ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica
održane 22.07.2021. godine sa početkom u 16,00 sati
u Društvenom domu u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1.
Nazočni: g. Nenad Jakšić, gđa. Ana Munić, g. Emil Majstorović, gđa. Tea Kolčić, gđa. Ivana
Jakovljević, g. Velimir Krznar, g. Tomislav Mayer Kralj, g. Ilija Ravlić, g. Željko Vojković, g. Ivica
Legin, g. Ivica Gavran.
Izočni: gđa. Violeta Molnar, gđa. Ruža Miletić.
Ostali nazočni: g. Mato Čičak, općinski načelnik,
g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
gđa. Jasna Pleša, rukovoditeljica odsjeka za računovodstvo,
gđa. Marija Čabraja, viša pravna savjetnica,
g. Igor Đuran, novinar 01 portala.
Zapisničar: Mira Grebenar.
Sjednicu otvara g. Nenad Jakšić, predsjednik Općinskog vijeća i pozdravlja nazočne. Čita
tekst prisege, a vijećnik Velimir Krznar koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici,
odgovara „Prisežem“. Nakon toga utvrđuje da je sjednici od 13 vijećnika nazočno njih 11, dakle
postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka, te predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 09.06.2021.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu
a) Izvršenje plana razvojnih programa Općine Rugvica za razdoblje 2020. godine
b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. god.
c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u 2020. god.
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u 2020. god.
e) Izvješće o realizaciji Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Rugvica u 2020.god.
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
5. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje od
01.01.2021. do 31.12.2021.god.
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god.
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
vodnih građevina za 2020. god.
8. Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica
9. Odluka o prodaji parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever tvrtki Maris Wood
d.o.o.
10. Odluka o prodaji parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever tvrtki D.B. Vent
d.o.o.
11. Odluka o prodaji parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever tvrtki D.B.C. Group
d.o.o.
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica
13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica
14. Zaključak o organizaciji manifestacije povodom dana Općine Rugvica
15. Zaključak o imenovanju 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
16. Zaključak o imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik

17. Zaključak o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu
18. Zaključak o imenovanju članova Odbora za financije i proračun
19. Zaključak o imenovanju članova Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
20. Zaključak o imenovanju članova Odbora za prostorno planiranje i projektiranje
21. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća.
Ad. 1.
Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice, pa Općinsko vijeće nakon
glasovanja jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Verificira se zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 09.06.2021.
godine, prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 2.
A) g. Emil Majstorović apelira da svi koji su u kampanji imali plakate na području općine iste
skinu ako do sada nisu. Pita da li se oni koji to ne učine, mogu kazniti.
g. Ivica Radanović odgovara da se prije svega treba apelirati na sve koji nisu, da plakate skinu.
g. Nenad Jakšić navodi da postoji Pravilnik o komunalnom redu, pa neka ga vijećnici pročitaju
da vide kako su se svi obavezni ponašati.
B) gđa. Ivana Jakovljević predlaže da se prestane sa papirnatim materijalima za vijeće,
odnosno da se isti šalju vijećnicima na mail.
g. Ivica Radanović odgovara da će se to realizirati ako vijeće donese takvu odluku, a onda se
to mora planirati i u proračunu.
C) gđa. Ivana Jakovljević pita da li za zonu sjever apliciramo na neke fondove, kakvi su nam
planovi i što trenutno radimo.
g. Mato Čičak odgovara da bi radovi u zoni sjever osim hortilulture trebali biti gotovi do 9.
mjeseca. Nazočne upoznaje o sredstvima koje smo dobili iz fondova, ministarstava i županije
za te radove.
D) g. Željko Vojković moli pojašnjenje izvješća o financijskoj reviziji za 2019. godinu.
Interesira ga vezano uz javnu rasvjetu, odnosno zašto nema uštede nakon obavljene zamjene
svjetiljki.
g. Mato Čičak pojašnjava vijećniku Vojkoviću izvješće, naime, uštede je bilo, ali je općina
značajno povećala broj lampi, a i struja je poskupjela. Da je cijena ostala ista, imali bi uštedu
kako smo i planirali.
E) g. Ivica Legin pita kad će s radom krenuti dječji vrtić jer postojeći kapaciteti ne
zadovoljavaju.
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je na jednoj od prethodnih sjednica vijeća pokrenut
postupak osnivanja vrtića i procedura se rješava. Točan datum početka rada vrtića ne zna.
