
Z A P I S N I K 
sa 23. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 20.12.2019. 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, gđica. Ivana Gavran, g. Stipo Rajić, g. Željko Vojković, gđa. Željkica 
Cesar, g. Marko Petek, g. Šimo Bilić, g. Danijel Šošić, g. Marijan Matijević. 
Izočni: g. Robert Kostić, gđica. Amina Šekić. 
Ostali nazočni:  g. Mato Čičak, općinski načelnik, 

 g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 
 g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 gđa. Slavica Kalaica, voditeljica poslova za prostorno planiranje i   
          komunalne djelatnosti, 
gđa. Jasna Pleša, voditeljica računovodstva, 
g. Mladen Glavač, referent za komunalne djelatnosti, 
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 13, dakle postoji kvorum za 
pravovaljano donošenje odluka. Predlaže nadopunu dnevnog reda točkama 17. 
„Zaključak o promjeni članova Mandatnog povjerenstva“, 18. „Zaključak o raspisivanju 
natječaja za prodaju dijela parcele  u poduzetničkoj zoni Rugvica-sjever“ i 19. „Zaključak 
o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju parcele u poduzetničkoj zoni Rugvica-
sjever“. Sa prijedlogom se svi vijećnici slažu, pa se nakon glasovanja jednoglasno usvaja 
slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 14.11.2019. 
godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 
3. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu, 
a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i vodnih građevina za 2019. godinu, 
b) II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu, 
4. Proračun Općine Rugvica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 

i planom razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godina, 
a)   Odluka o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu, 
b)  Plan  razvojnih programa za Općinu Rugvica za 2020. godinu, 
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina 

za 2020. godinu,  
d)   Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu, 
e)   Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2020. godini, 
f)   Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2020. godini, 
g)   Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2020. godini, 
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h)   Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske  za Općinu Rugvica u 2020. godini,   
5.  Zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 
2019. godini, 
6.  Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2020. godini, 
7.  Zaključak o novčanoj pomoći studentima u 2020. godini, 
8.  Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente, 
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje 01. 
siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, 

10. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2020. godinu, 
11. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Rugvica, 
12. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Rugvica, 
13. Odluka o poništenju Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Općine Rugvica, 
14. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Rugvica, 
15. Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2020. godini,  
16. Rasprava o programu POS-a (izgradnja stanova na području Općine Rugvica), 
17. Zaključak o promjeni članova Mandatnog povjerenstva,  
18. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju dijela parcele  u poduzetničkoj zoni 
Rugvica-sjever, 
19. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju parcele u poduzetničkoj 
zoni Rugvica-sjever. 
 

Ad. 1. 
Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća, pa Općinsko 

vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 14.11.2019. godine, 

prema tekstu u prilogu zapisnika 
 

 Ad. 2. 
A) g. Marko Petek podsjeća nazočne da je na prethodnoj sjednici razgovarano o 

problemu sa rasvjetom u sportskoj dvorani. Pita da li se nešto poduzelo jer rukometaši 
ne mogu odigravati utakmice. 

g. Mato Čičak odgovara da će se u 2020. godini ići u rješavanje tog problema. Još 
navodi da imamo dvije informativne ponude koje mu se čine jako skupe, ali bi iduće 
godine, odnosno do početka sezone,  radi rukometašica i rukometaša, to trebalo biti 
riješeno. 

Nitko se više ne javlja za diskusiju, pa predsjednica Općinskog vijeća zaključuje 
raspravu po po ovoj točci dnevnog reda. 

 
Ad. 3. 

Obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje općinski načelnik g. Mato Čičak. 
Nazočne upoznaje sa bitnim izmjenama proračuna za 2019. godinu, te navodi da se na 
ovim izmjenama trebaju uskladiti sve stvari koje nisu realizirane. Od većih projekata koji 
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idu u 2021. godinu to je natječaj za dječji vrtić u Nartu, natječaj za radnu zonu, 
ambulanta u Jalševcu Nartskom. 

g. Željko Vojković smatra da se odustalo od puno stvari, odnosno ostvarilo se, kaže, 
svega 39% proračuna. Razumije za dječji vrtić gdje je natječaj poništen, no, ima puno 
drugih stvari koje su se planirale, a nisu realizirane. Povećana je stavka održavanje 
kapitalnih objekata općine, odustalo se od kupnje osobnog auta, povećana je stavka 
program javnih potreba za vrtić. 

