
Z A P I S N I K 
sa 4. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica  

održane 27.09.2017. godine sa početkom u 8,00 sati 
u prostoriji Društvenog doma u Jalševcu Nartskom, Zagrebačka 1. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Emil Majstorović, g. 
Marijan Matijević, g. Tomislav Jambrišak, g. Robert Kostić, gđica. 
Ivana Gavran, g. Željko Vojković, g. Ivica Kuzmec, g. Marko Petek, g. 
Danijel Šošić, g. Šimo Bilić. 
Izočni: g. Stipo Rajić, gđica. Amina Džombić, g. Branko Karamarko. 

Ostali nazočni:   g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 

          g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog  
          odjela, 

      g. Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje 
         Zagrebačke županije, 

        g. Denis Remenar, novinar. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 
 

Sjednicu otvara gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, 
pozdravlja nazočne, utvrđuje da je sjednici od 15 vijećnika nazočno 12, 
dakle postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predlaže 

slijedeći 

 
D N E V N I    R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 
06.09.2017. godine,  

2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju projekta 

„Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, 
4. Zaključak o sklapanju ugovora o partnerstvu na projektu 

„Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 

 
Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 3. sjednice pa Općinsko 
vijeće jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 
06.09.2017. godine prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 2. 

A) g. Željko Vojković postavlja pitanje vezano uz naknadu 
zamjenika općinskog načelnika s obzirom da počinje raditi u „Dukom 
plinu“. 
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g. Nenad Jakšić odgovara da on sam nema informaciju vezano 
uz njegov ugovor sa „Dukom plinom“. Ističe da je on volonter u općini 
što će i dalje ostati i to uz naknadu koja je definirana Zakonom o 
dužnosnicima. Navodi da nije zaposlenik „Dukom-a“, natječaj nije još 

završen. Također kaže da on niti nije odgovorna osoba koja potpisuje 
bilo što za općinu. 

g. Ivica Radanović dodaje da g. Jakšić kao obični zaposlenik 
može biti zamjenik općinskog načelnika. 
 

B) g. Željko Vojković navodi da smo po ocjeni transparentnosti 

jedinica lokalne samouprave na samom dnu po objavi dokumenata, 

odnosno jedino općina Rugvica nije objavila niti jedan dokument. 
Također nije objavljen niti registar javnih nabava. 

g. Ivica Radanović odgovara da će provjeriti registar javnih 
nabava, ako nije objavljeno, objaviti će se. Kaže da je i on vidio to 
izvješće, no nema sad tu maila koji smo im slali u 4. ili 5. mjesecu kad 

je izišla ta studija da se vidi da nismo na nuli jer su izvješća 
postavljena  u 12. mjesecu 2016. godine. Tražili smo da promijene 
ocjenu, no, nismo nikad dobili povratnu informaciju. Dakle, od  5 
stvari mi imamo 3 objavljene. 

 

C) g. Marko Petek pita da li je komunalno poduzeće „RUKOM“ 

osnovano i registrirano. 
gđa. Ana Munić odgovara da je osnovano i počinje raditi sa 

01.01.2018. godine. 
g. Ivica Radanović još navodi da „RUKOM“ mora donijeti i 

financijski plan  u 12. mjesecu za 2018. godinu. 
 

D) g. Robert Kostić pita u kojoj je fazi projekt LED rasvjete za 
javnu rasvjetu. 

g. Ivica Radanović odgovara da će za koji dan biti razgovor sa 
predstavnicima Zagrebačke županije koji su dostaviti nacrt ugovora. 

g. Robert Kostić pita koji dio općine bi se trebao obnoviti. 
g. Ivica Radanović odgovara da bi se trebalo zamijeniti sve 

kompletno. 
g. Nenad Jakšić napominje da se trenutno radi i na 

nadogradnji u Okunščaku, Nartu i Oborovu. 
 

E) Vodi se kraća diskusija u vezi zemlje i smeća između 
Novaka Oborovskih i Rugvice. Diskusiju vode g. Ivica Kuzmec i g. 

Nenad Jakšić te je dogovor da će se naći tamo i vidjeti što s tim, da li 
se mora odvesti ili samo razgrnuti. 
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F) g. Robert Kostić postavlja pitanje u vezi članstva općine u 
LAG-u „Prigorje“, odnosno da li se na području općine išta događa 
vezano uz to članstvo. 

