
Z A P I S N I K 
sa 22. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 14.11.2019. godine sa početkom u 16,00 sati 
u vijećnici općine Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. 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, g. Robert Kostić, g. Emil Majstorović. 
Izočan: g. Stipo Rajić. 
Ostali nazočni: g. Mato Čičak, općinski načelnik, 

  g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 
  gđa. Slavica Kalaica, rukovoditelj odsjeka za prostorno planiranje i 
     komunalne djelatnosti, 
  gđa. Jasna Pleša, rukovoditelj odsjeka za računovodstvo, 

    g. Dražen Vlahović, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Rugvica, 
    gđa. Mirjana Kirin, tajnica Zajednice sportskih udruga općine Rugvica, 
    g. Mladen Vrabec, direktor „Dukom plin“, Dugo Selo, 
    gđa. Mirjana Somođi, voditeljica računovodstva u „Dukom plin“, D.Selo, 
    g. Nenad Haleuš Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, 
    gđa. Ana Marija Šprihal, novinarka Dugoselske kronike, 
    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 21. sjednice Općinskog vijeća održane 25.09.2019.g. 
2. Pitanja i prijedlozi 
3.  Izvješće DUKOM PLIN d.o.o., za  vremenski period od 01.01.2018-31.12.2018. 
4.  Izvješće Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2018.-

31.12.2018. 
5. Izvješće RUKOM d.o.o., za vremenski period od 01.01.2018.-31.12.2018. 
6.  Izvješće Vatrogasna zajednica Općine Rugvica, za vremenski period od 

01.01.2018.-31.12.2018. 
7.  Izvješće Zajednice sportskih udruga Općine Rugvica, za vremenski period od 

01.01.2018.-31.12.2018. 
8.  Izvješće o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu 
9.  III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu i projekcije za 

2020.g. i 2021.g. 
a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini. 
10.  Odluka o davanju suglasnosti na Aneks ugovora o sufinanciranju javnog 

linijskog prijevoza putnika br.27/19-P- Čazmatrans Promet d.o.o. 
11.  Zaključak o dopuni Zaključka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno 

dijete u 2019. godini. 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno se prihvaća.  
 



 2 

Prije prelaska na dnevni red općinski načelnik g. Mato Čičak poziva nazočne da 
minutom šutnje odaju počast preminulom načelniku općine Brckovljani gospodinu 
Željku Funteku. 

 
Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, pa Općinsko 
vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane 25.09.2019. godine, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
A) g. Marko Petek ukazuje na problem sa dostavom materijala za sjednice Općinskog 
vijeća, naime, kaže da je svoj poziv našao na ulazu u dvorište, odnosno na zemlji. 
Moli da se ubuduće pozivi uručuju u ruke, a ako ga nema kod kuće, da ga se nazove, 
pa će doći po materijale. 
g. Mato Čičak odgovara da će se materijali, ako se ne uruče osobno vijećniku, ostaviti 
u općini. 
 
B) g. Marko Petek kaže da su ulice nakon radova na kanalizaciji pokrpane, pita kad 
će biti asfaltirane. 
g. Mato Čičak odgovara da će asfaltiranje biti u proljeće ili ljeto. Upoznaje nazočne da 
je u ugovoru sa izvođačem radova na kanalizaciji definirano da će sve ulice koje su 
široke manje od 3,5 metra kompletno sanirati izvođač, a sve šire od 3,5 metra 
izvođač će sanirati do te širine, a razliku do pune širine će sanirati općina. Još 
napominje da će nakon završetka  izgradnje kanalizacije ulice biti kakve su i bile. 
 
C) g. Željko Vojković kaže da je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća bilo pitanje o 
radu reciklažnog dvorišta, nije bilo konkretnog odgovora, pa pita što se sada dešava 
na reciklažnom dvorištu. 
g. Mato Čičak odgovara da je reciklažno dvorište trebalo proraditi još u 4. mjesecu, 
ali radi tumačenja zakona nismo ga uspjeli otvoriti. No, od ponedjeljka (11.11.) 
reciklažno dvorište radi. 
 
