
Z A P I S N I K 
sa 29. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 17.09.2020. godine sa početkom u 16,00 sati 
u Društvenom domu u Jalševcu Nartskom. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Stipo Rajić, g. Emil Majstorović, g. Marijan Matijević, g. 
Branko Karamarko, gđa. Tea Kolčić, , gđa. Željkica Cesar, g. Marko Petek, g. Šimo Bilić, g. Danijel 
Šošić, , gđa. Amina Šekić, g. Željko Vojković, gđa. Ivana Jakovljević. 
Izočan: g. Robert Kostić. 
Ostali nazočni:   g. Mato Čičak, općinski načelnik, 

  g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 
  gđa. Slavica Kalaica, voditeljica poslova za prostorno planiranje i   
              komunalne djelatnosti, 
  gđa. Jasna Pleša, voditeljica računovodstva, 
  gđa. Marija Čabraja, viši upravni referent, 
  g. Tomislav Masten, direktor VIOZŽ, 
  g. Nenad Haleuš, ravnatelj  Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, 
  gđa. Gordana Kocaj, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Dugo  Selo, 
  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 da se 3. točka dnevnog reda “Izvješće DUKOM PLIN d.o.o. za 
vremenski period od 01.01. do 31.12.2019. godine” i 6. točka “Izvješće RUKOM d.o.o. za 
vremenski period od 01.01. do 31.12.2019. godine” skinu s dnevnog reda s obzirom da nisu 
nazočni direktori istih. Također predlaže nadopunu dnevnog reda točkom „Odluka o dopuni 
Odluke o sufinanciranju programa dječjih vrtića” te da to bude 12. točka dnevnog reda. Sa 
prijedlozima se svi vijećnici slažu, pa se nakon glasovanja jednoglasno usvaja slijedeći  

 
D N E V N I   R E D  

1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća održane 09.07.2020. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2019. do 

31.12.2019. godine, 
4. Izvješće Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, za vremenski period od 

01.01.2019. do 31.12.2019. godine, 
5. Izvješće Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2019. 

do 31.12.2019. godine, 
6. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 

2022. godinu, 
6.a II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture i 

vodnih građevina za 2020. godinu, 
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu, 
8. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za 

razdoblje rujan-prosinac 2020. godine, 
9. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Rugvica, 

10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rugvica, 
11. Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske 

dobi s teškoćama u razvoju Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, 
12.  Odluka o o dopuni Odluke o sufinanciranju programa dječjih vrtića, 
13.  Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine u 2020. godini. 
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Ad. 1. 
Nitko nema pitanja ni primjedbi na zapisnik sa 28. sjednice, pa Općinsko vijeće nakon 
glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća održane 09.07.2020. godine, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 2. 
A) g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi registra ugovora. Kaže da su objavljeni za 2018. 
i 2019. godinu, a za 2017. nije objavljen. 
g. Mato Čičak odgovara da je pročelnik trenutno na bolovanju, no, kad se vrati, to će se 
riješiti. 
 
B) g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi Pravilnika o jednostavnoj nabavi. 
g. Mato Čičak odgovara da će se i s tim pričekati da dođe pročelnik, te kaže da smo ovaj 
Pravilnik morali mijenjati da se uskladimo sa zakonom. 
 
C) gđa. Željkica Cesar kaže da su završeni radovi na domu u Obedišću Ježevskom, pita da li 
će se vratiti spomen ploča koja je s doma skinuta kako bi ljudi mogli upaliti svijeću.  
g. Mato Čičak odgovara da će razgovarati sa komunalnim redarom pa će se dogovoriti gdje 
će se ploča staviti. Pita da li bi se mogla postaviti na groblju. 
gđa. Željkica Cesar odgovara da ljudi na to neće pristati. 
 
D) g. Marko Petek predlaže da se postavi neki šator kod Doma zdravlja u Rugvici gdje bi 
pacijenti mogli čekati kad je ružno vrijeme s obzirom da ne smiju čekati unutar Doma 
zdravlja. 
g. Mato Čičak odgovara da je to Županijski dom zdravlja, pa se za takvo nešto mora tražiti 
dozvola od njihovog ravnatelja. 
 
