
 Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 15.09.2021. godine sa početkom u 17,00 sati 
u Društvenom domu u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: g. Nenad Jakšić, gđa. Ana Munić, g. Emil Majstorović, gđa. Tea Kolčić, gđa. Ivana Jakovljević, 
g. Velimir Krznar, g. Tomislav Mayer Kralj, g. Ilija Ravlić, g. Željko Vojković, g. Ivica Legin, gđa. Violeta 
Molnar, gđa. Ruža Miletić.  
Izočan: g. Ivica Gavran. 
Ostali nazočni:   g. Mato Čičak, općinski načelnik, 
  g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

gđa. Jasna Pleša, rukovoditeljica odsjeka za računovodstvo, 
gđa. Mirjana Somođi, šefica računovodstva u „Dukom-plin“ Dugo Selo, 
gđa. Gordana Kocaj, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, 
gđa. Ana Marija Šprihal, novinarka Dugoselske kronike, 

  g. Igor Đuran, novinar 01 portala. 
Zapisničar: Mira Grebenar. 
 

Sjednicu otvara g. Nenad Jakšić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravlja nazočne, utvrđuje 
da je sjednici od 13 vijećnika nazočno njih 12, dakle postoji kvorum za pravovaljano donošenje 
odluka. Predlaže nadopunu dnevnog reda točkama 9. Zaključak o izmjeni zaključka o organizaciji 
manifestacije povodom Dana općine Rugvica i 10. Odluka o kandidiranju projekta „Građevina javne i 
društvene namjene – Kulturni centar Rugvica“, te se nakon glasovanja jednoglasno prihvaća slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 22.07.2021. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Izvješće DUKOM PLIN d.o.o. za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, 
4. Izvješće Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za vremenski period od 01.01.2020. do 

31.12.2020. godine,  
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu, 
6. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za razdoblje 

rujan-prosinac 2021. godine, 
7. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine u 2021. godini, 
8. Odluka o obilježavanju dana Općine u 2021. godini, 
9. Zaključak o izmjeni zaključka o organizaciji manifestacije povodom Dana općine Rugvica, 
10. Odluka o kandidiranju projekta „Građevina javne i društvene namjene – Kulturni centar 

Rugvica“. 
 

Ad. 1. 
Nitko nema primjedbi na zapisnik, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 22.07.2021. godine, prema tekstu u 
prilogu zapisnika.  

 
Ad. 2. 

A) g. Željko Vojković postavlja pitanje vezano uz nalaz Državne revizije. 
g. Ivica Radanović odgovara da će izvješće biti stavljeno na dnevni red, pa će se tada u vezi istog 
moći diskutirati i postavljati pitanja. 
 
B) g. Mato Čičak vezano uz predškolski odgoj, a obzirom da Vesela Pandica ne prima djecu koja ne 
pohađaju taj vrtić u predškolu kaže da se razgovara po tom pitanju. Još napominje da predškolski 
odgoj počinje u 11. mjesecu. 
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g. Ivica Radanović navodi da kad se bude donosio program rada našeg budućeg vrtića svakako će 
se u program staviti i pohađanje predškole ne samo za korisnike vrtića, a da se trenutno ova 
situacija pokušava premostiti u dogovoru sa osnovnom školom Rugvica. 
g. Mato Čičak predlaže da se stavi obavijest na općinsku oglasnu ploču da roditelji znaju što će s 
djecom. U slučaju da Roda ne primi svu djecu, predlaže da to bude u našem novom vrtiću. 
 
C) g. Ivica Legin kaže da su u naselju Otok Nartski autobusne stanice pola godine, ali autobus ne 
vozi. Pita da li postoji kakvo rješenje. 
g. Mato Čičak odgovara da je bio sastanak s roditeljima. Naime, čeka se da se postave ležeći 
policajci, pa će autobus tad početi voziti. 
 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednik Općinskog vijeća zaključio raspravu po ovoj 
točci dnevnog reda. 

