
Z A P I S N I K 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 06.09.2017. godine sa početkom u 16,00 sati 

u prostoriji Društvenog doma u Jalševcu Nartskom, Zagrebačka ulica 1. 

 

Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rajić, g. Emil Majstorović, g. Marijan Matijević, g. Tomislav 

Jambrišak, g. Branko Karamarko, gđa. Ivana Gavran, g. Željko Vojković, g. Ivica Kuzmec, g. 

Marko Petek, g. Danijel Šošić, gđa. Amina Džombić, g. Šimo Bilić. 

Izočni: g. Stipo Rašić, g. Robert Kostić. 

Ostali nazočni: g. Mato Čičak, općinski načelnik,  

     g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 

     g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

     gđa. Slavica Kalaica, voditelj poslova za prostorno planiranje i komunalne 

       djelatnosti, 

             gđa. Jasna Pleša, voditelj računovodstva, 

  g. Nenad Haleuš, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, 

  gđa. Mirjana Somođi, voditelj računovodstva u „Dukom plin „ d.o.o., 

  gđa. Željka Baić, predsjednica KUD-a Tančec, Jalševec Nartski, 

  g. Vinko Mršić, predstavnik KUD-a „Zov zavičaja“ Rugvica. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 

 

Sjednicu otvara gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, pozdravlja nazočne te ih 

upoznaje da je vijećnik Daniel Ivanović dostavio obavijest da svoj mandat vijećnika u Općinskom 

vijeću stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. Poziva člana Mandatnog povjerenstva da podnese 

izvješće. 

g. Tomislav Jambrišak, član Mandatnog povjerenstva upoznaje nazočne da je 

povjerenstvo zaprimilo obavijest vijećnika Daniela Ivanovića o stavljanju mandata u mirovanje, 

kao i obavijest HDZ-a da se za zamjensku vijećnicu određuje Ivana Gavran. Izvješće Mandatnog 

povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Nakon toga predsjednica vijeća čita tekst svečane prisege, a Gavran Ivana izjavljuje 

„Prisežem“. Predsjednica vijeća utvrđuje da je sjednici od 15 vijećnika nazočno 13, dakle postoji 

kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predlaže slijedeći 

 

D N E V N I    R E D  

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 27.06.2017. godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 

3. Izvješće KUD-a Tančec za 2016. godinu, 

4. Izvješće KUD-a Zov Zavičaja - Rugvica za 2016. godinu, 

5. Izvješće Dukom plin d.o.o. za 2016. godinu, 

6. Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2016. godinu, 

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2017. godinu, 

8. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 

godinu, 

a) I. Izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2017. godinu, 

b) I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 

c) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2017. godini, 

d) I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2017. godini, 

9. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za studente i učenike srednjih škola za 

vremenski period rujan – prosinac 2017. godine, 

10. Zaključak o odbijanju zahtjeva Retail Investment d.o.o. i  Designer Outlet Croatia d.o.o., 

11. Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju rada Poštanskog ureda 10372 Rugvica, 
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12. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Odžak i Općine Rugvica, 

13. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj ( radnoj  ) zoni 

Rugvica – sjever, 

14. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja u svrhu prodaje parcele u 

poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – sjever, 

15. Odluka o obilježavanju dana Općine u 2017. godini,  

16. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja u 2017. godini.  

  

 Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, pa se nakon glasovanja 

jednoglasno donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 27.06.2017. godine prema 

tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 2. 

A) g. Marko Petek postavlja pitanje vezano uz reciklažno dvorište, da li postoji parcela za 

isto, kao i da li je utvrđen rok da se to napravi. 

g. Mato Čičak odgovara da je započeta izrada dokumentacije, parcela se nalazi na cesti 

prema Dugom Selu, trenutno se projekt prijavljuje na natječaj za sredstva i uskoro bi se trebalo 

krenuti u proceduru. 

gđa. Slavica Kalaica se nadovezuje te navodi da je ishođena građevinska dozvola, te smo 

se ove godine javili na natječaj za sredstva iz EU fondova. 

