
Z A P I S N I K 
sa 27. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 09.06.2020. godine sa početkom u 15,00 sati 
u vijećnici općine Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Emil Majstorović, g. Branko Karamarko, gđa. Tea 
Kolčić, gđica. Ivana Gavran, g. Stipo Rajić, gđa. Željkica Cesar, g. Marko Petek, g. Šimo Bilić, g. 
Danijel Šošić, g. Željko Vojković. 
Izočni: g. Robert Kostić, g. Marijan Matijević, gđa. 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, 
gđica: Marija Mišković, viši upravni referent, 
g. Igor Đuran, novinar 01 portala, 
g. Boris Zimonja, Radio Martin. 

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. Predlaže nadopunu dnevnog reda točkom „Odluka o II. 
Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone “Rugvica-sjever”. Predlaže da to 
bude 12. točka dnevnog reda, a da se ostale točke pomaknu za jednu. 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 26. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća održane 
30.04.2020. godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Odluka o VII. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Općine Rugvica, 
4. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone naselja Rugvica – UPU 20, 
5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu, 
6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Rugvica za 2019. godinu, 
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2019. godinu, 
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
9. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2019. godinu, 
10. Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Rugvica za 2019. godinu, 
11. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj, 
12. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone “Rugvica-sjever”, 
13. Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica , 
14. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica. 
 

 
 
 



 2 

Ad. 1. 
Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 26. (elektronske) sjednice, pa Općinsko vijeće 
nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 26. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća održane 
30.04.2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
A) g. Željko Vojković kaže da ga interesiraju provedeni natječaji za godišnje dotacije 
udrugama. 
g. Mato Čičak odgovara da će se idući tjedan održati sastanak na tu temu s obzirom da je 
natječaj proveden, te bi neke udruge mogle doći u problem ukoliko dobe sredstva za 
nešto što neće biti provedeno. Iz tog razloga smanjiti će se neke dotacije, ali se mora 
sjesti i dogovoriti u vezi raspodjele. Još spominje Dan općine, kaže da će se održati, 
možda ne u obimu kao prije. 
g. Nenad Jakšić se nadovezuje na diskusiju, navodi da predsjednici udruga rade svoj 
plan za preostali dio godine. 
g. Željko Vojković kaže da je problem udrugama čekati pola godine da bi se isfinancirao 
prvi dio godine. 
g. Mato Čičak još navodi da će se za 2021. godinu sve odraditi odmah na početku godine. 
gđica. Ivana Gavran napominje da neke udruge ne rade izvješća kako bi trebalo, te da 
postoji procedura koja je zakonom propisana. 
 

Ad. 3. 
Vezano uz VII. Izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana sjednici je 
nazočan g. Mucko Ivan, izrađivač. 
gđa. Slavica Kalaica podsjeća nazočne da je Općinsko vijeće u 2. mjesecu donijelo odluku 
da se ide u izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-20 i s tim 
povezanih VII. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Rugvica. Provedena je javna 
rasprava od 04.05. – 11.05., a 07.05.2020. godine je održano javno izlaganje. Još napominje 
da se ovdje radi o zoni za “Bajkmont”. Poziva g. Mucka da nazočnima da kratko pojašnjenje. 
g. Mucko Ivan ističe da je riječ o više gospodarskih zona sjeverno od autoputa – veća je oko 
100, a manja oko 12 hektara. U manjoj zoni je firma “Bajkmont” krenula u realizaciju 
projekta gradnje proizvodne hale, ali se ispostavilo da trebaju proširenje pa je trebalo naći 
adekvatnu površinu što je nađeno uz rub UPU-7 gdje je dodano 1,2 hektara. Time je riješen 
problem Bajkmonta i njihove investicije. 
g. Mato Čičak kaže da će ova zona (UPU-20) u trenutku kad Bajkmont završi izgradnju, biti 
izgrađena u cijelosti, te se planira, već iduće godine ići u izmjene prostornog plana, pa 
ukoliko bude postojao zahtjev vlasnika parcela, moći će se vratiti taj dio od 1,2 hektara. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

O D L U K U 
o VII. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine 
Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 4. 
gđa. Slavica Kalaica upoznaje nazočne da smo imali postupak gdje smo radili Izmjene i 
dopune prostornog plana i Izmjene i dopune UPU-a 20, no, sada se ova odluka mora 
donijeti zasebno. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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O D L U K U 

