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

održane 17.11.2021. 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. Ivana Jakovljević, g. Velimir 
Krznar, g. Tomislav Mayer Kralj, g. Ilija Ravlić, g. Ivica Legin, gđa. Violeta Molnar, gđa. Ruža 
Miletić, g. Ivica Gavran.  
Izočni: gđa. Tea Kolčić, g. Željko Vojković. 
Ostali nazočni:  g. Mato Čičak, općinski načelnik, 
  g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

gđa. Jasna Pleša, rukovoditeljica odsjeka za računovodstvo, 
gđa. Marija Čabraja, viši upravni referent, 
gđa. Mirjana Kirin, tajnica Zajednice sportskih udruga općine Rugvica, 
g. Dražen Vlahović, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Rugvica, 
g. Tomislav Masten direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, 
g. Nenad Haleuš Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, 

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

Sjednicu otvara g. Nenad Jakšić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravlja nazočne, te 
iznosi slijedeće: 
 - na sjednici je potrebno imati masku, osim tokom izlaganja, 
 - po završetku sjednice predviđeno je da se ode do spomenika u Jalševcu Nartskom gdje 
će se zapaliti lampaši povodom 30 godišnjice stradanja u Vukovaru, 
 - od vijećnice Miletić Ruže i vijećnika Gavran Ivice dobio je informaciju da su napustili 
„Domovinski pokret“ , te u radu vijeća nastavljaju kao nezavisni vijećnici. 
Nakon toga utvrđuje da je sjednici od 13 vijećnika nazočno njih 10, dakle postoji kvorum za 
pravovaljano donošenje odluka. Predlaže da se točka 14. dnevnog reda „Odluka o davanju 
suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta Maris Wood d.o.o.“ skine s 
dnevnog reda, a da se umjesto nje, kao 14. točka dnevnog reda uvrsti „Zaključak o isplati 
božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći“ te se nakon glasovanja sa 10 glasova 
„za“ prihvaća slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 15.09.2021. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Rugvica za 2020. godinu, 
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2021. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 
5. Odluka o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Rugvica, 
6. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Rugvica za 2021. 

godinu, 
7. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Rugvica, 
8. Izvješće Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., za vremenski period od 

01.01.2020. do 31.12.2020. god., 
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, za vremenski 

period od 01.01.2020. do 31.12.2020. god., 
10. Godišnje izvješće RUKOM d.o.o., za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020. god., 
11. Izvješće Vatrogasne zajednice Općine Rugvica, za vremenski period od 01.012020. do 

31.12.2020. god., 
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12. Izvješće Sportske zajednice Općine Rugvica za vremenski period od 01.01.2020. do 
31.12.2020. god, 

13. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta-
D.B.Vent d.o.o, 

14. Zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći, 
15. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, 
16. Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Medvjedići 

Rugvica i ustanovama drugih osnivača, 
17. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu i projekcije za 2022. 

godinu i 2023. godinu, 
18. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kreditu- 

Erste&Steiermarkische bank d.d., 
19. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o priključenju građevine na lokaciji 

k.č.br. 1149/1 i 1152/2 k.o. Rugvica, sa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
20. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Rugvica, 
21. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica, 
22. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav Urbane aglomeracije Zagreb. 

 
Sjednici je pristupio vijećnik Tomislav Mayer Kralj, te je sada sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 
Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, pa Općinsko vijeće nakon 
glasovanja jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 15.09.2021. godine, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 2. 

A) g. Ivica Legin pita koji je razlog da se 14. točka dnevnog reda skida s dnevnog reda. 
g. Ivica Radanović odgovara da, vezano uz tvrtku Maris Wood d.o.o. nije završena promjena 
upisa parcelalacije, te se iz tog razloga točka skida s dnevnog reda. 
 
B) g. Ivica Legin navodi da je na prethodnoj sjednici razgovarano o prijevozu školske djece 
kroz Otok Nartski, pa je bilo rečeno da autobusi ne voze jer još nisu postavljeni ležeći 
policajci. 
g. Mato Čičak odgovara da prijevoz kreće od ponedjeljka (22.11.), to je dogovor roditelja i 
škole. 
gđa. Ruža Miletić napominje da je danas (17.11.) autobus prošao. 
 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednik općinskog vijeća zaključuje točku dnevnog 
reda. 
 