Obavljen je tehnički pregled vrtića i još je potrebno riješiti neku dokumentaciju na
Trgovačkom sudu i Ministarstvu obrazovanja.
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je produžen ugovor sa privatnim vrtićem na godinu
dana baš radi ovakve očekivane situacije.
F) g. Ivica Legin pita, vezano uz izvješće o izvršenju proračuna za 2000. godinu koji su razlozi
za tako velike razlike između plana i ostvarenja.
g. Mato Čičak odgovara da je u planu bio vrtić, radna zona, poduzetnički inkubator, ambulanta
koja nije prošla na natječaju, zato su se pojavile takve razlike. Navodi da se općina prijavi na
svaki natječaj, a to znači da to mora biti i u proračunu da bi mogli tražiti sredstva. Još
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upoznaje nazočne da je potpisan ugovor sa Vladom RH o darovanju zemljišta. Kroz to općina
može ostvariti jako velike prihode, samo još moramo napraviti neke procjene parcela. Po
cijeni od 25 € dobili bi oko 6 milijuna €, a također i dosta sredstava od komunalnog
doprinosa.
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednik općinskog vijeća zaključio raspravu po
ovoj točci dnevnog reda.
Ad. 3.
g. Mato Čičak kaže nazočnima da su dobili izvješće o izvršenju proračuna u materijalima,
smatra da moramo biti zadovoljni sa izvršenjem, a ove će godine proračun biti za 30-tak
milijuna kuna veći. Poziva nazočne, ukoliko ih nešto interesira ili im nije jasno, da pitaju.
g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi Turističke zajednice, naime, izvorni plan im je bio
400.000,00 kuna, no, ništa nije utrošeno.
g. Mato Čičak odgovara da se zaposlenik Turističke zajednice financira od prihoda od firmi
koje uplaćuju u TZ. Njegov godišnji trošak plaće je oko 119.000,00 kuna, a prihodi su oko
470.000,00 kuna. Da nismo osnovali turističku zajednicu ti bi novci I dalje išli u Turističku
zajedincu Zagrebačke županije, a mi od toga ne bi imali ništa.
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova “za” i
1 “suzdržanim glasom donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se:
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu, te
a) Izvršenje plana razvojnih programa Općine Rugvica za razdoblje 2020. godine
b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. god.
c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u 2020. god.
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u 2020. god.
e) Izvješće o realizaciji Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Rugvica u 2020. god.
sve prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 4.
gđa. Jasna Pleša upoznaje nazočne da je prema Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna
ostvaren višak prihoda, te se ovom odlukom određuje namjena tih sredstava. U 2021. godini
će se trošiti isključivo na kapitalna ulaganja.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 5.
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da su ove godine bili izbori i smanjen je broj vijećnika. Sad
ih je 13, pa se iznosi za financiranje stranaka mijenjaju.
Nitko se nije javio za diskusiju pa Općinsko vijeće sa 10 glasova “za” i 1 “suzdržanim glasom
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje od 01.01.2021. do
31.12.2021. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika.
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Ad. 6.
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je Program održavanja komunalne infrastrukture povezan
sa proračunom, odnosno u proračunu su iskazani podaci koji se nalaze u ovom programu.
g. Emil Majstorović postavlja pitanje kad će se parcele kupljene za proširenje groblja dovesti u
funkciju.
g. Ivica Radanović odgovara da nam je u planu napraviti ogradu u dužini 50 metara, nasipati
parcelu koja je niža i napraviti prijelaz preko kanala.
g. Ivica Legin postavlja pitanje u vezi zemljišta za igralište u Trsteniku i Svibju, navodi da je u
Svibju realizirano.
g. Mato Čičak odgovara da je riješeno i u Trsteniku.
g. Ivica Legin još napominje da bi u centru sela trebalo biti još jedno igralište jer ima puno
djece.
g. Mato Čičak odgovara da ima igralište u Čistoj Mlaki, Novom Svibju, u Otoku Nartskom. Još
navodi da nije stvar u novcima, već da općina može kupiti zemlju samo preko procjeniteljskog
povjerenstva, pa sad se igrališta rade samo gdje imamo našu parcelu.
