
Z A P I S N I K 
sa 30. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 09.12.2020. godine sa početkom u 15,30 sati 
u Društvenom domu u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Emil Majstorović, g. Branko Karamarko, gđa. Tea 
Kolčić, gđa. Ivana Jakovljević, g. Željko Vojković, gđa. Željkica Cesar, g. Marko Petek, g. Šimo Bilić, 
g. Danijel Šošić. 
Izočni: g. Robert Kostić, gđa. Amina Šekić, g. Marijan Matijević, g. Stipo Rajić. 
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. Igor Đuran, novinar 01 portala, 
g. Mladen Vrabec, direktor Dukom-plin d.o.o. Dugo Selo, 
gđa. Mirjana Somođi, voditeljica računovodstva u Dukom-plin d.o.o. Dugo Selo. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 
 

Sjednicu otvara gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, pozdravlja nazočne, 
utvrđuje da je sjednici od 15 vijećnika nazočno njih 11, dakle postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje odluka. Predlaže promjenu redoslijeda točaka dnevnog reda na način da se 18. točka 
dnevnog reda „Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Kamenke“ 
(UPU 22) prebaci na 3. točku dnevnog reda. 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 29. sjednice Općinskog vijeća održane 17.09.2020. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Kamenke“ (UPU 

22), 
4. Izvješće Vatrogasne zajednice općine Rugvica Rugvica za 2019. godinu, 
5. Izvješće DUKOM PLIN d.o.o. za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, 
6. Izvješće Zajednice sportskih udruga Općine Rugvica za 2019. godinu, 
7. Izvješće RUKOM d.o.o. za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, 
8. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 

2022. godinu, 
a) III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2020. godinu, 
b) I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu, 
c) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2020. godini, 
9. Proračun Općine Rugvica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i 

planom razvojnih programa za razdoblje 2021-2023. godine, 
a)   Odluka o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu, 
b)  Plan  razvojnih programa za Općinu Rugvica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i   
2023. godinu, 

        c)  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 
2021. godinu, 

 d)   Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 
 e)   Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2021. godini, 
 f)   Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2021. godini, 
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g)   Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2021. godini, 
h)   Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske  za Općinu Rugvica u 2021. godini, 
10.  Zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2020. 
godini, 
11.  Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2021. godini, 
12.  Zaključak o novčanoj pomoći studentima u 2021. godini, 
13.  Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente, 
14.  Odluka o određivanju novčane pomoći djeci predškolske i školske dobi u 2021. godini, 
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju kupnje gusaka na području Općine    
Rugvica, 
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. 
prosinca 2021. godine, 

17. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2021. godinu, 
18. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Rugvica, 
19. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju ulice u mjesnom odboru Rugvica, 
20. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju ulice u mjesnom odboru Rugvica, 
21. Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2021. godini , 
22. Srednjoročni ( trogodišnji ) plan davanja koncesija ( od 2021. do 2023.g. ). 
 

Ad. 1. 
Vezano uz zapisnik sa prethodne sjednice g. Marko Petek kaže da nije uvršten njegov 
prijedlog da se sjednice vijeća više ne održavaju u Društvenom domu u Nartu zbog loše 
akustike prostora. Moli da se to unese u zapisnik. Također kaže da pitanje u vezi 
Čazmatransa (pod točkom Pitanja i prijedlozi) nije postavio on, nego vijećnik Željko 
Vojković. Moli da se to ispravi. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća održane 17.09.2020. godine, prema 
navedenom prijedlogu i izmjeni. 
 

Ad. 2. 
Pod točkom „Pitanja i prijedlozi“ nitko se nije javio za diskusiju. 
 