g. Mato Čičak odgovara da se od ničeg nije odustalo, do ovog je došlo iz razloga što 
imamo megaprojekte, neki od tih nisu se uspjeli realizirati u 2019. godini, ali su 
planirani u 2020. godini. 

g. Željko Vojković također napominje da je u planu bila i izgradnja doma u Čistoj 
Mlaki, kupnja kuće za Savske lađare. 

g. Mato Čičak kaže da nije da se ništa nije napravilo – sa domom se krenulo, što se 
tiče kuće za lađare, kaže da se oni nisu uspjeli dogovoriti što žele. 

g. Željko Vojković dalje navodi da nije realizirano niti zemljšte u Nartu za dječje 
igralište. 

g. Mato Čičak odgovara da je donesena nova uredba vezana uz zemljišta a koja se 
tiče procjene. Naime, mi od procjenitelja naručujemo procjenu, no, onda ta procjena ide 
još na dodatno povjerenstvo koje određuje krajnju cijenu.  Vezano uz to, kaže, postoji 
problem kako ćemo mi uopće realizirati kupnju zemljišta za proširenje groblja. 

g. Željko Vojković kaže da nije realizirana niti odvodnja u naseljima općine Rugvica. 
g. Mato Čičak odgovara da je odvodnja vezana uz odvodnju od Novaka Oborovskih 

do Oborova jer se mislilo da će se nešto uspjeti realizirati, ali ipak nije. No, što se tiče 
vodovoda, u 2019. godini puno toga se isfinanciralo. 

g. Željko Vojković još dodaje da je i na stavci dječja igrališta Rugvica i Jalševec 
Nartski nula. 

g. Emil Majstorović kaže da igralište u Jalševcu nije napravljeno jer nije kupljena 
parcela. 

g. Mato Čičak nakon toga nazočnima daje informaciju o najbitnijim projektima koji 
su realizirani u 2019. godini.  

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa  Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 
glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi 

 
IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019. god. i projekcije za 2020. i 
2021. g., 

a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i vodnih građevina za 2019. godinu,  

b) II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 4. 

Obrazloženje proračuna za 2020. godinu daje općinski načelnik g. Mato Čičak. Na 
početku daje amandman da se za 10.000.000,00 kuna poveća stavka “sredstva za 
izgradnju infrastrukture u radnoj zoni”. Dalje navodi da su sport, kultura, socijala, 
vatrogasna zajednica i drugo na nivou 2019. godine. Povećavaju se sredstva naknade za 
novorođenu djecu jer uz redovnu naknadu uvedena je i naknada za blizance i trojke što 
se isplaćuje kroz 2 godine. Osvrće se na planiranu izgradnju stanova iz poticane 
stanogradnje gdje se planira, ukoliko bude interesa, izgraditi 50-tak stanova. Nakon toga 
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obrazlaže proračun po stavkama, komentirajući bitne stavke proračuna. Obećaje da će se 
2020. godine sve realizirati, ključne stvari su asfaltiranje nogostupa, dječji vrtić, radna 
zona, dom zdravlja. 

Nakon načelnikovog izlaganja predsjednica Općinskog vijeća poziva nazočne na 
diskusiju. 

g. Emil Majstorović predlaže da se poveća stavka sredstva za Dan pobjede i 
domovinske zahvalnosti, da se taj dan obilježi dostojanstveno. 

g. Mato Čičak napominje da su 5.8. gotovo svi negdje, malo je ljudi, u 2019. godini je 
za obilježavanje tog dana udruzi Hrvatski vitezovi dano 10.000,00 kuna i oni su to 
organizirali. Smatra da je 10.000,00 kuna dovoljno i time je toj udruzi doznačen 
planirani iznos. 

g. Marko Petek daje amandman da se za uređenje prostorije za vatrogasce u 
proračunu planira 50.000,00 kuna. 

g. Mato Čičak prihvaća amandman. 
g. Željko Vojković kaže da na području općine fali oko 150 lampi za javnu rasvjetu, 

pa smatra da je 450.000,00 kuna za energetsku obnovu javne rasvjete - led lampe - 
previše, te čemu 600.000,00 kuna za izgradnju i sanaciju javne rasvjete. 

