
Z A P I S N I K 
sa 31. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 04.03.2021. godine sa početkom u 16,00 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, g. Marijan Matijević, g. Stipo Rajić. 
Izočni: g. Robert Kostić, 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, 
  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 13, dakle postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje odluka i predlaže slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća održane 09.12.2020. god., 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu i projekcije za 2022. 

godinu i 2023. godinu, 
a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

vodnih građevina za 2021. godinu, 
4. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2020. godinu, 
5. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Rugvica za razdoblje 2021.– 

2027. godine, 
6. Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2016. do 2019.godine, 
7. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s 

prebivalištem na području Općine Rugvica u 2021. godini, 
8. Odluka o isplati uskrsnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2021. godini, 
9. Odluka o osnivanju dječjeg vrtića, 
10. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj, 
11. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni 

Rugvica – sjever, 
12. Zaključak o imenovanju članova povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju parcele u 

poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever, 
13. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br.631, k.o. 

Okunščak površine 6407m2 (groblje Jalševec Nartski), 
14. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 630. k.o.   
Okunščak površine 11390m2 (groblje Jalševec Nartski). 
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 
 

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

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća održane 09.12.2020. godine, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 2. 
A) g. Željko Vojković postavlja pitanje vezano uz bivšeg djelatnika Đurkan Veselka. Pita 
kakva je situacija, naime, ima saznanja da je Đurkan Veselko dobio sudski spor, što će se 
sada poduzeti i koliko je trošak općine u tom sporu. 
g. Mato Čičak odgovara da još nemamo nikakvih potraživanja, osim toga on nije dobio 
sudski spor, nego je vraćeno na II-stupanjsko tijelo, a to je on, načelnik općine. Kod prvog 
otkaza mu je isplaćeno 198.023,47 kuna, a kompletan trošak sa svim davanjima je bio oko 
300.000,00 kuna. Ponavlja da Đurkan Veselko nije dopio ovaj sudski spor. 
g. Ivica Radanović navodi da je u tijeku II-stupanjski postupak, a drugostupanjsko tijelo je 
općinski načelnik, te mora utvrditi sve činjenice i okolnosti, načelnik to utvrđuje. Đurkan 
Veselku i odvjetnici je upućen poziv i kad se to završi, načelnik će donijeti rješenje. 
g. Mato Čičak još napominje da što se tiče ovog zadnjeg postupka, nikakvih financijskih 
potraživanja nema. 
g. Željko Vojković kaže da je prošlo 60 dana . 
g. Ivica Radanović navodi da je u obrazloženju sudskog rješenja navedeno što sve treba 
napraviti prije donošenja odgovarajuće odluke, i to načelnik kao drugostupanjsko tijelo 
upravo i čini.  
B) Gđa. Ivana Jakovljević pita u kojoj smo fazi sa izgradnjom dječjeg vrtića u Nartu. 
g. Mato Čičak odgovara da se idu  u odluku o osnivanju dječjeg vrtića. Radovi na izgradnji su 
u podmakloj fazi, sredinom ljeta će biti gotovo, priprema se tehnički pregled. Radovi idu i 
bolje nego što je to dogovoreno. Sa izvođačem i nadzorom, Početkom devetog mjeseca će 
vjerojatno biti u funkciji. 
C) gđa. Željkica Cesar pita što sa zemljom koja je navožena na staro igralište u Ježevu, a 