Ad. 3. 
gđa. Slavica Kalaica upoznaje nazočne da smo u 4. mjesecu ove godine donijeli odluku o 
izradi ovog UPU-a, javna rasprava u trajanju od 30 dana je provedena. Navodi da je sjednici 
nazočna gđa. Mirela Čordaš u ime izrađivača plana, te je poziva da nazočnima ukratko 
pojasni o čemu se radi. 
gđa. Mirela Čordaš ponavlja da je 27.04. ove godine donesena odluka o izradi ovog UPU-a, 
upućen je zaključak javnopravnim tijelima (njih 28) od kojih se 11 očitovalo, te nisu imali 
posebne zahtjeve vezane uz izradu plana i suglasni su s donošenjem plana. Plan je objavljen 
na stranici općine Rugvica, 15.10. je bilo javno izlaganje putem prijenosa uživo, te se nitko 
nije uključio u raspravu. Nakon toga gđa. Mirela Čordaš nazočnima pojašnjava bitne stvari 
što vijećnicima prezentira na priloženim kartama. Napominje da se ovaj plan sastoji od šest 
kartografskih prikaza, površina obuhvata je oko 8 hektara, područje plana obuhvaća čestice 
koje su u privatnom vlasništvu. 
g. Emil Majstorović, član Odbora za projektiranje i prostorno planiranje upoznaje nazočne 
da je održana sjednica odbora, te je zaključak Odbora da predlažu Općinskom vijeću da 
donese ovu odluku. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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O D L U K U 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Kamenke“ (UPU 22), prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 4. 
gđa. Ana Munić kaže da se predsjednik Vatrogasne zajednice općine Rugvica ispričao da ne 
može doći na sjednicu vijeća jer je bolestan. 
g. Marko Petek navodi da se iz izvješća vidi da su većinom svi planovi odrađeni, osim 
nabavke vozila, no, vidi da je ova stavka u proračunu za 2021. godinu pa se nada da će to biti 
i realizirano jer je jedino ispravno vozilo ovdje u Rugvici. 
g. Mato Čičak ističe da će se potruditi da se prije 6. mjeseca to realizira. 
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 Vatrogasne zajednice općine Rugvica Rugvica za 2019. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Vezano uz izvješće Dukom plin-a, sjednici je nazočan g. Mladen Vrabec, direktor. Iznosi bitne 
podatke iz izvješća, napominje da su glavni zadaci poduzeća pravovremena opskrba plinom, 
priključak svih zainteresiranih na plinsku mrežu, sigurnost mreže u vezi čega se primjenjuju 
sigurnosne mjere  - digitalno praćenje svih faktora što omogućava da se svi problemi odmah 
riješe. Financijska situacija je stabilna, poduzeće ulaže u sustav, te je procijenjena vrijednost 
poduzeća svake godine sve veća. 
g. Emil Majstorović pita da li se razmišlja o pojeftinjenju priključaka  da se čim više ljudi 
priključi na plinsku mrežu. 
g. Mladen Vrabec odgovara se u poduzeću o tome može raspravljati, ovisno o raspoloživosti 
sredstava u idućem razdoblju. Inače je priključenost na plinsku mrežu oko 80%. 
g. Branko Karamarko pita koliko košta priključak plina, na što g. Mladen Vrabec odgovara da 
postoji nekoliko segmenata cijene, no, ukoliko nekog interesira ovaj podatak, može doći u 
Dukom pa će im službe točno izračunati koliko to košta. 
gđa. Željkica Cesar postavlja pitanje o mogućnosti premještanja brojila koja su postavljena 
unutar objekta, odnosno da budu vani. 
g. Mladen Vrabec odgovara da više od 60% ljudi traže da brojilo bude vani, te se izmještanje 
brojila obračunava. 
g. Marko Petek postavlja pitanje vezano uz potraživanja za koja je u tijeku sudski postupak 
(npr. Viadukt), odnosno kakva je mogućnost da se ta potraživanja naplate. 
g. Mladen Vrabec odgovara da je dug Viadukta iz 2016. ili 2017. godine, potraživanje je 
prijavljeno u stečajnu masu i sad se čeka što će biti. Na kraju napominje da je naplata 
Dukom plina preko 96%. 
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 vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019. 
godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
gđa. Ana Munić upoznaje nazočne da se predsjednik Zajednice sportskih udruga g. Munđer 
ispričao, nije mogao doći na sjednicu. Pita da li tko ima kakvih pitanja vezano uz izvješće 
Zajednice sportskih udruga. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće Zajednice sportskih udruga Općine Rugvica za 2019. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
gđa. Ana Munić upoznaje nazočne da se i direktorica Rukom-a ispričala da ne može doći, 
radi od kuće. 