D) gđa. Željkica Cesar pohvaljuje energetsku obnovu domova te pita da li je moguć 
uvid u dokumentaciju i troškovnik. Naime, neki radovi nisu izvedeni kako treba – u 
dvije prostorije knauf je išao na brodski pod bez izolacije, a ako nema izolacije, nema 
energetske učinkovitosti. Također je nelogičan slijed otvaranja dvoja vrata. 
g. Mato Čičak odgovara da je općina išla u energetsku obnovu u domu za što smo 
dobili sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kod izvođenja 
radova bio je i nadzorni inženjer, o tim nedostacima je općina bila obaviještena, te je 
utvrđeno što je napravljeno. Još navodi da izvođaču nismo ništa platili, te sve 
vijećnike moli ukoliko saznaju za takve situacije i da nešto nije u redu, da to jave, 
kako bi se o istom obavijestio nadzorni inženjer. Daje gđi. Cesar na uvid građevinski 
dnevnik. 
 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednica vijeća zaključuje ovu točku 
dnevnog reda. 
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Ad. 3. 
Vezano uz izvješće Dukom plina d.o.o. sjednici je nazočan direktor g. Mladen Vrabec 
i voditeljica računovodstva gđa. Mirjana Somođi. 
g. Mladen Vrabec pozdravlja nazočne, napominje da su svi podaci o poslovanju u 
izvješću koje su vijećnici dobili. Kaže da je osnovni zadatak Dukom plina 
pravovremena opskrba potrošača plinom. Napominje da je mali broj dana bio bez 
plina, a ako ga i nije bilo, to nije bilo bez razloga. Svi se radovi na plinskoj mreži 
nastoje raditi u ljetnom periodu. Što se tiče priključenja, svi zainteresirani su se 
priključili u 100%-tnom opsegu, te se priključenja vrše uz mogućnost plaćanja na 
rate što je ljudima puno lakše. Svim korisnicima je na usluzi 24-satno dežurstvo i sve 
se dojave rješavaju po pozivu. Iznosi i podatak da na našem području građani 
plaćaju manju cijenu od potrošača u Zagrebu, te ističe da je najvažnija sigurnost i 
zato se puno ulaže u sistem da se bilo kakav poremećaj  u mreži javi onima koji su za 
to nadležni i da se odmah djeluje. Financijska situacija je, kaže, stabilna, isplata plaća 
i svega ostalog je redovna, a dobavljačima se sva plaćanja izvršavaju u valuti 
plaćanja, te poduzeće nema nikakvog duga. Vrijednost poduzeća je svake godine sve 
veća, svi zakonski propisi se poštuju, zaposlena je i osoba s invaliditetom, te je 
blagajna osigurana. 
Time je g. Mladen Vrabec završio izlaganje, te predsjednica Općinskog vijeća poziva 
nazočne na diskusiju. 
g. Robert Kostić pita što s budućim korisnicima koji će se priključivati na plinsku 
mrežu a koji su plaćali infrastrukturu prije 10–15 godina. Da li za njih postoji 
mogućnost  da im se umanji cijena priključka. 
g. Mladen Vrabec odgovara da ne postoji s obzirom da sve što se prije plaćalo, 
plaćalo se za ulične vodove i to su bila namjenska sredstva. Sada se svi ulični vodovi 
rade u angažmanu Dukom plina. 
g. Robert Kostić pita, s obzirom na izjavu g. Vrabeca da poduzeće stabilno posluje, da 
li bi mogli donijeti odluku da se ti ljudi koji su nekad učestvovali u financiranju, 
oslobode  plaćanja priključka. 
g. Mladen Vrabec odgovara da se ovo može razmotriti, posavjetovati se sa HERA-om 
i vidjeti kakve su mogućnosti za to. Još napominje da su cijene priključaka na plin  
već 10 godina bez promjene bez obzira što su cijene i rada i materijala išle gore, no, 
kad dobiju odgovor od HERA-e, sa istime će upoznati ovo vijeće. 
g. Mato Čičak slaže se s tim, no, smatra da to nije stvar samo s plinom, već i s ostalim 
priključcima. 
g. Mladen Vrabec još iznosi i podatak da na području općine Rugvica sa 31.12.2018. 