 
Ad. 3. 

Sjednici je pristupila gđa. Mirjana Somođi, voditeljica računovodstva u Dukom plinu, pozdravila 
nazočne, te opravdala nedolazak direktora g. Mladena Vrabeca. Nakon toga iznosi bitne podatke iz 
izvješća. Najprije iznosi financijske podatke o prihodima i rashodima firme. Nakon toga upoznaje 
nazočne da su u izvješću kao najvažniji navedeni podaci: o dužini plinske mreže na distributivnom 
području, pregled izgradnje novih plinovoda, pregled rekonstrukcije priključaka plina, usporedni 
pregled 2020. i prethodnih godina, povijesni pregled cijena plina, potrošnja i najveći potrošači 
plina, struktura naplate potraživanja. 
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća poziva na diskusiju, nitko se ne javlja, pa daje izvješće na 
glasovanje. 
Nakon glasovanja Općinsko vijeće sa 11 glasova “za” i 1 “suzdržanim” glasom donosi 

 
ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Izvješće DUKOM PLIN d.o.o., za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020. 
godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 4. 
Vezano uz izvješće Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo sjednici je pristupila gđa. Gordana 
Kocaj, ravnateljica. Pozdravlja nazočne, te iznosi bitne podatke iz izvješća. Najprije nazočne 
upoznaje sa financijskim podacima vezano uz prihode i rashode društva, a nakon toga podatke o 
radu odnosno najvažnijim djelatnostima društva. Također se osvrće i na projekt “Zaželi i zaposli 
se” u kojem društvo sudjeluje u suradnji i sa općinom Rugvica. 
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća poziva nazočne na diskusiju. 
gđa. Ruža Miletić postavlja pitanje vezano uz broj zaposlenih i rashode za zaposlene. Smatra da je 
milijun kuna rashoda za zaposlene preveliki udjel u rashodima. 
gđa. Gordana Kocaj odgovara da su u tim rashodima i troškovi vezani uz projekt “Zaželi i zaposli 
se”. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je projektom “Zaželi” bilo obuhvaćeno 11 djelatnika i tu su i 
njihove plaće. Još navodi da je bio u kontaktu sa ravnateljem Crvenog križa Hrvatske koji je 
izuzetno pozitivno govorio o ovom projektu i djelatnicima koji u istom sudjeluju. Smatra da je jako 
dobro za žene koje su pred mirovinom da ih se na ovaj način angažira. 
g. Nenad Jakšić navodi da je Crveni križ servisna ustanova i ne može se promatrati iz perspektive 
nekih prihoda i profita. 
gđa. Ruža Miletić kaže da bi ona očekivala da Crveni križ više bude na raspolaganju ljudima kojima 
je pomoć potrebna, te da se poveća iznos pomoći. 
gđa. Gordana Kocaj ističe da oni pružaju razne usluge ljudima, koje nisu sve prikazane u 
izvješćima, odnosno stvar je u uslugama koje su financijski nemjerljive. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, za vremenski period od 
01.01.2020. do 31.12.2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 