navozila ju je tvrtka EURCO koja radi kanalizaciju. Nisu dirali mostove, samo su iskopali 
grabe i sada voda ne otječe, već stoji. Ta ulica ide do vatrogasnog spremišta, a zemlju su 
samo vraćali ba out koji je sada podignut i tu je sada blato. 
g. Mato Čičak odgovara da će se ne ovo pitanje dobiti pisani odgovor. 
D) gđa. Željkica Cesar postavlja pitanje i u vezi planiranih radova na sanaciji nadvožnjaka- 
kada radovi krenu, kako će se riješiti problem poljoprivrednika, da li se nešto može riješiti 
sa cestom uz BC Institut. 
g. Mato Čičak odgovara da je sutra (05.03.) sastanak sa ŽUC-om i HAC-om, gdje će se 
inzisirati da nadvožnjak za cijelo vrijeme izvođenja radova bude otvoren jednom trakom. 
Poziva i vijećnike, ukoliko su u mogućnosti da dodđu na taj sastanak. Što se tiče puta uz BC 
Institut, to bi dosta koštalo, i to bi bila nemoguća investicija za Općinu, a niti tehnički to 
nismo u mogućnosti izvesti. 
g. Nenad Jakšić ističe da je to poljski put, u lošem stanju, no kroz koji mjesec i pol će se 
prosušiti pa će se možda moći koristiti. 
E) g. Stipo Rajić osvrće se na problem brodarice u Oborovu, smatra da postoji opasnost za 
istu u slučaju visokog vodostaja na što g. Mato Čičak odgovara da nema ništa novo u vezi 
toga, ono što se pokušalo prije godinu, to je bila ideja da je lađari rasklope (rastave) i d će 
Hrvatske vode dići temelje, to se nije desilo. To je inače možda i zadnja brodarica na ovom 
području, pa smatra da će Hrvatske vode nešto morati napraviti s njom. 
F) g. Marijan Matijević postavlja pitanje u vezi pješačkog mosta. 
g. Mato Čičak odgovara da je u proračunu stavka za pješački most te je održan i sastanak. Još 
napominje da u ovoj godini nema nogostupa nego samo u Obedišću, a u Ježevu nećemo 
raditi jer ide kompletna sanacija ceste. 
G) G. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi izmjena i dopuna Prostornog plana- što se 
odnosi na načelnika i na njegovog oca. 
g. Mato Čičak navodi da je on podnio zahtjev jer je imao namjeru raditi garažu, a što se tiče 
parcele njegovog oca, to je vezano uz građevinnsko područje. 
g. Željko Vojković ističe da vijećnici ne znaju da se pokreće izrada izmjena i dopuna 
Prostornog plana jer je, kaže, njegov otac imao zahtjev koji je odbijen s razlogom da nije 
dostavljen na vrijeme. 
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g. Mato Čičak odgovara da je vijeće prvo koje zna da se ide u izradu izmjena i dopuna jer ono 
donosi odluku o tome. 
Gđa. Slavica Kalaica navodi da se zahtjevi mogu davati i prije donošenja odluke na 
Općinskom vijeću. 
g. Mato Čičak još ističe da on nije ostvario nikakvu korist u tome, a pozitivno su riješeni 
zahtjevi i drugih podnositelja na tom području, pa i nekih oporbenih vijećnika. Osim toga, 
postoji i Povjerenstvo koje je to rješavalo. Stručni izrađivač plana daje obrazloženje za svaku 
parcelu za koju je zahtjev podnesen bez obzira da li se zahtjev prihvatio ili odbio. Svi koji su 
zadovoljili kriterije imaju pozitivno rješenje. 
H) G. Marko Petek postavlja pitanje vezano uz igralište kod nasipa koje nogometni klub ne 
koristi, ali ga koriste mještani, da li postoji mogućnost da se popravi rasvjeta ili da se 
zamijeni koji stup da se malo bolje vidi. 
g. Mato Čičak odgovara da je taj teren u obuhvatu luke Rugvica, ne može se ništa mijenjati. 
Neke sitne stvari se mogu izmijeniti, ali neke velike izmjene ne. 
g. Marko Petek pita da li, vezano uz poljske puteve postoji stavka u proračunu. 
g. Ivica Radanović odgovara da će RUKOM ići u natječaj za te radove sa skoro 400.000,00 kn. 
 
Nitko se više nije javi oza diskusiju, pa je predsjednica Općinskog vijeća zaključila raspravu 
po ovoj točci dnevnog reda. 

