
Z A P I S N I K 
sa 21. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 25.09.2019. godine sa početkom u 8,00 sati 
u vijećnici općine Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Branko Karamarko, g. Tomislav Jambrišak , g. 
Marijan Matijević, gđa. Željkica Cesar, g. Šimo Bilić, g. Danijel Šošić, gđica. Ivana Gavran, 
g. Marko Petek, gđa. Amina Šekić, g. Željko Vojković. 
Izočni: g. Stipo Rajić, g. Robert Kostić, g. Emil Majstorović. 
Ostali nazočni:   g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 

    g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
    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 12, dakle postoji kvorum za 
pravovaljano donošenje odluka, te predlaže slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 04.09.2019. god., 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone „Rugvica sjever“. 
 

Ad. 1. 
g. Željko Vojković navodi da nije bio prisutan na prethodnoj sjednici Općinskog 
vijeća, a ima saznanja da se spominje HSS vezano uz Nogometne klubove. Smatra da 
takvi komentari na sjednici Općinskog vijeća nisu potrebni. Još ističe da su, dok je 
HSS bio na vlasti, postojala tri nogometna kluba i djeca su ostajala u općini. Ne zna, 
kaže, kome je bilo u interesu spojiti ta tri kluba, rezultati nisu baš neki, naime, puno 
djece je otišlo iz kluba, van općine Rugvica. Još se osvrće i na neke komentare 
zamjenika općinskog načelnik Nenada Jakšića, smatra da nije u redu da se tako 
komentira i svaljuju neke stvari na neku drugu stranku, u ovom slučaju HSS. 
g. Ivica Radanović upućuje da se zapisnik komentira na način da li je u njemu nešto 
točno ili netočno, a za ovo što je sada iznio vijećnik Željko Vojković, postoji druga 
točka dnevnog reda – pitanja i prijedlozi. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 
glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 04.09.2019. godine, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
A) gđa. Željkica Cesar kaže da je Obedišće Ježevsko jedino naselje u općini koje nema 
oglasnu ploču. Traži da se kod vatrogasnog doma postavi jedna kako bi se makar 
osmrtnice mogle staviti na istu. 
g. Branko Karamarko navodi da je rečeno da će se to realizirati kad se završi 
uređenje doma – fasada i sve drugo. 
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B) g. Marko Petek postavlja pitanje vezano uz reciklažno dvorište, naime, trebalo je 
biti otvoreno još u 6. mjesecu, poslani su i takvi letci i sada ljudi tamo ostavljaju 
smeće. Pita kad se može očekivati otvaranje. 
g. Nenad Jakšić odgovara da je reciklažno dvorište, što se tiče građevinskih radova i 
svega potrebnog za funkcioniranje gotovo, ono što je izazov za općinu su neki pravni 
elementi koje smo zatražili od nadležnog Ministarstva kako bi bili 100% sigurni da 
su svi zakonski akti pokriveni i da reciklažno dvorište može profunkcionirati. Dakle, 
poslan je upit ministarstvu (u vezi zaposlenja, rada i funkcioniranja) i još čekamo 
njihov odgovor, a točno je da su letci poslani, to je propust, nismo ih smjeli poslati. 
 
C) g. Željko Vojković pita što se događa s domovima. Neki su završeni, kakav je tijek 
radova  i tko je dobio poslove na uređenju istih. Kaže da je u Črncu prošle godine 
napravljen krov, te pita zašto nisu sređeni krovovi na ostalim domovima kad je to 
najveći problem i to je najbitnije kod uređenja. 
g. Nenad Jakšić odgovara da je u Črncu krov napravljen prošle godine vlastitim 
sredstvima, te da se radi kombinirano na svim domovima. Kaže da smo za 
energetsku obnovu domova (fasade, prozori i vrata) dobili 880.000,00 kuna 
nepovratnih sredstava koji su uloženi u izradu fasada i ostalo navedeno u Obedišću 
Ježevskom, Črncu Dugoselskom i Preseki Oborovskoj. Što se tiče doma u Ježevu, on 
je gotov, a ovi malo prije spomenuti su u završnoj fazi. Novci su dobiveni isključivo 
za ovo što smo i radili, a krovove ćemo ove i slijedeće godine vlastitim sredstvima, 
kao i sanitarne čvorove u nekim domovima. 
g. Željko Vojković pita koji su bili izvođači ovih radova. 
g. Ivica Radanović odgovara da je neke radove izvodio Ćibo promet, a neke 
Graditeljstvo Pave Vukelić. Još navodi da su pozivi za sve radove išli na tri adrese, 
pri čemu je načelnik kontaktirao i tvrtke sa područja općine Rugvica, no, neki nisu 
bili zainteresirani za javljanje na poziv, a „Krov Smolić“ je primjerice bio skuplji.  
 
D) gđa. Željkica Cesar ističe da su prošle godine skinute sa nekih domova spomen 
ploče, jedna je bila u Obedišću. Interesira je da li će se te ploče vratiti na isto mjesto 
nakon završetka radova. 
g. Nenad Jakšić odgovara da će biti vraćene ili stavljene na neko drugo prikladno 
mjesto, ali u dogovoru sa mještanima. Jedan od prijedloga je da se sve te ploče stave 
u Oborovo u okvir spomenika tom vremenu, ako to prihvate mještani naselja na koje 
se spomen ploče odnose. 
 
E) g. Marko Petek postavlja pitanje u vezi spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada što je bilo aplicirano na natječaj za sredstva iz EU fondova. 
g. Danijel Šošić odgovara da je u 4. mjesecu Fond za zaštitu okoliša poništio natječaj 
za nabavu spremnika od 120 litara za domaćinstva, a odobrena je nabava zvona  i 
kontejnera za zelene otoke. Još ističe da te natječaje provodi Fond za zaštitu okoliša, 
te će ponoviti natječaj za spremnike od 120 litara za domaćinstava, a za zvona i 
kontejnere je odabran ponuditelj, te bi oni trebali stići na skladište. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednica Općinskog vijeća zaključila 
raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 
 

Ad. 3. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da smo zatražili od Ministarstva državne 
imovine da nam daruje zemljište kako bi širili našu poslovnu zonu Rugvica-sjever, za 
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što smo im poslali velik broj dokumenata, te nas još traže novu odluku o osnivanju 
radne zone Rugvica sjever gdje smo uključili i te parcele koje tražimo. Ono što se 
radi, a ne vidi se ovdje, je i istovremena parcelacija zemljišta s obzirom da dvije 
čestice nisu kompletno u građevinskom području, odnosno dijelom su 
poljoprivredne, a dijelom građevinske. Bitno je da čim prije donesemo odluku o 
poduzetničkoj zoni kako bi mogli dobiti zemljište i širiti zonu. 
g. Nenad Jakšić kaže da se radi o 17 ha zemlje koje ćemo od Ministarstva državne 
imovine dobiti u naše vlasništvo. 
g. Željko Vojković pita da li je ovo prostornim planom predviđeno, na što g. Ivica 
Radanović odgovara da je. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone „Rugvica sjever“, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 8,20 sati. 
 
KLASA: 021-05/19-01/15 
URBROJ: 238/26-19-2 

 
Zapisničar:         PREDSJEDNICA 

                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar           Ana Munić 


