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 13 glasova 

“za” i 1 glasom “protiv” donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad Općinskih vijećnika, članova radnih 

tijela, Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika, te djelatnika Jedinstvenog upravnog 

odjela, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 12. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je njegova ideja već duži niz godina da općina za 

svoje potrebe osnuje komunalno poduzeće kako bi se stavili u funkciju strojevi koje smo nabavili. 

Daje primjer općine Pisarovina koja u svom komunalnom poduzeću ima 13 zaposlenih, a mi 

imamo jednog djelatnika za cijelo područje općine. On je u obavezi održavati groblja, igrališta i 

sve javne površine. Problem nastaje u ljetnim mjesecima kad postoji povećan opseg posla. Odluka 

je sastavljena na način da definira direktoricu, to bi bila Keti Tomić koja bi i dalje radila posao 

koji sada radi. Napominje da je potrebno neko vrijeme da se to poduzeće stvori i proradi, te da 

bude u funkciji za cca 6 mjeseci, sa 01.01.2018. godine, a do tad trebamo pripremiti sve potrebno. 

Navodi da nam za rad na stroju trebaju stručni ljudi koji imaju iskustva 5, 10 godina, dakle 

prioritet nam je naći dobrog strojara, a kaže da je njegova ideja da kroz godinu, dvije zaposlimo i 

električara da više ne plaćamo tako skupe radove na održavanju javne rasvjete. 

g. Željko Vojković smatra da bi bilo dobro provesti javni natječaj za direktora društva. 

Bilo bi, kaže, puno transparentnije, drugo, svi predloženi članovi nadzornog odbora su iz HDZ-a, 

smatra da to nije u redu, a Skupštinu društva čini samo jedan član i to načelnik. Smatra da to nije 

u redu, jer niti jedno komunalno poduzeće u Skupštini društva nema samo jednog člana. 

g. Mato Čičak odgovara da će se natječaj za direktora drušva provesti, no, trebamo u 

odluci navesti direktora društva kako bi uopće osnovali društvo. Što se tiče opaske da je u 

Skupštini društva samo jedan član, upućuje g. Vojkovića da to provjeri u drugim društvima, to je, 

kaže, više pravilo nego iznimka. Smatra da je g. Vojković nakon izbora mogao doći k njemu sa 
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svojim idejama i prijedlozima, kao uostalom i predstavnici drugih klubova, te bi on sve prijedloge 

razmotrio. 

g. Robert Kostić slaže se s osnivanjem društva, smatra da je potrebno općini. Predlaže da 

se ubuduće razmisli o proširenju Nadzornog odbora sa stručnim članovima. 

g. Ivica Radanović navodi da funkcija ovog Nadzornog odbora može biti do godinu dana. 

g. Mato Čičak slaže se s prijedlogom vijećnika Kostića da svi skupa rade za boljitak 

općine, predlaže da iz kluba “Milana Bandića 365” dođu do njega da ove 4 godine svi zajedno 

rade. 

g. Marko Petek pita da li je ova struktura društva (direktor i nadzorni odbor) privremena. 

g. Ivica Radanović odgovara da je ovo sada temelj za osnivanje i registraciju, a nakon toga 

se može raspisati natječaj. Još navodi da je na mnoštvu drugih primjera u Skupštini društva 

načelnik, odnosno gradonačelnik. 

g. Željko Vojković pita da li je netko napravio financijski plan dobiti sa ovim društvom, 

da li je uopće isplativo, jer svi znaju da se danas na javnim natječajima može naći jeftinih 

izvođača. 

g. Mato Čičak odgovara da funkcija općinskog komunalnog društva nije ista kao i 

funkcija firmi koje rade da bi ostvarile dobit. Ovo se komunalno poduzeće osniva radi 

funkcionalnije i bolje usluge na području općine. Daje primjer kad platimo nekom izvođaču 

malčiranje cca 50.000,00 -  60.000,00 kuna, to se jednom napravi, ali nam problem malčiranja 

ostaje preostalih 10 mjeseci u toku godine. Kaže da mi nismo prva općina koja se odlučila za ovo, 

ima niz manjih općina koje imaju vlastito komunalno poduzeće iz razloga boljeg i kvalitetnijeg 

standarda u općini. Naša je općina, kaže, velika i radi zakonskih akata  nismo u mogućnosti 

proširivati broj djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu. Kao jedinica lokalne samouprave ne 

možemo gledati da li ćemo tu ostvariti kakvu dobit već moramo raditi na dobrobit svih stanovnika 

općine Rugvica. Također navodi da u planu za naredni period ima kupnju autoplatforme kako bi 

sami održavali javnu rasjvetu, zaposlit ćemo jednog električara kako bi puno jeftinije održali 

javnu rasvjetu. 