 

B) g. Marko Petek podsjeća nazočne da je na jednoj od prošlih sjednica vijeća postavljeno 

pitanje da li će se smanjiti cijena vode s obzirom da općina Rugvica ima jednu od najviših cijena 

od svih općina i gradova koji su u sastavu novoosnovanog poduzeća Vodoopskrba i odvodnja 

Zagrebačke županije. 

g. Mato Čičak odgovara da nisu u svim općinama i gradovima koji su sada u poduzeću 

VIOZŽ isti dobavljači vode, no, do kraja godine bi se trebala utvrditi zajednička tarifa. 

Još kratko upoznaje nazočne sa korištenjem sredstava skupljenim iz naknade za razvoj, 

odnosno korištenjem istih za gradnju kanalizacijske mreže. 

 

C) g. Marijan Matijević pita što se može napraviti po pitanju boljeg nadzora dovoza smeća 

na područje naše općine. 

g. Mato Čičak smatra da je to veliki problem, rečeno je da će se postaviti kamere i video 

nadzor na divlja odlagališta. Za slijedeći proračun o tome se mora razmišljati i komunalni redar bi 

to trebao nadgledati. 

 

D) g. Željko Vojković postavlja pitanje vezano uz njegovo traženje da mu se dostave svi 

akti o radu Općinskog vijeća. 

g. Ivica Radanović odgovara da je nemoguće to sve dostaviti jer se radi o ogromnom broju 

stranica koje bi se morale kopirati. 

g. Mato Čičak traži da vijećnik Vojković konkretno kaže koji akt traži da mu se dostavi. 

g. Željko Vojković kaže da će na slijedećoj sjednici točno reći koje stvari traži da mu se 

dostave. 

 

E) g. Ivica Kuzmec postavlja pitanje vezano uz izgradnju kanalizacije do Prevlake.  

Smatra da je šteta da se tamo neće graditi, jer je i to područje općine Rugvica i ljudi s tog područja 

pitaju  što s tim. 
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g. Mato Čičak kaže, kad je on imenovan za načelnika općine, u projektu nije bilo ni 

Oborovskih Novaka. Naime, ta su naselja do Prevlake izbačena iz projekta zbog previsokih 

troškova po glavi stanovnika. Prihvatljivi troškovi po glavi stanovnika su oko 1600 €, a u 

Oborovu je to oko 7000, a u Prevlaci čak 11000 € po stanovniku. To je problem i EU nikad neće 

dati sredstva za to. Nada se da će vrlo brzo jedan dio sredstava biti odobren iz Hrvatskih voda, u 

vezi čega je bio u kontaktu sa Hrvatskih vodama, pa bi ta sredstva poslužila za to. Također se 

slaže da nije pravedno da ta naselja ne dobe kanalizaciju. 

F) g. Ivica Kuzmec postavlja pitanje u vezi firme koja popravlja javnu rasvjetu. 

g. Mato Čičak odgovara da je intervencija bila tokom prošlog mjeseca na izmjeni lampi. 

Smatra da bi bilo dobro da se točno kaže gdje koja lampa ne radi, kod kojeg kućnog broja, da se 

točno zna gdje nešto ne valja. Još upoznaje nazočne da je županija napravila ispitivanje 

energetske učinkovitosti javne rasvjete jer cijela županija planira ići na LED rasvjetu, doći će 

donošenje odluke i na naše vijeće. Također smatra da bi i općina Rugvica do slijedeće godine 

trebala imati zamijenjeno svih 1900 lampi LED lampama. 

 

G) g. Marko Petek pita da li su glasnici 2/13. i 6/13. objavljeni na našoj stranici. 

g. Ivica Radanović odgovara da jesu. 