godine ima 1492 priključka plina za domaćinstva, te 120 za privredu. 
g. Emil Majstorović pita kakvi su planovi za promjenu stare infrastrukture, odnosno 
da se čelične cijevi zamijene s plastičnima. 
g. Mladen Vrabec odgovara da je na području općine Rugvica ostalo još 16 
kilometara čeličnih cijevi. Inače, u sve tri općine promijenjeno je oko 60 kilometara 
mreže, s tim da je mijenjano prema hitnosti – temeljem informacija o tome gdje je 
bila veća propusnost. 
g. Marko Petek ukazuje na veliku razliku stavke „reprezentacija“ u odnosu na 2017. 
godinu. 
g. Mladen Vrabec pojašnjava da je na toj stavci najveći iznos reklamni materijal 
(kalendari). Naime, ti su kalendari kupljeni 2017. godine, ali je račun ušao i plaćen je 
u 2018. godini, te je tu dakle i trošak za 2017. i 2018. godinu. Još napominje da nije 
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problem doći do podatka kolika je razlika između tog troška i troška za poslovne 
partnere. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće DUKOM PLIN -a d.o.o., za  vremenski period od 01.01.2018.-
31.12.2018. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 4. 
Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2018. godinu daje ravnatelj 
učilišta g. Nenad Haleuš. Navodi da učilište ima 3 osnivača, to su grad Dugo Selo i 
općine Brckovljani i Rugvica, a učilište djeluje kroz tri centra–obrazovanje, 
informiranje i kulturu. Segment koji se odnosi na općinu Rugvica je informiranje, 
dok kulturnu djelatnost općina Rugvica zapravo obavlja sama, a centar za 
obrazovanje radi pod istim uvjetima za sve tri jedinice lokalne samouprave. Što se 
tiče određenih prijepora u segmentu informiranja, smatra da je to uspješno riješeno, 
no, povlače se neki prijepori između samih osnivača. Zahvalujuje načelniku Mati 
Čičku na potpori, ističe da učilište nastoji izvršiti sve što se od njih traži, te nastoje 
zadovoljiti sve tri strane. 
g. Mato Čičak ukratko se osvrće na određene priče koje potenciraju dugoselski 
vijećnici vezano uz financiranje učilišta, te se oko toga vodi kraća diskusija. Navodi 
da ne vidi razloga da manifestacije na području općine  Rugvica ne organizira 
učilište.  
g. Nenad Haleuš ističe da je učilište s općinom Rugvica imalo suradnju na polju 
kulture, to je bila jedna predstava, te je slobodan opet ponuditi predstavu na 
području općine kad to općina predloži. 
g. Emil Majstorović napominje da bi se učilište trebalo više uključiti u zbivanja na 
ovom području, da se sve što rade osjeti i ovdje, te pohvaljuje njihov rad vezano uz 
Ljetne radionice za djecu. 
g. Mato Čičak navodi da u idućoj godini učilište može očekivati da će se puno stvari 
iz općine Rugvica organizirati preko njih, dati će se do znanja da je općini stalo do 
Pučkog otvorenog učilišta i da se neke stvari ne diraju, te da općina daje punu 
podršku učilištu. 
g. Robert Kostić pohvaljuje rad Pučkog otvorenog učilišta, te pita zašto nije 
dostavljeno i financijsko izvješće za 2018. godinu. 
g. Nenad Haleuš odgovara da je mislio da je i to izvješće dostavljeno, no, s obzirom 
da nije, obvezuje se isto dostaviti. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, za vremenski period od 
01.01.2018.-31.12.2018. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Izvješće o poslovanju “RUKOM-a” za 2018. godinu daje općinski načelnik g. Mato 
Čičak, te se ispričava u ime direktorice koja nije mogla biti nazočna sjednici 
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Općinskog vijeća. Ukratko iznosi najbitnije podatke iz izvješća, nakon čega 