g. Marko Petek smatra da traktor koji je nabavljen nije baš dobar, mali je, te bi ubuduće 

kad se bude nabavljao kakav stroj trebalo pozvati stručne ljudi da vele što bi bilo dobro nabaviti. 

g. Mato Čičak napominje da je sve išlo prema javnoj nabavi, dosta je komplicirano to 

odrediti, no, moramo se naći i u nekim financijskim okvirima. Do zime ćemo razmišljati i o 

posipačima, ralicama, no, o tome će se, kaže, posavjetovati sa svim vijećnicima. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 13 glasova “za” i 1 glasom 

“protiv” donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju trgovačkog društva „RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti“, prema tekstu 

u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 13. 

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

Odbor održao sastanak i predlažu da se u Odbor za financije i proračun  imenuju Zdenko 

Radilović za predsjednika, te Ilija Ravlić, Robert Kostić, Emil Majstorović i Ivan Munić za 

članove. 

Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 11 glasova “za”, 

2 glasa “protiv” i 1 “suzdržanim” glasom donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o imenovanju članova Odbora za financije i proračun. 

U Odbor za financije i proračun imenuju se: 

1. Zdenko Radilović, predsjednik Odbora, 

2. Ilija Ravlić,  član Odbora, 
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3. Robert Kostić, član Odbora, 

4. Emil Majstorović, član Odbora, 

5. Ivan Munić, član Odbora. 

 

Ad. 14. 

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

Odbor održao sastanak te predlažu da se u Povjerenstvo za pripremu dana općine imenuju Danijel 

Šošić za predsjednika, te Ana Munić, Boris Vrhovnik, Branko Karamarko, Mato Čičak, Robert 

Munđer i Nenad Jakšić za članove. 

Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 11 glasova “za” i 

3 glasa “protiv” 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 se imenuju: 

1. Danijel Šošić, predsjednik Povjerenstva, 

2. Ana Munić, članica, 

3. Boris Vrhovnik, član, 

4. Branko Karamarko, član, 

5. Mato Čičak, član, 

6. Robert Munđer, član, 

7. Nenad Jakšić, član. 

 

Ad. 15., Ad. 16., Ad. 17. i Ad. 18. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da će KUD Hrvata BiH organizirati smotru i koncert u 

vremenu dana općine, to je jedna jako dobra ideja da se u tih 10 dana desi jako puno i da svi 

KUD-ovi pokažu sve što su radili u protekloj godini. Bitno je da vijeće donese odluku o 

organizaciji tih manifestacija. 

g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da se radi o dosta manifestacija na našem području i da 

je želja da se u tih 10-tak dana sve udruge uključe u ta zbivanja i da dan općine pretvorimo u 

jedno veliko zajedništvo. Napominje da je sa svima obavio razgovore, pokušati će se pokazati sve 

što imamo na području općine. Počelo bi, kaže, s koncertom 01.09., KUD Hrvata BiH imao bi 

smotru 02.09.  Na igralištu će šator biti 02. i 03.09. kad će se održati turniri prstića i limača, 

03.09. bila bi kotličijada, pa kreću pripreme za ribarsko-lađarsku večer. Održala bi se i izložba 

lađara s tim da se planira da bude otvorena 10-tak dana.  09.09. bi bila svečana sjednica 

Općinskog vijeća povodom Dana općine. Još napominje da su sve udruge bile oduševljene 

ovakvim planom i održanim sastancima. Također kaže da postoje naznake da bi izložba Savskih 

lađara trajala barem 10-tak dana, a ne jedan dan kao do sada. 

g. Mato Čičak se nadovezuje, kaže da je prošle godine koncert u Rugvici održala Crvena 

jabuka, sa istim menadžerom se pokušalo dogovoriti  ove godine Željka Bebeka, no, on traži 

previše. Još kaže da bi za 12.000,00 kuna + PDV došao Kićo Slabinac i odradio koncert od 4 sata. 

g. Marko Petek kaže da i DVD Rugvica planira u 10. mjesecu održati zimski kup, pa 

trebaju podnijeti zahtjev za organizaciju manifestacije, te mu je odgovoreno da će do tad biti još 

sjednica Općinskog vijeća. 

g. Mato Čičak predlaže da se održi sastanak sa svim udrugama koje su podnijele zahtjeve 

kako bi se sve na vrijeme dogovorilo. 