 

H) g. Tomislav Jambrišak pita što s cestom u Rugvici po kojoj svakodnevno idu kamioni i 

već su napravili oštećenja na cesti. 

g. Mato Čičak odgovara da se popravlja nasip i materijal se mora do tamo dovesti, te smo 

pismeno reagirali u vezi toga. 

Još napominje da je općina asfaltirala većinu ulica, a ići će se u izgradnju kanalizacije. On 

je, kaže, na sastanku u Vodoopskrbi i odvodnji najavio da ćemo uzeti nadzornog inženjera da 

kontrolira te radove da nam se ne bi desilo kao na cesti Rugvica – Hruščica. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednica vijeća zaključuje raspravu po ovoj 

točci dnevnog reda. 

 

Ad. 3. 

gđa. Željka Baić, predsjednica KUD-a „Tančec“ kaže da svi imaju materijale, odnosno 

izvješće KUD-a za 2016. godinu. Ističe da su svi novci koji su dobiveni korišteni u ciljane svrhe, 

a najviša je stavka za voditelje, te trošak plaćanja autobusa za razna gostovanja. Smatra da su ti 

troškovi opravdani jer KUD mora promovirati svoj kraj i svoje običaje. 

Nitko se nije javio za diskuisju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvješće KUD-a “Tančec” za 2016. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 4. 

U vezi izvješća KUD-a “Zov zavičaja” za 2016. godinu sjednici je nazočan g. Vinko 

Mršić koji navodi da su sva izvješća uredno predana u Ministarstvo financija, te ukoliko netko 

ima pitanja, može ih postaviti. 

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 KUD-a “Zov zavičaja - Rugvica” za 2016. godinu, prema tekstu u 

prilogu zapisnika. 

 

Ad. 5. 

Izvješće “Dukom – plina” d.o.o. podnosi gđa. Mirjana Somođi, voditeljica računovodstva. 

Ujedno se ispričava u ime direktora g. Mladena Vrabec koji nije u mogućnosti nazočiti sjednici. 

Ukratko iznosi financijske pokazatelje o poslovanju poduzeća u 2016. godini, navodi da je na 
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kraju godine ostvaren pozitivni rezultat. Također napominje da je poduzeće u 2016. godini kupilo 

novu upravnu zgradu. Još iznosi i podatak da od ukupne količine prodanog plina u 2016. godini 

na općinu Rugvica otpada 30%. 

g. Emil Majstorović pita da li se povećani prihod na području općine Rugvica planira 

ulagati u općinu Rugvica. 

gđa. Mirjana Somođi odgovara da postoji godišnji plan investicija i radova na cijelom 

području. Još napominje da se svi prijedlozi vezani uz radove, rekonstrukcije, popravke i slično 

mogu dati u njihovom društvu, s tim da je prioritet tamo gdje eventualno curi plin. Također kaže 

da se godišnji plan predaje Hrvatskoj regulatornoj agenciji, no, uvijek se u plan nešto može 

dodati. 

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” d.o.o. za 2016. godinu, prema tekstu u prilogu 

zapisnika. 

 

Ad. 6. 

g. Nenad Haleuš, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo pozdravlja sve nazočne, 

daje kratko izvješće o ustroju ustanove, vlasničkoj strukturi i djelatnostima.  Svi ovi podaci nalaze 

se u izvješću koje je prilog ovom zapisniku. Još se osvrće i na izrečene prigovore da se na 

području općina Rugvica i Brckovljani ne radi dovoljno, no, konstatira da je u zadnje vrijeme 

suradnja sa općinama sve bolja. 

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 2016. godinu, prema tekstu 

u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 7. 

g. Mato Čičak navodi da je polugodišnji izvještaj zakonska obaveza, tu su svi podaci, a 

ono što još nije završeno, nastaviti će se. 

Nitko se nije javio zadiskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 11 glasova “za” i 

2 “suzdržana” glasa donosi 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2017. godinu, 

prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 8. 

Obrazloženje I. izmjena proračuna za 2017. godinu daje općinski načelnik g. Mato Čičak. 