Nakon toga vodi se kraća diskusija  u vezi LAG-a gdje zamjenik 

načelnika navodi da LAG Prigorje pokriva istočni dio županije, njihova 
aktivnost su natječaji koje objavljuju. Vodi se i diskusija u vezi 
mogućnosti organiziranja radionice za poljoprivrednike u sklopu LAG-
a. 

Nitko se više nije javio za diskusiju,  pa je predsjednica 
Općinskog vijeća zaključila raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 

 

Ad. 3. i Ad. 4. 
Sjednici je vezano uz ovu i slijedeću točku dnevnog reda nazočan 

g. Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke 
županije. Pozdravlja nazočne te ih upoznaje  da se radi o nadogradnji 
postojećeg sustava koji je izgrađen 2014. godine kad je završen novi 

uređaj za pročišćavanje u Oborovskim Novakima i kanalizacijska 
mreža za Dugo Selo i Rugvicu. Ovim projektom dograđujemo postojeći 
uređaj i gradimo 84 kilometra kanalizacijske mreže od čega je veći dio, 
oko 50 kilometara, na području općine Rugvica. Sada se došlo do 
zadnje faze a to je potpisivanje ugovora sa Hrvatskim vodama koje 

predstavljaju Europsku komisiju. Nakon toga iznosi financijske 

podatke o ukupnoj vrijednosti projekta – koliko se odnosi na Vladu, 
koliko na Hrvatske vode i distributera a koliko na lokalnu 
samoupravu. 10.000.000,00 kuna koje treba platiti lokalna 
samouprava platiti će se iz naknade za razvoj, te općina Rugvica i grad 
Dugo Selo ništa dodatno neće plaćati. Još navodi da je javna nabava 
pokrenuta, te bi sve trebalo biti realizirano u roku od otprilike 3 

godine. 
g. Željko Vojković pita koliko je prikupljeno naknade za razvoj i 

da li će se i dalje prikupljati. 
g. Tomislav Masten odgovara da su općina Rugvica i grad Dugo 

Selo zajedno prikupili oko 3.800.000,00 kuna, te će se sredstva i dalje 
prikupljati. 

g. Ivica Kuzmec pita da li je dobro razumio da bi ta sredstva od 
naknade za razvoj bila dostatna za troškove i ne bi bio dodatno 
opterećen proračun grada Dugog Sela i općine Rugvica. 

g. Tomislav Masten odgovara da je tako. 
Nakon toga vodi se kraća diskusija u vezi  broja priključenih 

kućanstava koji će se realizirati do 2046. godine. 

g. Robert Kostić kaže da nije nigdje našao podatak koliko u %-
tnom  iznosu participira općina Rugvica, a koliko grad Dugo Selo. 

g. Tomislav Masten odgovara da je omjer priključaka cca 70 – 
30% u našu korist. 
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Vezano uz ugovor o partnerstvu g. Ivica Radanović navodi da je 
on za nas dobar iz razloga što se izbjegava navođenje postotaka, kad bi 
se išlo na %-tke mi bi uprihodili puno manje i na kraju bi iz proračuna 
morali dati par milijuna kuna. 

g. Robert Kostić pita što ako nastanu novi troškovi. 
g. Tomislav Masten kaže da nema novih troškova, a ako ih 

slučajno bude, plaćati će se iz naknade za razvoj koja će se i dalje 
prikupljati. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće po 
slijedeće dvije točke jednoglasno donosi  

 

Z A K L J U Č A K 
 

Ad. 3. 
o sklapanju ugovora o sufinanciranju projekta „Rugvica - Dugo 

Selo - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“, prema tekstu u 

prilogu zapisnika. 
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora iz točke 1. 

ovog zaključka. 
 

Ad. 4 

 

o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Rugvica – Dugo 
Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda“, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora iz točke 1. 
ovog zaključka. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 8,50 sati. 
 
KLASA: 021-05/17-01/8 
URBROJ: 238/26-17-2 

 
Zapisničar:        PREDSJEDNICA 

                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Mira Grebenar              Ana Munić 