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

jednoglasno donosi  
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Z A K L J U Č A K 

 

Ad. 15. 

o organizaciji manifestacije „Dani Rugvice“. 

 

Općina Rugvica organizirati će manifestaciju „Dani Rugvice“ koja će se održati  dana 

02.09.2017. godine prema programu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

Sudionici  manifestacije koja se organizira u promidžbeno-turističku svrhu mogu na tim 

događanjima, na prostorurukometnog igrališta Osnovne škole Rugvica pružati ugostiteljske 

usluge usluživanja pića i  napitaka sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj 

djelatnosti (Narodne novine broj 85/15). 

Subjekti koji su zainteresirani za učestvovanje u manifestaciji trebaju podnijeti zahtjev 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica za postavljanje štanda, klupe ili druge pokretne 

naprave sa koje će pružati svoje usluge. 

Odgovorna osoba za kompletnu organizaciju manifestacije „Dani Rugvice“ je Ilija Majić – 

predsjednik „Kulturno umjetničkog društva Hrvata Bosne i Hercegovine - Rugvica“. 

 

Ad. 16. 

o organizaciji manifestacije „VI. Ribarsko-lađarska večer“. 

 

Općina Rugvica organizirati će manifestaciju „Ribarska lađarska večer“ koja će se održati  

dana 09.09.2017. godine prema programu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

Učesnici manifestacije koja se organizira u promidžbeno-turističku svrhu vezano za rjeku 

Savu mogu na tim događanjima, na prostoru rukometnog igrališta Osnovne škole Rugvica, 

vatrogasnog foma Rugvica i prostora ispred vatrogasnog doma Rugvica  pružati ugostiteljske 

usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka  sukladno člnaku 12. Stavku 2. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 85/15 ). 

Subjekti koji su zainteresirani za učestvovanje u manifestaciji trebaju podnijeti zahtjev 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica za postavljanje štanda, klupe ili druge pokretne 

naprave sa koje će pružati svoje usluge. 

Odgovorna osoba za kompletnu organizaciju manifestacije „6.Ribarsko lađarska večer“ je 

Boris Vrhovnik – predsjednik Ekološko etnološke rekreacijske udruge ljubitelja Save „Savski 

lađari“. 

 

Ad. 17. 

o organizaciji manifestacije „Pjesmom i plesom kroz Oborovo“. 

 

Općina Rugvica organizirati će manifestaciju „Pjesmom i plesom kroz Oborovo“ koja će 

se održati  dana 22.07.2017. godine prema programu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

Sudionici  manifestacije koja se organizira u promidžbeno-turističku svrhu mogu na tim 

događanjima, u prostoru društenog doma i pored društvenog doma u Oborovu pružati 

ugostiteljske usluge usluživanja pića i  napitaka sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 85/15). 

Subjekti koji su zainteresirani za učestvovanje u manifestaciji trebaju podnijeti zahtjev 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica za postavljanje štanda, klupe ili druge pokretne 

naprave sa koje će pružati svoje usluge. 

Odgovorna osoba za kompletnu organizaciju manifestacije „Pjesmom i plesom kroz 

Oborovo“ je Lucija Bardić – predsjednica Kulturno umjetničkog društva „Posavka“. 
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Ad. 18. 

o organizaciji manifestacije „Horugvić 2017“. 

 

Općina Rugvica organizirati će manifestaciju „Horugvić 2017“ koja će se održati  od 

21.08.2017.godine do 03.09.2017.godine prema programu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

Sudionici  manifestacije koja se organizira u promidžbeno-turističku svrhu mogu na tim 

događanjima, na prostoru ispred društvenog doma u Rugvici pružati ugostiteljske usluge 

usluživanja pića i  napitaka sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 

(Narodne novine broj 85/15). 

Subjekti koji su zainteresirani za učestvovanje u manifestaciji trebaju podnijeti zahtjev 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica za postavljanje štanda, klupe ili druge pokretne 

naprave sa koje će pružati svoje usluge. 

Odgovorna osoba za kompletnu organizaciju manifestacije „Horugvić 2017“ je Damir 

Pralas -  predsjednik „Nogometnog kluba Rugvica“. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 9,30 sati. 

 

KLASA: 021-05/17-01/6 

URBROJ: 238/26-17-2 

 

Zapisničar:                         PREDSJEDNICA 

                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mira Grebenar                        Ana Munić 

 

 