E) g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi problema sa prijevoznikom „Čazmatrans“, 
odnosno ukidanja nekih linija i mijenjanja voznog reda. 
g. Mato Čičak odgovara da će se organizirati sastanak svih vijećnika i mještana koji su pisali 
prigovore. 
 
F) g. Marko Petek predlaže da se ubuduće sjednice općinskog vijeća ne održavaju u 
Društvenom domu u Nartu radi loše akustike u prostoriji. 

 
Ad. 3. 

Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo daje g. Nenad Haleuš, ravnatelj učilišta. 
Upoznaje nazočne da Pučko otvoreno učilište ima tri osnivača – grad Dugo Selo, te općine 
Rugvica i Brckovljani koji financiraju rad učilišta. Također napominje da se u okviru učilišta 
provode tri djelatnosti: informiranje, obrazovanje i kulturne djelatnosti. Kaže da se 
djelatnost obrazovanja odvija uglavnom na području Dugog Sela, a što se tiče kulture, na 
području općine Rugvica se dešavalo puno manje toga iz razloga što je općina Rugvica dosta 
stvari organizirala sama. Još navodi i podatak da je općina Rugvica u 2019. godini doznačila 
učilištu oko 250.000,00 kuna što je značajan dio prihoda. 
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 Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za vremenski period od 
01.01.2019. do 31.12.2019. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 4. 
Izvješće o radu Vodoopskrbe o odvodnje Zagrebačke županije daje g. Tomislav Masten, 
direktor. Pozdravlja nazočne, te se osvrće na najbitnije financijske podatke, kao i podatke o 
radu društva. Smatra da je jako bitno što se izgradnjom nove vodovodne mreže na velikom 
području općine smanjuju gubici cijelog distributivnog područja. Navodi da se u 3. mjesecu 
2019. godine krenulo s izgradnkom kanalizacijske mreže na području općine i radovi idu 
svojom dinamikom, no, postoje problemi jer tvrtka nema dovoljno kapaciteta za ovaj posao. 
Nastoji ih se potaknuti da rade što brže i da ne ostavljaju nered za sobom. No, činjenica je da 
se kod ovog posla dešavaju sekundarne štete na ulicama u vidu uništavanja ulice. Što se tiče 
vodoopskrbnog sustava, u 9. mjesecu 2019. godine počela je rekonstrukcija postojeće mreže 
što se manjim dijelom odnosi na područje općine Rugvica. Poziva vijećnike da upoznaju 
mještane na svom području da se jave za izradu besplatnog priključka, te se još osvrće na 
sanaciju gubitaka koji su svedeni na 33%. 
gđa. Ana Munić poziva nazočne na diskusiju. 
g. Stipo Rajić pita kad je u planu kanalizacija Rugvica – Oborovo. 
g. Tomislav Masten odgovara da građevinska dozvola postoji, u planu je taj projekt 
kandidirati prema Hrvatskim vodama, te vjeruje da će se iduće godine krenuti s projektom, 
a možda se uspiju dobiti i neka sredstva iz europskih fondova. 
g. Mato Čičak kaže da je bio sastanak sa Hrvatskim vodama , te je dano obećanje da će se dio 
sredstava staviti u proračun Hrvatskih voda iz sredstava “redovnog programa”. 
g. Marko Petek, vezano uz hidrante o čemu je bila riječ na jednoj od sjednica Općinskog 
vijeća, kaže da je  poslan spisak neispravnih hidranata, pita da li su možda promijenjeni. 
Naime, desilo se da su vatrogasci došli na mjesto požara, a vode na hidrantu nije bilo. 
Predlaže da se jednom godišnje obavi pregled hidrantske mreže.  
g. Tomislav Masten kaže da se radi o tome da je na području općine Rugvica hidrantska 
mreža dosta zapuštena. Napominje da ne zna napamet koliko je hidranata zamijenjeno, ali 
će dati pisani odgovor. 
gđa. Amina Šekić pita koji je rok za dovršenje radova na izgradnji kanalizacije u Rugvici, te 
ponovno asfaltiranje ulica. 
g. Tomislav Masten odgovara da je ugovorom predviđen završetak radova do 2. mjeseca 
2021. godine, no produžen im je rok do 10. mjeseca iduće godine. Vezano uz asfaltiranje, 
kaže da ne zna odgovor, no, odrediti će se prioriteti. 
g. Mato Čičak kaže da se temeljem ugovora sve ulice moraju vratiti u prvobitno stanje, s tim 
da ulice do 3,5 metra širine kompletno uređuju oni, a sve preko 3,5 metra uređuje općina, te 
smo z ate radove planirali 5 milijuna kuna. 
g. Emil Majstorović kaže da se priključci na kanalizaciju rade samo tamo gdje netko živi, a 
gdje nema nikoga, ne rade. 
g. Tomislav Masten ne vidi razloga da se parcela ne spoji na kanalizacijsku mrežu ako ima 
građevnu dozvolu, bez obzira jel tu netko živi ili ne. Upućuje da se u tom slučaju pošalje 
zahtjev Vodoopskrbi i odvodnji. 
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 Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, za vremenski period od 
01.01.2019. do 31.12.2019. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo daje gđa. Gordana Kocaj, 
ravnateljica društva. Na početku ističe da je financiranje od strane općine Rugvica u skladu 
sa zakonom i u postotku koji je zakonom propisan. Osvrće se na bitne segmente poslovanja 
a to su služba traženja, akcije dobrovoljnog davanja krvi, prva pomoć, pomoć socijalno 
ugroženim kućanstvima, posudionica ortopedskih pomagala. Najvažnija je aktivnost projekt 
“Zaželi i zaposli se” u sklopu kojeg je zaposleno 10 žena koje pomažu starijim osobama  i 
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osobama kojima je potrebna pomoć. Projekt završava u 4 mjesecu 2021. godine, a kad 
završi, opet će se, kaže, prijaviti na novi natječaj. 
g. Emil Majstorović pita da li se održavaju predavanja u vezi auto škole. 