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 7.
g. Nenad Jakšić navodi da je ovdje istvar kao i u prethodnoj točci.
g. Emil Majstorović pohvaljuje ovo što je napravljeno u vezi projekta cikloturističke staze,
odnosno što je napravljena staza od Rugvice do Oborova. Pita da li Hrvatske vode mogu po
nasipu to ujediniti do Ivanja Reke.
g. Mato Čičak odgovara da postoji projekt koji financira županija od Zaprešića do Ivanić
Grada, ali to nije u našoj nadležnosti.
g. Ivica Gavran postavlja pitanje u vezi nogostupa i ulične rasvjete u Otoku Svibovskom – od
Škorpiona do IKEE. Kaže da je to opasna cesta, brzo se vozi.
g. Mato Čičak odgovara da smo dobili dozvolu od Hrvatskih voda da možemo zatrpati kanal, u
fazi je projektiranje odvodnje ceste do IKEE, a što se tiče javne rasvjete, to će se staviti za
2022. godinu.
Niko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i vodnih građevina za 2020. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 8.
Vezano uz izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana g. Ivica Radanović napominje da je
ovo stavljeno na dnevni red čim smo dobili mišljenje Zagrebačke županije. Navodi da su u
članku 4. navedeni razlozi za izradu izmjena i dopuna.
Nakon toga vodi se kraća diskusija u vezi izgradnje industrijske zone u kojoj sudjeluju
vijećnici i općinski načelnik.
g. Mato Čičak još napominje da imamo investicije koje nije moguće realizirati bez donošenja
ovih izmjena.
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi
ODLUKU
o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica, prema tekstu u
prilogu zapisnika.
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Ad. 9., Ad. 10. i Ad. 11.
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da smo pred realizacijom prodaje parcela u radnoj zoni.
Vodi se kraća diskusija o djelatnostima tvrtki koje kupuju te parcele, a u diskusiji sudjeluju g.
Emil Majstorović, g. Mato Čičak i g. Ivica Radanović.
Ad. 9. Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o prodaji parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever tvrtki Maris Wood d.o.o.,
prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 10. Općinsko vijeće jednoglasno donosi

Ad. 10.

ODLUKU
o prodaji parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever tvrtki D.B. Vent d.o.o., prema
tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 11. Općinsko vijeće jednoglasno donosi

Ad. 11.

ODLUKU
o prodaji parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever tvrtki D.B.C. Group d.o.o.,
prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 12.
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se Upravno vijeće Dječjeg vrtića sastalo i donijelo ovaj
prijedlog Statuta i Pravilnika o sistematizaciji. Ukratko obrazlaže bitne stavke ovih akata,
odnosno odredbe Statuta o raspolaganju novčanim sredstvima, te sastav djelatnika vrtića iz
Pravilnika o sistematizaciji. Još napominje da se opet sastaje Upravno vijeće vrtića i formalno
donosi ove akte nakon što Općinsko vijeće na njih da suglasnost. Kaže da na Pravilnik o radu
suglasnost daje općinski načelnik jer se u istom reguliraju materijalna prava zaposlenika, a
načelnik je taj koji je odgovoran za izvršenje proračuna. Ističe da je došla uporabna dozvola
za dječji vrtić, te nazočne upoznaje koje se još radnje moraju obaviti prije otvorenja. Još
iznosi i podatak da smo se obvezali prema Fondu EU da bude najmanje 17 zaposlenih.
g. Emil Majstorović pita što će biti ako se ne javi dovoljan broj djelatnika.
g. Ivica Radanović odgovara da će se ponovno raspisati natječaj. Još kaže da ravnatelja, na
prijedlog Upravnog vijeća bira Općinsko vijeće.
g. Željko Vojković pita što to znači da 5 članova Upravnog vijeća bira osnivač iz redova javnih
djelatnika.
g. Ivica Radanović odgovara da je to zakonska definicija.
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, prema tekstu u
prilogu zapisnika.
Ad. 13.
g. Ivica Radanović kaže da se boji da će se javiti premalo odgajatelja za rad u vrtiću jer ih
naprosto nedostaje I na državnoj razini, pa ako netko zna neke odgojitelje, da ih uputi na
natječaj koji će biti javno objavljen.
g. Tomislav Kralj Mayer pita da li odgajatelj može biti učitelj razredne nastave, a g Ivica
Radanović kaže da mora biti predškolski odgoj.
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi
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ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića Medvjedići Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 14.
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da postoji verzija plana obilježavanja dana općine od 17. do
19.09. Sve ovisi o epidemiološkim mjerama. Ukratko nazočnima iznosi plan kako bi se dan
općine obilježio.
gđa. Ivana Jakovljević pita da li će se održati smotra folklora.
g. Nenad Jakšić odgovara da je u kontaktu s predsjednicima KUD-ova, oni i nisu u nekoj
situaciji za nastupe, jer imaju prekratko vrijeme za pripreme. Ako bi i bio nastup, onda bi
nastupala sva tri KUD-a. Još navodi da neće sigurno biti ništa veliko s obzirom na situaciju.