predsjednica Općinskog vijeća poziva nazočne na diskusiju. 
gđa. Željkica Cesar pozdravlja osnivanje takvog poduzeća, te postavlja pitanje 
vezano uz parkiralište kod groblja u Ježevu. Naime, auti su sve veći, pa se nekad desi 
da je auto jednim dijelom na cesti. Pita da li postoji kakva regulativa vezana uz 
dimenije parkirališta. 
g. Mato Čičak odgovara da smo imali projekt ovlaštenog projektanta i sigurno su sve 
regulative zadovoljene. 
gđa. Slavica Kalaica još navodi da postoji i dozvola tako da je sigurno sve u redu. 
g. Emil Majstorović pita da li poduzeće planira kupiti mali traktor za čišćenje 
nogostupa. 
g. Mato Čičak predlaže da se svi prijedlozi koji su vezani uz proračun za 2020. 
godinu upišu u pripremljeni obrazac, pa tako i ovaj prijedlog. 
g. Željka Vojkovića interesira iznos od 6.674.000,00 kuna što je realizirano prema 
planu, zašto nije u ukupnim prihodima RUKOM-a, tu je samo 1.472.000,00 kuna. 
Kaže da je od tog iznosa najveći trošak osoblja, traži da mu se objasni opravdanost. 
g. Mato Čičak kaže da se iznos od 6.000.000,00 kuna odnosi na projekte koji su 
realizirani preko RUKOM-a. 
gđa. Pleša Jasna pojašnjava da su to investicije i transferi preko općine. 
g. Mato Čičak još navodi da su tu troškovi plaća i materijalni troškovi. 
g. Željko Vojković osvrće se na problem s lampama, naime, neke su lampe skinute u 
Dugom Selu i ugrađene u Rugvici, predlaže da se malo povede briga oko toga. 
gđa. Željkica Cesar navodi da je ove godine bila akcija upozorenja za čišćenje parcela 
unutar naselja, pita kakav je rezultat , da li se kud pomaknulo. 
g. Mato Čičak odgovara da se dosta toga pomaknulo, oko 50% je riješeno, a uz neku 
kaznu se ovih preostalih 50% riješilo. Naime, ističe da je problem što se ne može ući 
na tuđu parcelu bez dozvole vlasnika. 
g. Marko Petek smatra da je stavka “ostali troškovi” dosta velika, a nije specificirana. 
gđa. Jasna Pleša pojašnjava da su to svi materijalni troškovi. 
g. Marko Petek navodi da je kod osnivanja “RUKOM-a” rečeno da će se za direktoricu 
(Keti Tomić) raspisati javni natječaj jer je ona samo privremeno zaposlena, na što g. 
Mato Čičak odgovara da čekamo da se vrati. 
g. Marko Petek pita da li je njezina zamjenica zaposlena ili je samo zamjena. 
g. Mato Čičak odgovara da je zamjena, v.d. 
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 RUKOM-a d.o.o., za vremenski period od 01.01.2018.-
31.12.2018. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
Vezano uz izvješće Vatrogasne zajednice općine Rugvica sjednici je nazočan njezin 
predsjednik, g. Dražen Vlahović. On pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje općini na 
suradnji, kaže da je u izvješću sve napisano, pa ako netko ima pitanja, neka ih 
postavi. Napominje da je zajednica imala dvije inspekcije i nije bilo nikakvih 
primjedbi, sve obveze prema općini, Vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije i 
ostalima su izvršene. Navodi da bi trebalo nabaviti vozilo jer je područje na kojem 
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djeluju jako veliko. Nada se da će nabava vozila uskoro biti realizirana. Što se tiče 
financija, sredstva od općine su im povećana i dosta opreme je obnovljeno. 
g. Mato Čičak kaže da se već dugo priča o tom vozilu, no, traži se neki povoljniji 
model za nabavu vozila, te se nadaju da će u idućih nekoliko mjeseci uspjeti naći 
rješenje za to. Pohvaljuje i predsjednika DVD-a Rugvica na uspješno odrađenim 
poslovima, na što se nadovezuje i g. Dražen Vlahović koji također zahvaljuje DVD-u 
