
Z A P I S N I K 
sa 20. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 04.09.2019. 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. Marijan Matijević, gđa. Željkica Cesar, g. Šimo Bilić, 
g. Danijel Šošić, gđica. Ivana Gavran, g. Robert Kostić, g. Marko Petek, gđa. Amina Šekić. 
Izočan: g. Željko Vojković. 
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. 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. Predlaže nadopunu dnevnog reda točkom 8. „Odluka o 
sklapanju sporazuma o suradnji općine Rugvica i općine Konavle“ sa čim se vijećnici 
slažu, pa se nakon glasovanja jednoglasno usvaja slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane 15.07.2019. 
godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu, 
4. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za 

razdoblje rujan – prosinac 2019. godine, 
5. Odluka o obilježavanju dana Općine Rugvica u 2019. godini, 
6. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine Rugvica 

u 2019. godini, 
7. Odluka o uključenju u akciju “Gradovi i općine  - prijatelji djece”, 
8. Odluka o sklapanju sporazuma o suradnji općine Rugvica i općine Konavle. 
 

Ad. 1. 
Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, pa Općinsko 
vijeće nakon glasovanja sa 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane 15.07.2019. godine 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
A) g. Marko Petek pita što se događa u NK „Sava-Rugvica“. Naime, tri su nogometna 
kluba spojena u jedan s razlogom smanjenja troškova, no, desilo se smanjenje broja 
djece i odlasci u druge klubove. Neki kažu da su razlog tome treneri, drugi kažu da je 
krivo vodstvo kluba, a treći da je kriva politika. Smatra da bi svi zajedno trebali 



 2 

stvoriti pozitivnu klimu u klubu koji ima tradiciju dugačku 45 godina da se ta djeca 
vrate natrag u klub i da klub počne funkcionirati normalno. Još navodi da je to 
njegovo zapažanje posljednje dvije godine. 
g. Mato Čičak napominje da ovo nije novoosnovan klub, nego je nastavak tradicije 
dugačke 45 godina. Smatra da ovakvu priču HSS protura zadnjih 10 godina. Kaže da 
je problema sa odlaskom djece bilo uvijek, roditelji svoju djecu vode tamo gdje im je 
bolje. Spajanje klubova je dovelo do boljih rezultata, kaže da je bio sa zamjenikom 
načelnika na nekoliko treninga i da je to izgledalo prilično dobro, te ne vidi kako bi 
općina i Općinsko vijeće na rad kluba mogli utjecati.  Da li razgovarati sa roditeljima 
da se vidi zašto su ta djeca otišla? Ne vidi da u klubu fali dresova, lopti, a podvlačenje 
politike i kluba je smiješno, tim više što o tome govori HSS koji o tome uopće ne bi 
trebao pričati. 
g. Marko Petek kaže da on politiku stavlja van toga. Ovo sve je primijetio on kao 
osoba. Žao mu je što je tako, ali kaže da je i on svoje dijete ispisao jer nema s kim 
trenirati. 
g. Nenad Jakšić kaže da on mora na ovo reagirati jer je ovdje možda najmjerodavniji  
koji o tome može govoriti. Navodi da je 35 godina u ili oko kluba, ima dvije kćeri u 
Ženskom rukometnom klubu. Kaže vijećniku Peteku da je njegovo pitanje sebično 
jer on spominje nogometni klub u trenutku kad mu dijete igra nogomet, a on (g. 
Jakšić) spominje klub kao kolektiv do kojeg mu je stalo, a nema u njemu ni jednog 
člana. Smatra da neki ljudi za udruge nisu spremni napraviti ništa, ali su uvijek 
spremni dati kritiku. A spominjanje politike i pojedinaca u klubu, a posebno u NK 
Rugvica i spominjanje njega, smatra da je u neku ruku drsko, naime, 35 godina 
nudilo se nekim ljudima da budu predsjednici nogometnog kluba, oni to nisu htjeli 
zato jer su lijenčine koje ne žele raditi, ali će uvijek držati prodike nekom drugom. 
g. Mato Čičak navodi da je s par ljudi uspio da se situacija u klubu sredi. Smatra da 
ovo nije ni vrijeme, ni mjesto da se o tome priča.  
g. Emil Majstorović smatra da se roditelje ne može spriječiti da djecu ispisuju. I onda 
ispiše se jedan, ode i drugi za njim, no, kaže, vratiti će se oni opet u Rugvicu. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednica zaključuje raspravu po ovoj 
točci dnevnog reda. 
 

Ad. 3. 
g. Emil Majstorović, član Odbora za financije i proračun daje izvješće o održanoj 
sjednici na kojoj je jednoglasno donesen zaključak kojim se predlaže Općinskom 
vijeću da prihvati Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu. 
g. Mato Čičak kaže da je sve u materijalu koji su vijećnici primili, te ukoliko netko 
ima kakvih pitanja, neka ih postavi. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 11 glasova 
„za“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 

Ad. 4. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se nastavlja sa sufinanciranjem učeničkog i 
studentskog prijevoza. 
g. Marko Petek pita da li postoji mogućnost da se plaća prijevoz studentu koji studira 
u Bjelovaru. 
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g. Mato Čičak odgovara da nije ni zakonski moguće, a niti u redu da se sufinancira 
nekome tko studira npr. u Osijeku ili dalje. No, kaže da će se ipak provjeriti do 
slijedeće sjednice. 
Nitko se više 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 2019. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Vezano uz Odluku o obilježavanju dana Općine Rugvica, g. Mato Čičak nazočnima 
kaže da je odluka u prilogu, u njoj je definirano sve vezano uz taj dan, pa ukoliko 
netko ima pitanja, neka se javi. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 

 
O D L U K U 

o obilježavanju dana Općine Rugvica u 2019. godini, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 

 
Ad. 6. 

g. Danijel Šošić, predsjednik Povjerenstva za obilježavanje Dana općine daje izvješće 
o održanoj sjednici Povjerenstva. 
g. Mato Čičak kaže da je bilo dosta prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja, pa 
predlaže da se za iduću godinu izradi pravilnik kojim bi se definirala dodjela tih 
nagrada i priznanja – da se točno zna za što se može nešto predložiti – npr. neki 
veliki uspjeh ili dugogodišnji rad. 
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 2019. 
godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se radi o prijedlogu više učitelja Osnovne škole 
Rugvica koji su predložili program u koji se uključuje niz općina i gradova. Kaže da 
općina Rugvica ispunjava sve kriterije i pravila po kojima se postaje prijatelj djece. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

O D L U K U 
o uključenju u akciju “Gradovi i općine  - prijatelji djece”, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
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Ad. 8. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je njegov kolega, načelnik općine Konavle, 
predložio da potpišu povelju o prijateljstvu. Zajedničko dvjema općinama je što su 
obje uspješne, a što se tiče financija, općina Konavle jedna je od najjačih u Hrvatskoj. 
Predlaže Općinskom vijeću da donesu odluku o potpisivanju sporazuma koje bi bilo 
u 10. mjesecu na njihovom Općinskom vijeću. 
g. Mato Čičak još upoznaje nazočne da je dogovoren sa gradom Starim Gradom na 
Hvaru posjet njihovoj manifestaciji, te poziva zainteresirane vijećnike da se jave 
kako bi se organizirao put.  
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
  

O D L U K U 
o sklapanju sporazuma o suradnji općine Rugvica i općine Konavle, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 16,30 sati. 
 
KLASA: 021-05/19-01/13 
URBROJ: 238/26-19-2 

 
 
 

Zapisničar:         PREDSJEDNICA 
                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar             Ana Munić 