Upoznaje nazočne da se bitne izmjene odnose na: sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, 

nastavak uređenja doma u Rugvici, povećanje sredstava za Vatrogasnu zajednicu, povećanje 

sredstava za knjigu Mirjane Kirin, povećanje stavke za Zajednicu sportskih udruga općine 

Rugvica (u svrhu plaćanja uređenja objekta na nogometnom igralištu u Sopi i za zatvaranje 

dugova nogometnih klubova prema VIOZŽ). 

Nakon toga vodi se kratka diskusija u vezi izmjena proračuna u kojoj sudjeluju g. Ivica 

Kuzmec, g. Željko Vojković i g. Mato Čičak.  

g. Željka Vojkovića interesira da li ostaje u planu nogostup Novo Svibje i Ježevo na što 

mu načelnik odgovara da je to ove godine tehnički nemoguće, no, iduće godine će vjerojatno biti.  

g. Željko Vojković pita zbog čega je smanjena novčana pripomoć za djecu, na što g. Mato 

Čičak odgovara da nije smanjena. 
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g. Željko Vojković još pita što je s prometnicama u radnim zonama, a načelnik odgovara 

da ćemo za sredstva potrebna za tu svrhu aplicirati na fondove, trenutno se radi projekt, a natječaj 

će biti otvoren uskoro. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova 

“za” i 3 “suzdržana” glasa donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Rugvica za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godinu, 

a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

i vodnih građevina za 2017. godinu, 

b) I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu, 

c) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2017. godini, 

d) I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2017. Godini, 

sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 9. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se uspjelo naći privremeno rješenje za besplatan 

prijevoz studenata i đaka, te će općina plaćati i onaj dio koji plaćaju roditelji. 

Vodi se kratka diskusija vezana uz prijevoz, nakon čega Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju mjesečnih karata za studente i učenike srednjih škola za vremenski period 

rujan – prosinac 2017. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 10. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da su Retail Investment d.o.o. i Designer Outlet Croatia 

d.o.o. zatražili da im Općina izda suglasnost pozivajući se na članak 11. točku 11.4. Ugovora o 

gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture  zaključenog krajem 2011.g. između Općine 

Rugvica, Ikea Hrvatska d.o.o. i Inter Ikea Centre Hrvatska d.o.o. i pripadajućeg aneksa ugovora iz 

2013.godine. Temeljem navedenog članka Ikea i Inter Ikea mogu prenijeti svoja prava i obveze 

koje proizlaze iz tih ugovora, na druga društva unutar Ikea ili Inter Ikea Centre grupe društva, ali 

samo na temelju prethodne suglasnosti Općine. Obzirom da je interes Općine uprihoditi oko 3,5 

milijuna kuna komunalnog doprinosa, predlaže ih se odbiti sa njihovim zahtjevom iz razloga koji 

se nalaze u obrazloženju.  

  Kratko se vodi diskusija, nakon čega Općinsko vijeće sa 12 glasova “za” i 1 

“suzdržanim” glasom donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o odbijanju zahtjeva Retail Investment d.o.o. i  Designer Outlet Croatia d.o.o. prema 

tekstu u prilogu zapisnika.  

 

Ad. 11. 

g. Mato Čičak predlaže da općina nastavi sufinancirati poštanski ured u Oborovu kako bi 

on i dalje funkcionirao. 

g. Ivica Kuzmec kaže da ta stavka postoji u proračunu, pa zbog čega mora ići na Općinsko 

vijeće. 

g. Ivica Radanović pojašnjava da se radi o iznosu preko 70.000,00 kuna, pa Općinsko 

vijeće mora dati suglasnost načelniku da potpiše ugovor. 
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g. Emil Majstorović smatra da su to veliki novci, trebalo bi vidjeti sa mještanima da se 

ured zatvori, a ta sredstva da se usmjere na nešto potrebno u njihovom mjestu. To više iz razloga 

što sada postoji poštanski ured u Rugvici, a to nije daleko od Oborova. 