g. Mato Čičak odgovara da je toliko stavljeno ako se ukaže potreba za nekim 
radovima po zahtjevima građana. 

g. Marko Petek pita da li će Vatrogasna zajednica sa planiranim sredstvima 
(700.000,00 kuna) ostati na nivou 2019. godine. 

g. Mato Čičak odgovara da je to s razlogom jer se ponovno pokušalo sa nabavom 
vozila, novo vozilo je oko milijun i pol kuna. Vezano uz nabavu vozila razgovarali su s 
načelnikom općine Klinča Sela gdje su oni tu nabavu riješili s 700–800.000,00 kuna za 
vozilo s malo kilometara. Navodi da je u kontaktu s tom firmom, pa čekamo da nas 
obavijeste kad će imati takvo vozilo. 

g. Željko Vojković pita za stavku proširenje trga dr. Franje Tuđmana  sa iznosom od 
4.500.000,00 kuna. 

g. Mato Čičak odgovara da su to projekcije, vjerojatno neće biti toliko. Tu se planira 
multimedijski centar na igralištu, ali sa poslovnim prostorom sa mjesečnim najmom. No, 
još uvijek je igralište u vlasništvu Nogometnog kluba, a dok se njima ne osigura novi 
teren, nema smisla tražiti ih njihovo zemljište. Još napominje da će se sa 
dokumentacijom za multimedijski centar krenuti u prvoj polovici godine. 

gđa. Željkica Cesar pita zbog čega se ne bi razmišljalo da se na području općine 
napravi bazen za školsku djecu, u sklopu sportskog programa. 

g. Mato Čičak odgovara da izgradnja bazena košta puno i teško da to možemo 
realizirati. 

Nitko se više ne javlja za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 
glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donosi 
 
Proračun Općine Rugvica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i 
planom razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godina, 

a)   Odluka o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu, 
b)  Plan  razvojnih programa za Općinu Rugvica za 2020. godinu, 

       c)  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
            i vodnih građevina za 2020. godinu,  

d)   Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu, 
e)   Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2020. godini, 
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f)   Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2020. godini, 
g)   Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2020. godini, 
h)   Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu  Republike Hrvatske  za Općinu Rugvica u 2020. godini 
prema tekstu u prilogu zapisnika, te predloženim amandmanima. 
 

Ad. 5. 
Nitko se po ovoj točci dnevnog reda nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon 
glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2019. godini, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
g. Mato Čičak napominje da uz novčane pomoći za novorođenu djecu još imamo i 
odluku o naknadi za blizance i trojke. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2020. godini, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se za studente planira ista naknada kao i prošle 
godine – dva puta po 700,00 kuna. 
Nitko se nije javio za diskusiju, te Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o novčanoj pomoći studentima u 2020. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da vezano uz sufinanciranje učeničkog i studentskog 
prijevoza ostajemo kod toga kao i prethodnih godina. Također nazočne upoznaje sa 
zahtjevom Čazmatransa za mjesečne dotacije i to 35.000,00 kuna x 12 mjeseci kako 
ne bi ukinuli nerentabilne  linije, što im, kaže, nećemo platiti makar ukinuli te linije. 
Nitko se 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, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 9. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se 130.000,00 kuna raspoređuje na stranke koje 
su ušle u sastav općinskog vijeća 
Nitko se nije javio za diskusiju, te Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 glasova 
„za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi 
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O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 
općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje 01. siječnja 2020. 
godine do 31. prosinca 2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne  da se svake godine, koncem godine, donosi 
ovaj plan. 
Nitko se ne javlja za diskusiju, pa  Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 
PLAN upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2020. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 11. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je zakonska obveza svake godine popisati 
koje akte i što sve moramo davati za Vatrogasnu zajednicu, Crveni križ, HGSS i 
drugo. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 
ANALIZU stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika.  
 