 3 

Ad. 5. 
Vezano uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu g. Ilija 
Ravlić, član Odbora za financije i proračun upoznaje nazočne da je Odbor održao sjednicu, te je 
jednoglasan zaključak da se predlaže vijeću da prihvati isti. 
g. Mato Čičak kaže da smo prešli 38 milijuna kuna ostvarenja, što je rekordan iznos svih ovih 
godina, a do kraja godine možda dođemo i do 60 milijuna kuna. To znači da smo proračun jako 
dobro planirali. Ima, kaže, nekih projekata koji nisu ostvareni, ali to se kod planiranja proračuna 
nije moglo znati. 
Nakon toga gđa. Jasna Pleša, voditeljica računovodstva nazočne upoznaje sa financijskim 
podacima – prihodima i rashodima, te napominje da je temeljem istih ostvaren i višak prihoda. 
Obrazlaže nešto veće odstupanje poreza na dohodak, odnosno, ističe da se radi o načinu knjiženja. 
g. Željko Vojković kaže da se kroz proračun još uvijek provlači poštanski ured u Oborovu. 
gđa. Jasna Pleša odgovara da je ta stavka ostala greškom, no, u rebalansu će se ukinuti. 
g. Željko Vojković još kaže da NK Oborovo više ne postoji, a piše da je 52.000,00 kuna utrošeno na 
svlačionicu, na što gđa. Jasna Pleša odgovara da je to krivi naziv projekta, te će se to ispraviti. 
g. Mato Čičak kaže da je to zapravo kontejner i sanitarni čvor u Nartu. Još navodi da proračun ima 
jako puno stavaka i lako dođe do greške. Također napominje da će uskoro i rebalans proračuna, 
kao i proračun za 2022. godinu, pa poziva vijećnike da se uključe sa prijedlozima. 
g. Ivica Radanović napominje da idući tjedan kreće natječaj za radna mjesta u vrtiću, pa ukoliko 
netko zna odgajatelje, defektologe i druga deficitarna zanimanja koji bi tamo mogli raditi, neka ih 
obavijesti o natječaju. 
g. Mato Čičak ističe da je želja da sve funkcionira kako treba, ne znamo tko će biti u vrtiću, no, 
problem bi mogao biti stručni kadar (odgajateljice). Također ističe da je potrebno formirati cijenu 
vrtića za roditelje, a trošak će sigurno biti zahtjevniji i skuplji za općinski proračun. 
gđa. Ruža Miletić ističe da je za prvih 6 mjeseci ostvarenje proračuna 13,84%, što je po njoj nizak 
% ostvarenja, te smatra da bi ubuduće plan trebalo realizirati bolje. 
g. Mato Čičak smatra da je to nerazumijevanje proračuna. Naime, u privatnom biznisu tako se ne 
planira, no, što se tiče jedinica lokalne samouprave, apsolutno se ovako mora planirati. Plan je, 
kaže, 150 milijuna kuna, a ostvarenje će biti oko 70 milijuna kuna. Naglašava da je u planu 
proračuna poduzetnički inkubator sa 20 milijuna kuna, sportski centar, zemlja za sportski centar, 
vrtić koji nije bio sav plaćen, bila je radna zona koja je sada gotova, kulturni centar – to su sve 
stvari koje su bile u proračunu za 2021., a nisu realizirane. Također ističe da će i proračun za 
2022. godinu biti koncipiran na isti način kao i ovaj. 
gđa. Ruža Miletić kaže da su ostali nespomenuti rashodi 519.000,00 kuna. To je netransparentno, 
jer se radi o pola milijuna kuna, a ne zna se što se pod tim krije. 
gđa. Jasna Pleša odgovara da su to naknade koje se skidaju iz državnog proračuna sukladno 
postojećim propisima, odnosno Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakonu o 
porezu na dohodak, te drugim propisima. Prema Zakonu o porezu na dohodak 1% poreznih 
prihoda se vraća u državni proračun, a 5% općinskih poreza naplaćuje porezna uprava. 
g. Mato Čičak osvrće se na izjavu o netransparentnosti, no, smatra da bi trebalo znati što je to 
netransparentnost. 
gđa. Jasna Pleša još ističe da je izvještavanje na 4. razini zakonski oblik izvještavanja. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 glasova “za”, 2 
“suzdržana” glasa i 1 glasom “protiv” donosi  
 