Ad. 3. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne sa bitnim izmjenama proračuna za 2021. godinu, a to su: 
izgradnja lifta u općinskoj zgradi za što ćemo dobiti potporu Ministarstva branitelja, zatim 
natječaj za izgradnju igrališta kod novog vrtića i ambulante, za kupnju parcela za proširenje 
groblja. 
g. Emil Majstorović upoznaje nazočne da je održana sjednica Odbora za financije i proračun 
na kojoj je jednoglasno donesen zaključak da se predlaže Općinskom vijeću da donese I. 
Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu. 
G. Željko Vojković predlaže da se ubuduće, kod izrade izmjena i dopuna Programa gradnje 
ubaci i koliko je bilo planirano i za koliki je iznos izmijenjeno. 
Gđa. Slavica Kalaica odgovara da je to naglašeno različitim fontom (koso). 
Nitko se više nije javio za diskusiju pa Općinsko vijeće sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ 
glasom donosi 

 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu i projekcije za 2022. godinu i 
2023. godinu, 
a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
vodnih građevina za 2021. godinu. 
 

Ad. 4 
Vezano uz izvješće o radu Općinskog načelnika g. Mato Čičak napominje da je u njemu 

navedeno sve što se radilo u prethodnoj godini. 
g. Željko Vojković ima primjedbu na izvješće jer se nekada pisalo koliko je novaca potrošeno 

za što. 
g. Mato Čičak navodi da je sve napravljeno u skladu sa zakonom. 
g. Ivica Radanović ističe da će detaljnije biti objavljeno u godišnjem obračunu proračuna. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ 

glasom donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2020. godinu. 
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Ad. 5. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je Strategija upravljanja imovinom Općine Rugvica 
za proteklih 6 godina, a moramo je imati pa je sada ista na odlučivanju na Općinskom vijeću. 
g. Emil Majstorović pita što je s uknjižbom parcele kod autoputa. 
g. Mato Čičak odgovara da je to napravljeno. Podnijeli smo zahtjev da se tamo napravi novi 
stacionar ŽUC-a- Ispostava Rugvica-Dugo Selo jer smatramo da smo, što se tiče čišćenja, 
zakinuti, a to nije dobro. Direktor je na to pristao, pa se sada radi dokumentacija. 
Gđu. Željkicu Cesar interesira uprava groblja, odnosno tko upravlja grobljima. Također pita i 
za proširenje groblja u Ježevu. 
g. Ivica Radanović odgovara da imamo Vlastiti pogon, a mijenjati ćemo odluku na način da 
sve što radi Vlastiti pogon do kraja godine će se predati RUKOM-u. 
Što se tiče proširenja groblja, po Prostornom planu poviše groblja u Ježevu je nastavak 
groblja, međutim to je samo dio jedinstvene parcele koja se proteže i sa desne strane. 
Problem je što je u kompletnom dijelu suvlasništvo, od čega jedan od ta dva suvaslnika ima 
ugovor o doživotonom udržavanju.  
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 
O D L U K U 

 o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Rugvica za razdoblje 2021.– 2027. 
godine. 
 

Ad. 6. 
Gđa. Slavica Kalaica upoznaje nazočne da smo sukladno Zakonu o prostornom uređenju, 

dužni napraviti izvješće za četverogodišnje razdoblje. Ugoovr je sklopljen prošle godine, a radi se 
o periodu od 2016.-2019. godine. Svi su podaci dostupni, određena je metodologija izrade 
izvješća. Može se podijeliti u 4 dijela.  Podaci su dostupni na internetu, odnose se na zadnji popis 
stanovništva iz 2011. godine. Poslani su i pozivi javnopravnim tijelima, koji su se očitovali. Inače, 
ovo smo izvješće dužni napraviti temeljem zakona. 

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 stanju u prostoru za razdoblje od 2016. do 2019. godine. 

 
Ad. 7. 

Vezano uz Odluku o sufinanciranju logopedskih tretmana u 2021. godini, g. Ivica Radanović 
upoznaje nazočne da je sve isto kao i u 2020. godini. 

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

O D L U K U 
o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na 
području Općine Rugvica u 2021. godini. 
 