g. Mato Čičak kaže da će on podnijeti izvješće o radu Rukom-a, nakon čega čita izvješće. 
g. Željko Vojković pita da li Rukom ima dvije direktorice ili jednu. 
g. Mato Čičak odgovara da Rukom ima jednu direktoricu, a jedna ju je mijenjala dok je ova 
bila na porodiljskom, a sad su obje na porodiljskom dopustu. 
g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi nadzornog odbora za koji je isplaćeno 48.000,00 
kuna, a pročitao je da su se sastali jednom u 2019. godini. 
g. Mato Čičak odgovara da odbor ima 5 članova koji primaju naknadu za svoj rad, što je 
otprilike 500,00 kuna mjesečno po članu. 
g. Mato Čičak, vezano uz pitanja g. Vojkovića na prošlim sjednicama u vezi registra ugovora, 
kaže da nakon 2018. godine imamo sve registre objavljene, a za 2017. godinu nitko nema 
objavljene ugovore. Moli g. Vojkovića da ne obmanjuje javnost. 
g. Željko Vojković kaže da je registar ugovora obaveza iz prijašnjih godina, a općina ima i 
registar ugovora za 2016. godinu, objavljen javno na stranici općine. 
g. Mato Čičak kaže da je registar ugovora obavezan temeljem zakona od 01.01.2018. godine. 
gđa. Željkica Cesar postavlja pitanje u vezi održavanja poljskih puteva  na području Obedišća 
i Ježeva gdje su ti putevi katastrofa. 
g. Mato Čičak je upućuje da se javi komunalnom redaru Mladenu Glavaču. 
g. Marko Petek smatra da je naknada članovima Nadzornog odbora u iznosu od po 6.000,00 
kuna godišnje previše. Uspoređuje s vijećnicima koji za sjednicu vijeća dobe 350,00 kuna, a 
Nadzorni odbor odradi jednu sjednicu u godini i dobe 500,00 kuna mjesečno. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 glasova „za“ i 2 
glasa „protiv“ donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvješće RUKOM d.o.o. za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019. 
godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
g. Emil Majstorović, član Odbora za financije i proračun upoznaje nazočne da je odbor 
održao sjednicu, razmatrao prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu i 
jednoglasno donio zaključak da se predlaže Općinskom vijeću da donese IV. izmjene i 
dopune proračuna za 2020. godinu. 
g. Mato Čičak kaže da se radi o dvije izmjene - jedna je vezana uz Zajednicu sportskih 
udruga, a druga uz isplatu sredstava umirovljenicima. 
g. Željko Vojković navodi da su sredstva za Osnovnu školu preko 1,5 milijuna kuna. 
gđa. Jasna Pleša odgovara da je za Osnovnu školu planirano 730.000,00 kuna, tako je i 
ostalo. Iz tih sredstava plaća se produženi boravak, nabava udžbenika, sufinanciranje 
zakupa sportske dvorane i ostali troškovi prema zahtjevima. 
g. Željko Vojković smatra da bi škola trebala napraviti i izvješće o utrošenim sredstvima. 
gđa. Jasna Pleša odgovara da općina za svaku dotaciju iz proračuna školu traži izvješće o 
utrošenim sredstvima. 
g. Željko Vojković traži, ako je moguće, da se na slijedeću sjednicu vijeća stavi izvješće 
Osnovne škole. 
g. Marko Petek kaže da je on kod donošenja proračuna za 2020. godinu dao amandman za 
sredstva za uređenje Društvenog doma u Rugvica, koji je prihvaćen od strane načelnika, no, 
ne vidi tu stavku u proračunu. 
g. Marko Petek također kaže da su rashodi za javnu rasvjetu povećani za 80.000,00 kuna. 
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gđa. Jasna Pleša odgovara da su bili nešto veći računi za HEP, pa je ta stavka malo povećana. 
g. Marko Petek navodi da su neki prihodi poslovanja smanjeni za 68%, neki za 90%, neke 
stvari nisu realizirane. 
g. Mato Čičak odgovara da je proračun realiziran tako kako je. Za iduću, 2021. godinu 
proračun je 123 milijuna kuna. Neke stvari koje su bile planirane proračunom za 2020. 
godinu nisu realizirane, no, gradi se vrtić, gradi se poslovna zona. Još iznosi i podatke o 
izvršenim projektima u 2020. godini, kao i o sredstvima koje smo za te projekte dobili. 
g. Željko Vojković kaže da ne zna koje su to dvije stavke u proračunu koje su se mijenjale 
kad ima hrpa stavki koje su promijenjene. Također kaže da je za program dočeka Nove 
godine bilo planirano 190.000,00 kuna, no, dodano je još 40.000,00 kuna, a pita i da li će biti 
realiziran otkup zemljišta za dječje igralište u Svibju i Trsteniku, na što g. Mato Čičak 
odgovara da neće. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 8 glasova „za“, 1 
glasom „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi 

 IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.     
godinu, te 
a) III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
vodnih građevina za 2020. godinu, 
b) I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2020. godinu, 

       c) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2020. godini, 
 sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 9. 

g. Emil Majstorović, član Odbora za financije i proračun upoznaje nazočne da je odbor 
održao sjednicu, razmatrao prijedlog proračuna za 2021. godinu i jednoglasno donio 
zaključak da se predlaže Općinskom vijeću da donese proračun općine Rugvica za 2021. 
godinu, sa svim pripadajućim programima. 
g. Mato Čičak kaže vijećnicima da imaju proračun pred sobom, a što se tiče istog navodi da je 
nova mjera u proračuna isplata 300,00 kuna za svako dijete od 2. do 18. godine starosti 
kako bi se pomoglo roditeljima u ovim teškim vremenima. Osvrće se i na neke stavke 
proračuna – potpore studentima, srednjoškolcima, izgradnju dječjeg vrtića u Jalševcu 
Nartskom, izgradnju komunalne infrastrukture, nogostupa, rekonstrukciju ceste od kružnog 
toka  do Posavskih Brega sa nogostupom, uređenje domova po naseljima, radovima na školi 
i dvorani u čemu sudjeluje i Zagrebačka županija, uređenje Doma zdravlja u Jalševcu 
Nartskom. Neki su projekti na dozvoli, npr. Poduzetnički inkubator. 
g. Emil Majstorović postavlja pitanje u vezi trga u Jalševcu Nartskom, parcele za groblje u 
Nartu i projekt APN-a. 
g. Mato Čičak vezano uz parcelu za groblje odgovara da imamo procjenu povjerenstva na 13 
eura, te smatra da je vlasnik parcele pristao na tu cijenu. Kad bi se to realiziralo, povukao bi 
se nogostup kako bi se ta parcela spojila sa postojećim grobljem. Još se osvrće i na dopis koji 
smo uputili Zagrebačkoj nadbiskupiji za dodjelu zemljišta, od njih smo dobili odgovor da 
nam ne daju to zemljište. Što se tiče APN-a, kaže da je bio sastanak i sad će se ponovno 
pokrenuti procedura, smatra da s tim ne bi trebalo biti problema. Sve je to sad na njima da 
idu u projektiranje. Što se tiče trga u Nartu, to je predviđeno u proračunu, planira se 
asfaltirati plato, a gđa. Slavica Kalaica napominje da je planirano i parkiralište za osobna 
vozila. 
g. Željko Vojković pita što s onom parcelom (do groblja) o kojoj se već pričalo na vijeću. 
g. Mato Čičak odgovara da su vlasnici rekli da ta zemlja vrijedi više, općina nije bila spremna 
sve kupiti, no, ako oni ne žele prodati, onda ništa. Pozvati će ga se na razgovor, pa neka se 
izjasni. 
g. Danijel Šošić predlaže da se u proračun uvrsti stavka za projekt zapošljavanja žena u 
iznosu od 500.000,00 kuna  da ne bi došli u problem ako nemamo planiranih sredstava. 
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g. Mato Čičak prihvaća prijedlog vijećnika Šošića, kaže da je uvijek za to da se prijavimo na 
takve projekte, te poziva vijećnike, ukoliko znaju žene koje bi se mogle putem ovog projekta 
zaposliti, neka ih predlože. 
g. Marko Petek predlaže da se u proračun uvrsti stavka za uređenje doma u Rugvici odnosno 
njegov prijedlog iz prošle godine, u iznosu od 100.000,00 kuna. 
g. Mato Čičak prihvaća prijedlog vijećnika Peteka. 
g. Željko Vojković smatra da proračun može biti i milijardu kuna, samo bi ga trebalo 
realizirati. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova „za“ i 
1 „suzdržanim“glasom donosi 
 