gđa. Gordana Kocaj odgovara da se ove godine ništa od toga ne može provoditi zbog 
epidemiološke situacije. 
g. Mato Čičak još navodi da smo, vezano uz projekt “Zaželi i zaposli se” dobili sredstva i 
prošli sa 8 djelatnica, raspisali smo natječaj uz preporuku da se javi još korisnika koji 
trebaju neki vid pomoći. 
gđa. Gordana Kocaj navodi da se ovdje ne mora raditi baš o socijalno ugroženima, već to 
mogu biti i ostale starije osobe koje su stjecajem okolnosti same i trebaju neku uslugu ili 
pomoć. 
g. Danijel Šošić također napominje da je jako dobra suradnja sa Crvenim križom. 
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 Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, za vremenski period od 
01.01.2019. do 31.12.2019. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6., Ad. 6a. 
g. Emil Majstorović, član Odbora za financije i proračun upoznaje nazočne da se Odbor 
sastao, raspravljao o prijedlogu izmjena proračuna te jednoglasno predlaže Općinskom 
vijeću da donese III. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se radi o dvije izmjene proračuna i to:  
1. za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole sa 120.000,00 na  240.000,00 kuna, 
2. sredstva za igralište Ježevo povećana za 100.000,00 kuna. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Rugvica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 
2022. godinu. 
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
vodnih građevina za 2020. godinu, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
Vezano uz polugodišnji obračun o izvršenju proračuna g. Željko Vojković kaže da je veća 
realizacija bila u 2019., nego u 2020. godini. 
g. Mato Čičak odgovara da je ovo izvješće za prvih šest mjeseci ove godine, od trećeg do 
petog mjeseca je bila pandemija i ništa se nije moglo raditi, pa nije niti realno pričati 
uspoređujući sa 2019. godinom. Veseli ga što se proračun puni dobro, puno bolje nego što se 
mislilo. Pričati o malom izvršenju nije fer – počela je izgradnja vrtića, početi će izgradnja 
nogostupa u 10. mjesecu i još neki drugi projekti. 
g. Mato Čičak također navodi da uskoro počinju pripreme za izradu proračuna  za 2021. 
godinu, pa poziva vijećnike da u 12. mjesecu dođu  pa će se raspravljati o svemu – o 
projektima koji su uvršteni i da vijećnici o istima daju svoje mišljenje. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 13 glasova “za” i 1 “suzdržanim” 
glasom donosi 
 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
Vezano uz sufinanciranje učeničkih i studentskih karata g. Mato Čičak upoznaje nazočne da 
je sve isto kako je bilo i ranijih godina. Sada smo imali nekih problema sa “Čazmatransom”, 
putnici su davali prigovore, te su svi prigovori proslijeđeni prijevozniku. Predlaže da se 
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organizira sastanak vijećnika sa Čazmatransom  i da budemo konstruktivni. Navodi da bi on 
bio sretan da ovdje dođe voziti ZET, ali to jednostavno ne ide. 
gđa. Ana Munić poziva nazočne na diskusiju. 
g. Željko Vojković navodi da je Čazmatrans ukinuo neke linije, ljudi su se počeli buniti, 
održan je sastanak, ukidanje linija prijevoznik je pravdao premalim brojem putnika. Smatra 
da bi trebalo s njima sjesti jer ne može općina stalno financirati njihove hirove. 
g. Mato Čičak kaže da ćemo imati s njima sastanak, pa ćemo problem pokušati riješiti. 
g. Emil Majstorović pita da li pravo na subvenciju imaju djeca koja na području općine imaju 
samo boravište, a ne prebivalište. 
g. Mato Čičak odgovara da oni koji imaju boravište, nemaju pravo. 
g. Emil Majstorović pita što je sa realizacijom okretišta kod škole. 
g. Mato Čičak odgovara da nismo uspjeli ući u projekat, a da za iduću godinu naručimo 
prometno rješenje da se vidi kako se to može realizirati. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 13 glasova “za” i 1 “suzdržanim” 
glasom donosi 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za razdoblje rujan-
prosinac 2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 9. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da smo po zaključku Ministarstva napravili sve što je u 
našoj nadležnosti. Čekamo sastanak s Eko-florom vezano uz smanjenje fiksnog dijela cijene 
odvoza, dok se varijabilni dio cijene ne bi mijenjao. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rugvica, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10. 
gđa. Slavica Kalaica upoznaje nazočne da se radi o parceli koja je javno dobro, to je 
napuštena parcela Hrvatskih autocesta koji su se pokušali uknjižiti kao vlasnici, ali nisu 
uspjeli. Prema Zakonu o vlasništvu  općina Rugvica je ta koja određuje namjenu, te smo mi 
to u prostornom planu stavili kao građevno područje i ukoliko sada vijeće donese odluku  da 
se ukida status javnog dobra, općina se može upisati kao vlasnik te parcele. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 11. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da smo dobili zahtjev majke djeteta koje ima 
poteškoće u govoru. 
g. Željko Vojković pita zbog čega je stavljeno samo za predškolski odgoj, na što gđa. Čabraja 
odgovara da najčešće taj problem imaju djeca predškolske dobi. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s 
teškoćama u razvoju Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 