g. Mato Čičak je mišljenja da poštanski ured u Oborovu treba nastaviti s radom, a isti stav 

zauzeo je i vijećnik Stipo Rajić. 

g. Mato Čičak predlaže da za sada ostane, pa će se vidjeti kakvo će biti poslovanje 

ubuduće. 

g. Stipo Rajić kaže da postoji veliki imovinsko pravni problem s tim poštanskim uredom, 

te pita da li općina ima kakav plan da to riješi. 

g. Mato Čičak odgovara da se radi o velikom iznosu koji bi trebalo podmiriti, te on ne vidi 

svrhu što bi općina dobila s takvim objektom. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 9 glasova “za”, 2 glasa 

“protiv” i 2 “suzdržana” glasa donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o sklapanju ugovora o sufinanciranju rada Poštanskog ureda 10372 Rugvica, prema tekstu 

u prilogu zapisnika.  

 

Ad. 12. 

g. Mato Čičak upoznaje nazočne da nam je općina Odžak poslala Odluku o sklapanju 

Sporazuma o suradnji. Ističe da općina Rugvica nema općinu niti grad prijatelja, smatra da se 

ovdje može dosta toga napraviti, povezati kulturu, sportaše i slično. Navodi da je općina Odžak 

hrvatska općina u Federaciji BiH koja se nalazi na samoj granici dvije rijeke - Save i Bosne. Kaže 

da će načelnik Odžaka sa svojim suradnicima doći na svečanu sjednicu Općinskog vijeća gdje će 

se potpisati  Sporazum o suradnji. 

g. Emil Majstorović smatra da je ovo hvalevrijedan primjer iz razloga što do sada nismo 

imali niti općinu, niti grad prijatelja, a što se tiče današnjeg prijedloga, to je lijepo jer je puno ljudi 

s područja općine Rugvica tamo živjelo i tamo se rodilo. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 

donosi 

 

O D L U K U 

o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Odžak i Općine Rugvica, prema tekstu u 

prilogu zapisnika. 

 

Ad. 13. 

g. Mato Čičak navodi da je zadnja prodaja zemlje u radnoj zoni bila davno, trenutno 

imamo puno upita za parcele u zoni Rugvica – sjever. Cijena koju smo imali nije bila prihvatljiva, 

pa smo naručili sudskog vještaka za procjenu i dobili smo procjenu na 24,94 € po m². Predlaže da 

sada po toj cijeni raspišemo natječaj, pa ćemo do iduće sjednice vijeća vidjeti da li će biti 

zainteresiranih. 

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 parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever 

prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 14. 

g. Marijan Matijević upoznaje nazočne da je Odbor za izbor i imenovanja održao 

sastanak, te predlaže Općinskom vijeću da se  u Povjerenstvo za provedbu natječaja u svrhu 

prodaje parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica-sjever imenuju Munić Ana za 

predsjednicu, te Majstorović Emil, Bilić Šimo, Petek Marko i Šošić Danijel za članove. 
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Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja u svrhu prodaje parcele u poduzetničkoj 

(radnoj) zoni Rugvica – sjever. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Munić Ana, 

2. Majstorović Emil, 

3. Bilić Šimo, 

4. Petek Marko, 

5. Šošić Danijel. 

 

Ad. 15. 

Sa programom obilježavanja Dana općine  Rugvica nazočne upoznaje g. Mato Čičak. 

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

 

O D L U K U 

o obilježavanju dana Općine u 2017. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 16. 

g. Danijel Šošić upoznaje nazočne sa prijedlogom Povjerenstva za organizaciju Dana 

općine za dodjelu priznanja i nagrada. 

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

 

O D L U K U 

 o dodjeli nagrada i priznanja u 2017. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,50 sati. 

 

KLASA: 021-05/17-01/7 

URBROJ: 238/26-17-2 

 

Zapisničar:       PREDSJEDNICA 

            OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mira Grebenar            Ana Munić 