Ad. 12. 
g. Ivica Radanović navodi da je Plan zaštite od požara jedan od akata koje moramo 
donijeti. Izradila ga je tvrtka VIZOR, dakle radili su ga stručnjaci, pa smatra da je isti 
u redu. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Rugvica, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 13. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da smo tu mijenjali jedan stavak, no MUP nas 
traži kompletno novu odluku, a ne samo izmjenu stavka. Zato se prvo donosi odluka 
o poništenju odluke, a nakon toga donosi se nova odluka.  
Nitko se ne javlja za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

O D L U K U 
o poništenju Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 14. 
Temeljem obrazloženja u prethodnoj točci Općinsko vijeće nakon glasovanja 
jednoglasno donosi 

 
O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Rugvica, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 15. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je u tijeku postupak davanja u koncesiju 
komunalne usluge dimnjačarski poslovi. Biti će gotovo za otprilike mjesec dana, a 
koncesija se daje na 4 godine. 
Nitko se nije javio za diskusiju, te Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 

 
GODIŠNJI PLAN davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2020. godini, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 16. 
Obrazloženje vezano uz izgradnju stanova iz poticane stanogradnje daje općinski 
načelnik g. Mato Čičak. Navodi da bi Općinsko vijeće trebalo utvrditi određene 
kriterije koji bi odlučivali na koji bi se način dijelili stanovi. Stanovnici s područja 
općine Rugvica svakako bi trebali imati prioritet. Smatra da bi ova priča mogla 
izmijeniti stanje u općini Rugvica na bolje, te je uvjeren da će se sve mlade obitelji sa 
malom djecom naći u tome  i po cijeni i po lokaciji. Osim što će cijena stana biti 
povoljna, od APN-a se dobije subvencija, a rođenjem svakog djeteta pogodnosti se 
povećavaju. Napominje da bi trebalo biti ispunjeno barem 100 upitnika kako bi se 
tome moglo pristupiti  i s time krenuti. 
g. Marijan Matijević pita da li se razmišljalo o veličini zgrade, da li bi bile kuće u nizu 
ili stambena zgrada. 
g. Mato Čičak odgovara da bi bila stambena zgrada, a veličina maksimalno koliko to 
dozvoljava naš prostorni plan. Još navodi da će se idući tjedan dati na ispunjavanje 
anketni upitnici koji nisu obvezujući. 
g. Emil Majstorović kaže da ne bi bilo dobro da nam se desi kao u Jelkovcu gdje su ti 
stanovi otišli za socijalu. 
g. Mato Čičak odgovara da ovi ne mogu ići za socijalu, a ono u Jelkovcu je bila neka 
druga priča, jer smisao APN-a nije da se rješava socijala, nego da se kreditno 
podupire mlade ljude. 
g. Stipo Rajić pita za koliko vremena bi se to trebalo izgraditi. 
g. Mato Čičak odgovara da sve ovisi o državi, može se nešto zakomplicirati, no, cilj je 
da mi imamo odluku da se započne sa dokumentacijom. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Provesti će se anketni upitnik o interesu za kupnju stanova iz programa poticane 
stanogradnje. 
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Ad. 17. 
g. Marijan Matijević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja podnosi izvješće sa 
sjednice Odbora vezano uz promjenu članova Mandatnog povjerenstva. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 11 glasova 
“za” i 2 “suzdržana” glasa donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o promjeni članova Mandatnog povjerenstva, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 18. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je firma “Dodir prirode” zainteresirana za kupnju 
dijela parcele, te je u tom smislu potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za 
prodaju dijela parcele. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o raspisivanju natječaja za prodaju dijela parcele u poduzetničkoj zoni Rugvica-
sjever, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 19. 

g. Marijan Matijević upoznaje nazočne da je Odbor za financije i proračun održao 
sjednicu, te predložio da se u Povjerenstvo za prodaju parcele u poduzetničkoj zoni 
Rugvica-sjever imenuju Munić Ana, Šošić Danijel, Bilić Šimo, Rašić Stipo i Petek 
Marko. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju parcele u poduzetničkoj zoni 
Rugvica-sjever, u sastavu: Munić Ana, predsjednica povjerenstva, te Šošić Danijel, 
Bilić Šimo, Rašić Stipo i Petek Marko, članovi povjerenstva. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,25 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/18 
URBROJ: 238/26-19-2 

 
 

Zapisničar:        PREDSJEDNICA 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                         Ana Munić 