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da se radi o produžetku sufinanciranja do kraja ove godine. 
g. Mato Čičak kaže da općina plaća svu razliku koju bi trebali plaćati roditelji, a godišnje 
Čazmatransu plaćamo oko milijun i pol kuna. 
g. Željko Vojković pita što sa studentima koji studiraju van grada Zagreba. 
g. Ivica Radanović kaže da općina sufinancira prijevoz Čazmatransom. 
g. Željko Vojković pita zašto se ne bi i ovima koji studiraju negdje dalje, neki dio sufinancirao. 
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g. Mato Čičak navodi da općina svim studentima daje i dva puta godišnje po 700,00 kuna. Predlaže 
vijećniku Vojkoviću da za slijedeću sjednicu pripremi neki prijedlog vezan uz sufinanciranje 
prijevoza i za te studente koje spominje. Još se osvrće i na sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, 
kaže da njima veliki dio plaća država, a kod studenata je kompletni trošak preuzela općina. 
Također se osvrće i na probleme prijevoza od strane Čazmatransa, smatra da nema nekog izlaza 
vezano uz prijevoz. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za razdoblje rujan-prosinac 
2021. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
g. Nenad Jakšić ističe da se radi o novčanim nagradama za najuspješnije učenike i studente, te o 
priznanjima zaslužnima. Upoznaje nazočne da se Povjerenstvo za organizaciju dana općine sastalo 
i jednoglasno donijelo ovu odluku koja je dana vijećnicima na razmatranje. 
g. Mato Čičak navodi da kao i svake godine, tako i ove imamo dodjelu nagrada i priznanja, te ističe 
kako mu je naročito drago što će ove godine to priznanje dobiti pokojni dr. Ivan Horvatić za svoje 
mnogobrojne zasluge.  
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine u 2021. godini, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da će obilježavanje dana općine biti 18.09. u Rugvici, te je u 
priloženoj odluci raspored događanja za cijeli dan. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o obilježavanju dana Općine u 2021. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 9. 

g. Nenad Jakšić, vezano uz dolazak bajkera Moto kluba Sveti Martin, upoznaje nazočne da će oni 
biti organizatori manifestacije. 
g. Mato Čičak kaže da nam se javio moto klub Sveti Martin u vezi okupljanja u Rugvici, Stožer 
civilne zaštite nema ništa protiv. Od motorista je traženo da se drže svih pravila i mjera. Biti će 
koncert, te će biti organizirano testiranje i nitko bez testa ili covid potvrde neće moći ući u šator. 
g. Nenad Jakšić napominje da moto klub nije tuđa udruga jer imaju u nazivu Dugo Selo, naime 
puno članova udruge su mještani općine Rugvica. Još napominje da im je ovaj dokument potreban 
radi prijave manifestacije u Policijskoj postaji Dugo Selo. 
g. Emil Majstorović kaže da oni počinju s dolascima oko 12,00 sati, u isto vrijeme kad je i svečana 
sjednica Općinskog vijeća. Boji se da ne bude buke od strane motorista. 
g. Nenad Jakšić odgovara da prije 15,00 sati neće biti nikakve buke od njihove strane. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izmjeni zaključka o organizaciji manifestacije povodom Dana općine Rugvica, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 

 
Ad. 10. 

g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da se radi o nadopuni dokumentacije za izdavanje građevinske 
dozvole za projekt iz mjere 7.4.1. 
g. Mato Čičak navodi da je to mjera putem koje smo dobili i 7,5 milijuna kuna za dječji vrtić. 
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g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je maksimalna vrijednost projekta 1.250.000,00 kuna, po 
našem projektu radi se o 9,5 milijuna kuna, to bi bila multifunkcionalna dvorana gdje bi bilo kino, 
kazalište, knjižnica, teretana, dvorana za predavanja, kafić i drugo što bi znatno podiglo standard 
stanovnika ovog kraja. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o kandidiranju projekta „Građevina javne i društvene namjene – Kulturni centar Rugvica“, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 18,15 sati. 

 
KLASA: 021-05/21-01/7 
URBROJ: 238/26-21-2 
 
Zapisničar:         PREDSJEDNIK 
                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Mira Grebenar        Nenad Jakšić 