Proračun Općine Rugvica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i planom 
razvojnih programa za razdoblje 2021-2023. godine te 
a)   Odluku o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu, 
b)  Plan  razvojnih programa za Općinu Rugvica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 
2023. godinu, 

        c)  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 
2021. godinu, 

d)   Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 
e)   Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2021. godini, 
f)   Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2021. godini, 
g)   Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2021. godini, 
h)   Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu    
Republike Hrvatske  za Općinu Rugvica u 2021.godini, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se na inicijativu predsjednika udruge umirovljenika i 
predsjednika sindikata došlo do prijedloga da svi umirovljenici sa mirovinom do 3.000,00 
kuna dobe 300,00 kuna božićnice. 
g. Emil Majstorović postavlja pitanje vezano za umirovljenike koji imaju i inozemnu 
mirovinu. Vodi se kraća diskusija u kojoj se kaže da ako netko ima još i iz inozemstva, zbroj 
njegovih mirovina ne smije preći 3.000,00 kuna. 
Nitko  se više 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 2020. godini, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 11. 
Vezano uz novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2021. godini g. Mato Čičak navodi da je 
sve isto kao i u 2020. godini. 
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 2021. godini, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 12. 
Vezano uz novčanu pomoć studentima g. Mato Čičak kaže da sve ostaje isto, odnosno 
studentima će se isplatiti dva puta po 700,00 kuna. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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Z A K L J U Č A K 
o novčanoj pomoći studentima u 2021. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 13. 

U vezi sufinanciranja mjesečnih karata za učenike i studente nitko se nije javio za diskusiju. 
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. 14. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je ovo nova mjera. Naime, predlaže se da u 2021. godini 
svako dijete od navršene 2. godine života pa do 18. godine dobije godišnje 300,00 kuna  što 
pohvaljuje g. Emil Majstorović smatrajući da će to biti pomoć roditeljima. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju novčane pomoći djeci predškolske i školske dobi u 2021. godini, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 15. 

Vezano uz Odluku o sufinanciranju kupnje gusaka nitko se nije javio za diskusiju, pa 
Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju kupnje gusaka na području Općine Rugvica, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 16. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 glasova „za“ i 2 
„suzdržana“ glasa donosi 
 

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 2021. godine do 31. prosinca 
2021. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 17. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se krajem svake godine donosi ovaj plan. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 
PLAN upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2021. godinu, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 18. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je ovo dokument koji se donosi na godišnjoj razini 
koji govori koliko smo sredstava kome dali, odnosno koliko moramo po zakonu. 
g. Nenad Jakšić ističe da svi znaju kakva je situacija, kaže da je Stožer civilne zaštite u 
kontaktu sa svima s kojima mora biti, situacija je kod nas pod kontrolom i puno bolja nego 
drugdje. Navodi da je sredinom 10. mjeseca došlo do malo većih problema u školi, no tada je 
donesena odluke da se škola odvija na daljinu, tako da su djeca na 10-tak dana bila maknuta 
iz škole, a povratkom u školu sve je vraćeno u normalu. Poziva sve da se pridržavaju mjera. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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ANALIZU stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 19. 
Izvješće sa sjednice Odbora za imenovanje ulica, naselja i trgova daje član odbora g. Danijel 
Šošić.  
g. Ivica Radanović kaže da nema nikakvih promjena, već je katastar tražio da se ulica napiše 
malim slovima, s obzirom da smo mi imali velika slova. Još napominje da se zbog popisa 
stanovništva koji će se provoditi 2021. godine, neće moći mijenjati nazivi ulica do 6. mjeseca 
2021. godine. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o imenovanju ulice u mjesnom odboru Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika.  
 

Ad. 20. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o imenovanju ulice u mjesnom odboru Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 21. 
g. Ivica Radanović kaže da je potrebno donijeti za slijedeću godinu Godišnji plan davanja 
koncesija. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 
GODIŠNJI plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2021. godini, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 22. 
g. Ivica Radanović i u vezi ove točke dnevnog reda kaže da je potrebno donijeti i trogodišnji 
plan davanja koncesija. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 
SREDNJOROČNI ( TROGODIŠNJI ) plan davanja koncesija ( od 2021. do 2023.g. ), prema 
tekstu u prilogu zapisnika.   
 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,00 sati. 
 
KLASA: 021-05/20-01/18 
URBROJ: 238/26-20-2 

 
 

Zapisničar:        PREDSJEDNICA 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                        Ana Munić 