Rugvica za nabavljen kombi koji je koštao oko 35.000,00 kuna. 
g. Emil Majstorović pohvaljuje izvješće Vatrogasne zajednice, pita što se poduzima u 
vezi podzemnih hidranata, da li je kontaktirano sa Vodoopskrbom i odvodnjom 
Zagrebačke županije da ih izvuku. 
g. Dražen Vlahović odgovara da je kontaktirano sa direktorom VIOZŽ, te je 
dogovoreno da svaki DVD na svojem području popiše gdje su ti hidranti. 
g. Marko Petek, vezano uz hidrante, kaže da je bila situacija da su došli na mjesto 
požara, ali nisu mogli otvoriti hidrant. Vjeruje da će se to početi čim prije rješavati, 
jer ako se radi o nekom većem požaru, onda jedna cisterna vode nije dovoljna, već je 
potreban i priključak na hidrant. 
g. Mato Čičak navodi da općina Rugvica nije isporučitelj vodne usluge pa je 
organizirano da DVD-i sami provjere kakva je situacija sa hidrantima i da se to 
prenese tehničkom direktoru VIOZŽ koji je za to zadužen. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće Vatrogasne zajednice Općine Rugvica, za vremenski period od 
01.01.2018.-31.12.2018. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga općine Rugvica podnosi gđa. Mirjana 
Kirin, tajnica zajednice. Pozdravlja nazočne, zahvaljuje Općinskom vijeću i načelniku 
na potpori sportskim programima. Smatra da je opravdano sve što se ulaže u sport, 
te su sva ta ulaganja sport u općini digla na visoku razinu. 
g. Emil Majstorović postavlja pitanje da li zajednica može sudjelovati u zamjeni 
reflektora u sportskoj dvorani. 
g. Mato Čičak kaže da to nije moguće preko ZSU, no, poznat je problem s 
reflektorima  i u tome će morati sudjelovati općina. Desilo se, kaže, da su poneki put 
delegati jedva dozvolili da se utakmica održi. 
g. Željko Vojković navodi da za takve objekte idu profesionalni reflektori, a jedan je 
od 5–10 tisuća kuna. To bi netko trebao riješiti projektom. 
gđa. Mirjana Kirin kaže da je prve dvije-tri godine sve bilo u redu, onda su neki 
reflektori popucali, neki sad uopće ne rade, neki žmirkaju  i sad je to loše. 
g. Mato Čičak podsjeća nazočne da je zajednica počela funkcionirati 2009. godine, 
pokazala se jako dobra, postignuto je puno značajnih uspjeha u mnogim sportovima. 
Djeca ostvaruju sjajne rezultate i to je svakako plod rada zajednice i trenera. Uskoro 
će se ići  na kupnju zemljišta za igralište. Smatra da sport u Rugvici ide u jako 
dobrom smjeru, te zahvaljuje zajednici i svima koji su sudjelovali u radu zajednice. 
g. Marko Petek pohvaljuje rad zajednice, kaže da je na zadnjoj sjednici vijeća 
potaknuo pitanje NK Sava Rugvica gdje ovog časa nema ekipe limača, juniora i 
kadeta, to je veliki minus. Naime, tri kluba su spojena u jedan, ne zna što se dogodilo, 
no, htio bi upozoriti na situaciju u tom klubu. 
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gđa. Mirjana Kirin napominje da je došlo do određenih previranja između 
nogometnih klubova – tko je bolji, gdje je bolje, te je prošle, 2018. godine formiran 
jedan klub. Mnogi su ljudi ostali, između nekih je ostao prijepor, no, slušajući 
predsjednika kluba čini joj se da je bolje, da su se formirale neke ekipe, radi se na 
tome da se djeca vrate trenirati u Rugvicu i da se taj rad normalizira. 
g. Željko Vojković pita kako to da nema uplata Stolnoteniskom i karate klubu, na što 
gđa. Mirjana Kirin odgovara da su ovi klubovi u 2018. godini bili u mirovanju. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće Zajednice sportskih udruga Općine Rugvica, za vremenski 
period od 01.01.2018.-31.12.2018. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