o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone naselja Rugvica – UPU 20, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Vezano uz Godišnji obračun proračuna za 2019. godinu, g. Emil Majstorović, član 
Odbora za financije i proračun daje izvješće o održanoj sjednici Odbora, te upoznaje 
nazočne da je Odbor jednoglasno donio zaključak da predlaže Općinskom vijeću da 
prihvati Godišnji obračun proračuna. 
Kraće obrazloženje obračuna daje gđa. Jasna Pleša, voditeljica računovodstva. Iznosi  
bitne podatke o prihodima i rashodima navodeći da je ukupni višak prihoda 
9.773.613,00 kuna koji će se namjenski utrošiti u 2020. godini za izgradnju komunalne 
infrastrukture i vodnih građevina i ostalih kapitalnih projekata. 
g. Mato Čičak, vezano uz godišnji obračun navodi da je u 2019. godini poništen natječaj 
za dječji vrtić, nisu se radili nogostupi, niti se nije asfaltiralo. Nakon toga upoznaje ih sa 
projektima koji će se provoditi u 2020. godini, a sve ono što se nije realiziralo u 2019., 
realizirati će se ove godine. Napominje da nas je, kao i sve ostale, malo usporila korona, 
no, uz pomoć europskih sredstava, kredita i općinskog proračuna realizirati će se svi 
naši predviđeni projekti. 
g. Marko Petek pita da li su u obračunu i sredstva od kredita. 
g. Mato Čičak odgovara da nije, a do sada je kredit iskorišten u visini od milijun kuna (za 
jednu parcelu koju smo kupili prošle godine za sportski centar). 
g. Marko Petek postavlja pitanje u vezi 5 milijuna kuna za asfaltiranje – pita za koje je to 
asfaltiranje. 
g. Mato Čičak odgovara da se izvođač radova na izgradnji kanalizacije obvezao da će 
nakon završetka radova asfaltirati ulice do 3,5 metra, a iznad 3,5 metra će općina,  zato 
je tih 5 milijuna kako bi nam ulice opet izgledale lijepo i bile kvalitetno asfaltirane. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
gđa. Jasna Pleša upoznaje nazočne da je ova odluka vezana uz Godišnji obračun 
proračuna i njome se utvrđuje raspodjela rezultata poslovanja. Ponavlja da je ostvaren 
višak koji će se u 2020. godini potrošiti isključivo za izgradnju komunalne infastrukture, 
a to je utvrđeno predloženom odlukom. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Rugvica za 2019. godinu, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
Izvješće po ovoj točci dnevnog reda daje gđa. Slavica Kalaica, voditeljica poslova za 
prostorno planiranje i komunalne djelatnosti, navodi da su svi potrebni podaci u 
materijalima, od planiranih 10.697.000,00 kuna izvršeno je 6.740.719,00 kuna. Poziva 
nazočne da pitaju ukoliko im nešto nije jasno ili ih interesira. 
g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi križeva na grobljima gdje je utrošeno 
205.000,00 kuna. 
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g. Mato Čičak odgovara da su to križevi i njihovo postavljanje na sva tri groblja. 
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 o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i vodnih građevina za 2019. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
gđa. Slavica Kalaica navodi da su svi podaci u materijalima iz kojih se vidi da je od 
3.541.000,00 kuna ostvareno 1.995.300,00 kuna. 
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 izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 9. 

g. Mato Čičak, vezano uz izvješće o njegovom radu u 2019. godini, kaže da je sve 
napisano u izvješću, pa ukoliko netko ima pitanja, neka ih postavi. 
g. Željko Vojković postavlja pitanja vezano uz prodaju nekih parcela, te se u vezi toga 
vodi kraća diskusija, kao i u vezi pitanja g. Emila Majstorovića o sporu sa HT-om. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

O D L U K U 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2019. godinu, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi  
 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Rugvica za 2019. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 11. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o parcelama koje tražimo od Vlade RH, 
te, vezano uz to, moramo donijeti ovu odluku. Još navodi da je procjena tih parcela na 
cca 3,3 milijuna kuna. 
Nakon kraće diskusije Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 12. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da smo ovu odluku već donosili jer nas je tražilo 
Ministarstvo državne imovine  da bi nam dali neke parcele. Trebaju suglasnost 
Ministarstva gospodarstva pa smo morali izmijeniti odluku, te smo danas dobili iz 
Ministarstva gospodarstva mail da su suglasni sa ovakvom odlukom. 
Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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O D L U K U 

o II. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone “Rugvica-sjever, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 13. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je za jednu parcelu našem vlasništvu zakupcu 
istekao ugovor pa smo raspisali natječaj, s tim da smo parcelu umanjuili za dio gdje će 
prolaziti cesta. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Raspisati će se natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Rugvica. 
 

Ad. 14. 
g. Emil Majstorović daje izvješće sa sjednice Odbora za izbor i imenovanja na kojoj je 
jednoglasno zaključeno da se predlaže Općinskom vijeću da u Povjerenstvo za provedbu 
natječaja imenuje Šimu Bilića za predsjednika, te Danijela Šošića i Stipu Rašića za 
članove. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Rugvica. 
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Rugvica imenuju se: Šimo Bilić za predsjednika, te Danijel Šošić i Stipo Rašić za 
članove. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 16,15 sati. 
 
KLASA: 021-05/20-01/8 
URBROJ: 238/26-20-2 

 
 

Zapisničar:        PREDSJEDNICA 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                        Ana Munić 