Ad. 8. 
g. Ivica Radanović pita da li će se usrsknica davati i korisnicima nacionalne naknade. 
g. Mato Čičak odgovara da hoće s tim da je utvrđeno da će uskrsnice biti 150,00 kuna za 

umirovljenike, korisnike zajamčene minimalne naknade i krisnike nacionalne naknade. 
g. Emil Majstorović pita z amogućnost isplate na račun umirovljenika. 
g. Ivica Radanović odgovara da je teško skupiti te podatke. 
Nitko se više nije javi za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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O D L U K U 
o isplati uskrsnice umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i korisnicima nacionalne 
naknade u 2021. godini. 
 
 
 

Ad. 9. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je potrebno donijeti odluku o osnivanju dječjeg vrtića, 

Potrebno je imenovati privremenog ravnatelja, te se predlaže da to bude Radanović Ivica. On će 
morati pripremiti cijeli proces vezano uz vrtić. 

g. Ivica Radanović navodi da nemamo ime vrtića, zamolili smo da djeca u Osnovnoj školi 
daju prijedlog. Oni su predložili naziv „MEDVJEDIĆI“. 

Još navodi da je odluka usuglašena sa Ministarstvom obrazovanja. Ovo je, kaže, početak, 
nakon odluke mora se ići na program rada. I odluka i program rada ide na suglasnost 
Ministarstvu obrazovanja, Nakon toga slijede zapošljavanje, donošenje statuta, pravilnika o radu. 

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

O D L U K U 
o osnivanju dječjeg vrtića. 
 

Ad. 10. 
g. Mato Čičak kaže da smo nakon 3,5 godine došli do pozitivnog rješenja, dobili smo 
zaključak više ministarstava i došli do toga da donošenjem ove odluke dobijemo zemlju od 
Republike Hrvatske u vrijednosti od 97 milijuna kuna za nula kuna.  
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasanjajednoglasno donosi 

 
O D L U K U 

o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj. 
 

Ad. 11. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se javio investitor zainteresiran za parcelu u 

poduzetničkoj zoni radi se o 1,8 milijuna kuna, sa čime se odmah može krenuti u izgradnju 
sportskog centra u Rugvici. 

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. 
 

Ad. 12. 
g. Marijan Matijević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, upoznaje nazočne da se 

Odebor sastao, te predložio da se u Povjerenstvo provedbu natječaja za prodaju parcele u 
poduzetničkoj zoni Rugvica-sjever imenjuju: Munis Ana, Šošić Danijel Petek Marko, Šimo Bilić i 
Sipo Rašić. 

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

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju članova povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju parcele u 
poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever. 
 

Ad. 13. 
g. Mato Čičak ukratko upoznaje nazočne da je procjeniteljsko povjerenstvo zaključilo da je 
sve u redu i u skladu sa zakonom. Nada se da ćemo ovom kupnjom parcele riješiti problem 
groblja za puno godina. 
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g. Željko Vojković kaže da je na zadnjoj sjednici Vijeća konstatirano da je već postignut 
dogovor sa vlasnicima parcele. 
g. Ivica Radanović odgovara da je, ne za jednu, već za obje parcele i više vlansika, izvršena 
procjena vještaka za koju je dobivena suglasnost od strane Procjeniteljskog povjerenstva 
Zagrebačke županije na iznos od 116 kunapo m2. 
g. Emil Majstorović smatra da se ovo mora kupiti jer se ne smijemo dovesti u situaciju da 
ostanemo bez grobnih mjesta.  
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 glasova “za” i 
1 “suzdržanim” glasom donosi 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br.631, k.o. Okunščak 
površine 6407m2 (groblje Jalševec Nartski). 
 

Ad. 14. 
g. Ivica Radanović napominje da se radi o istoj stvari kao i u prethodnoj točci dnevnog reda, 
samo se radi o drugoj parcel, odnosno drugom vlasniku. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja  sa 12 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 630. k.o. Okunščak 
površine 11390m2 (groblje Jalševec Nartski). 

 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,00 sati. 
 
KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ: 238/26-21-2 

 
Zapisničar:        PREDSJEDNICA 

                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                       Ana Munić 