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

Ad. 9. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne sa najbitnijim stvarima radi kojih se išlo u izmjene 
proračuna – dobivena su sredstva za dječji vrtić, javno smo objavili natječaj, no, 
desila se greška u troškovniku (izostavljen je troškovnik opremanja) te je donesena 
odluka o prekidu postupka. Uz taj troškovnik predlaže se povećanje te stavke za 
2.000.000,00 kuna kako bi sve bilo u skladu sa zakonom  da se može objaviti javni 
natječaj, odnosno krenuti u postupak javne nabave. Moli nazočne da izglasaju 
izmjene proračuna kako bi se natječaj mogao objaviti. Druga izmjena u proračunu je 
vezana uz “Čazmatrans” gdje je planirano 70.000,00 kuna koje smo im dužni isplatiti 
temeljem dogovora od 4. mjeseca ove godine. Također se i stavka za Zajednicu 
sportskih udruga radi iskazanih potreba povećava za 69.000,00, te se  dodaje stavka 
naknada za povećanje energetske učinkovitosti trošenja javne rasvjete za 
514.000,00 kuna, temeljem ugovora. 
g. Emil Majstorović upoznaje nazočne da se sastao Odbor za financije i proračun koji 
je jednoglasno donio zaključak da predlaže Općinskom vijeću da donese III. izmjene 
i dopune proračuna za 2019. godinu. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 
1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu i projekcije za 

2020.g. i 2021.g. 
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 10. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se radi o sredstvima u visini 70.000,00 kuna što 
je odobreno u prethodnoj točci rebalansom proračuna. Radi se o tome da 



 8 

“Čazmatransu” trebamo uplatiti taj iznos za dva ljetna mjeseca. To je bilo 
dogovoreno sa Čazmatransom kako se u tom periodu ne bi ukinule određene linije. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi  
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Aneks ugovora o sufinanciranju javnog linijskog prijevoza 
putnika br.27/19-P- Čazmatrans Promet d.o.o., prema tekstu u prilogun zapisnika. 
 

Ad. 11. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da su se u jednoj obitelji na području općine rodile 
trojke, te je prijedlog da se u takvim slučajevima (ili u slučaju blizanaca) pomogne 
roditeljima i to na način da se za trojke roditeljima pomogne sa 24.000,00 kuna, a  za 
blizance 12.000,00 kuna što bi se u oba slučaja roditeljima isplaćivalo mjesečno, 
kroz dvije godine. 
g. Emil Majstorović pohvaljuje ovaj prijedlog, a pogotovo što se to planira isplaćivati 
svaki mjesec, kroz dvije godine. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o dopuni Zaključka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2019. 
godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,40 sati. 
 
KLASA: 021-05/19-01/16 
URBROJ: 238/26-19-2 

 
Zapisničar:         PREDSJEDNICA 

                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar            Ana Munić 