 6 

Ad. 12. 
g. Mato Čičak  upoznaje nazočne da imamo slučaj djeteta u dječjem vrtiću DIDI koje treba 
asistenta. Dijete ima problema u ponašanju što stvara problem drugoj djeci , pa vrtić traži 
od nas da sufinanciramo asistenta za to dijete. No, to bi bio veliki iznos za plaćanje, pa smo 
predložili da na iznos koji inače sufinanciramo to dijete dodamo još 850,00 kuna (što je 
onda ukupno 2.000,00 kuna za to dijete). 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o sufinanciranju programa dječjih vrtića, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 13. 
Izvješće sa sjednice Povjerenstva za pripremu obilježavanje Dana općine daje g. Danijel 
Šošić, predsjednik povjerenstva. Izvješće se nalazi u prilogu zapisnika. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da su poslani pozivi za dodjelu ovih priznanja, no, nakon 
odluke Stožera Civilne zaštite o ograničavanju određenih stvari (između ostalog ograničenje 
broja ljudi na okupljanjima), dodjela je odgođena, te će se utvrditi novi datum.  
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 u 2020. godini, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,30 sati. 
 
KLASA: 021-05/20-01/14 
URBROJ: 238/26-20-2 

 
 

Zapisničar:             PREDSJEDNICA 
                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                              Ana Munić 