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o organizaciji manifestacije povodom dana Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika.
Ad. 15.
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević,
predsjednica Odbora. Upoznaje nazočne da se Odbor sastao, te se u Povjerenstvo 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 predlažu Nenad Jakšić, Ana Munić, Boris Vrhovnik, Ivana
Jakovljević, Mato Čičak, Robert Munđer i Velimir Krznar.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 10 glasova “za” i 1 “suzdržanim” glasom
donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju 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 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 imenuju se:
1. Nenad Jakšić
2. Ana Munić,
3. Boris Vrhovnik,
4. Ivana Jakovljević,
5. Mato Čičak,
6. Robert Munđer,
7. Velimir Krznar.
Ad. 16.
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević,
predsjednica Odbora. Upoznaje nazočne da se Odbor sastao, te u Odbor za Statut i Poslovnik
predlažu Nenad Jakšić, Tea Kolčić, Tomislav Mayer Kralj, Ivica Gavran i Ilija Ravlić.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 9 glasova “za” i 2 “suzdržana” glasa
donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik.
U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se:
1. Nenad Jakšić,
2. Tea Kolčić,
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3. Tomislav Mayer Kralj,
4. Ivica Gavran,
5. Ilija Ravlić.
Ad. 17.
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević,
predsjednica Odbora. Upoznaje nazočne da se Odbor sastao, te se u Odbor za poljoprivredu
predlažu Ivan Šajnović, Velimir Krznar, Ivica Cesar, Viktor Miletić i Violeta Molnar.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 9 glasova “za” i 2 “suzdržana” glasa
donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu.
U Odbor za poljoprivredu imenuju se:
1. Ivan Šajnović,
2. Velimir Krznar,
3. Ivica Cesar,
4. Viktor Miletić,
5. Violeta Molnar.
Ad. 18.
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević,
predsjednica Odbora. Upoznaje nazočne da se Odbor sastao, te se u Odbor za financije i
proračun predlažu Zdenko Radilović, Ilija Ravlić, Stipo Rašić, Paula Jozipović i Darko
Martinović.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 9 glasova “za” i 2 “suzdržana” glasa
donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Odbora za financije i proračun.
U Odbor za financije i proračun imenuju se:
1. Zdenko Radilović,
2. Ilija Ravlić,
3. Stipo Rašić,
4. Paula Jozipović,
5. Darko Martinović.
Ad. 19.
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević,
predsjednica Odbora. Upoznaje nazočne da se Odbor sastao, te se u Odbor za imenovanje
naselja, ulica i trgova predlažu Ana Munić, Ivana Jakovljević i Ivica Legin.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 9 glasova “za” i 2 “suzdržana” glasa
donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova.
U Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova imenuju se:
1. Ana Munić,
2. Ivana Jakovljević,
3. Ivica Legin.
Ad. 20.
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević,
predsjednica Odbora. Upoznaje nazočne da se Odbor sastao, te se u Odbor za prostorno
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planiranje i projektiranje predlažu Emil Majstorović, Velimir Krznar, Violeta Molnar, Ivana
Jakovljević, Nikola Barišić, Marko Petek i Saša Petri.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 10 glasova “za” i 1 “suzdržanim” glasom
donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Odbora za prostorno planiranje i projektiranje.
U Odbor za prostorno planiranje i projektiranje imenuju se:
1. Emil Majstorović,
2. Velimir Krznar,
3. Violeta Molnar,
4. Ivana Jakovljević,
5. Nikola Barišić,
6. Marko Petek,
7. Saša Petri.
Ad. 21.
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević,
predsjednica Odbora. Upoznaje nazočne da se Odbor sastao, te se u Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda predlažu Ivica Radanović, Mladen Glavač, Emil Majstorović,
Željko Vojković i Zlatan Pajser.
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 9 glasova “za” i 2 “suzdržana” glasa
donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode imenuju se:
1. Ivica Radanović,
2. Mladen Glavač,
3. Emil Majstorović,
4. Željko Vojković,
5. Zlatan Pajser.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 17,20 sati.
KLASA: 021-05/21-01/6
URBROJ: 238/26-21-2
Zapisničar:
Mira Grebenar

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nenad Jakšić
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