Ad. 3., Ad. 4., Ad. 5., Ad. 6. i Ad 7. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da su sve ove točke usko povezane, te je sjednici nazočan g. 
Logožar koji je izrađivao ove akte, vijećnicima će ih prezentirati, rasprava će se po svim 
točkama objediniti, a glasovati će se posebno za svaku točku. 
g. Logožar izrađivač predmetnih akata i izvjestitelj pozdravlja nazočne. Iznosi bitne podatke 
iz svih ovih dokumenata, ističe da se Analiza stanja sustava Civilne zaštite donosi za svaku 
godinu. Osvrće se na stanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, vezano uz nedavne 
katastrofe (potresi u Zagrebu i na Banovini) gdje žurne službe za koje se nastoji postići da su 
što jače, nisu dobre za najjače katastrofe. Dva bitna dokumenta vezana uz to su Procjena 
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rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja. Napominje da je na području općine Rugvica 
najveći rizik od potresa, a drugi veliki rizik su poplave. Navodi da je za općinu Rugvica 
najbitnija postrojba civilne zaštite, no, puno općina i gradova ih je ukinulo, jer su propisi po 
kojima su oni osnovani toliko složeni da ih se teško zakonski može ispuniti. No, smatra da 
općina Rugvica kvalitetne resurse ima u Vatrogasnoj zajednici gdje je oko 150 vatrogasaca, uz 
koje još najmanje toliki broj u slučaju kakve katastrofe može pomoći. Još ako se nešto 
dodatno uloži u njih i njihovu opremu, vozila i slično, to je za ovo područje dovoljno. 
Napominje da analiza stanja sustava civilne zaštite i smjernice trebaju biti, te da je došlo do 
manjeg kašnjenja, a mišljenja je da treba saznati koje firme na području općine imaju opasne 
tvari, s obzirom da su općinski načelnik i stožer dužni raditi evakuaciju u slučaju potrebe, što 
je vrlo složen proces. Može se, napominje, održati edukativna nastava kad epidemija to 
dozvoli. 
g. Nenad Jakšić poziva nazočne na diskusiju. 
gđa. Ruža Miletić smatra da su to ozbiljne stvari koje se tiču svih stanovnika na području 
općine, te se ne bi smjelo dogoditi da se kasni s donošenjem istih. Smatra također da se ne bi 
znalo što poduzeti da nas je slučajno zadesila situacija kao na Banovini. 
g. Nenad Jakšić kao predsjednik Općinskog vijeća, ali i kao načelnik stožera civilne zaštite ne 
slaže se da se ne bi znalo što poduzeti jer se na sve što se desi reagira pravovremeno i po 
propisima. 
g. Logožar navodi da je općina imala procjenu, zakon nas obvezuje da se ona obnovi, te je 
revizija upućena u općinu u 3. mjesecu, no stalno se dešavaju neke stvari koje su dovele do 
kašnjenja. Kašnjenje je sitno, i to vezano samo uz analizu i smjernice. 
g. Mato Čičak, vezano uz situaciju na Banovini što je g. Logožar spominjao, kaže da je on tamo 
bio kad se potres desio, a općina Rugvica ima 20 - 30 osposobljenih ljudi u svakom naselju i 
ne vidi razloga da bi negdje bila neka ugroza. Napominje da su ove godine bili izbori, zbog 
čega je Općinsko vijeće bilo raspušteno u 3. mjesecu, pa se ovi dokumenti tada nisu niti mogli 
donijeti. Imamo predsjednika i zamjenika Stožera civilne zaštite, ništa nije mimo zakona i 
ništa nije napravljeno prekasno kao što je rekao g.Logožar. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, te se točke dnevnog reda od 3. do 7. daju na glasovanje. 
 

Ad. 3. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 
Analizu stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Rugvica za 2020. godinu, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 4. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2021. godinu s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 
Odluku o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Rugvica 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Rugvica za 2021. godinu 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 7. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Rugvica prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 8. 
Vezano uz izvješće Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije za 2020. godinu sjednici je 
nazočan direktor, g. Tomislav Masten. Ističe da je firma s financijske strane stabilna, a 
naglasak se može staviti na dvije stvari. Prvo su gubici na vodoopskrbnoj mreži gdje su isti u 
2020. godini 26%, a drugo su investicije kojih je bilo preko milijardu kuna. Još napominje da 
se može ispričati stanovnicima općine Rugvica koji imaju probleme na prometnicima, no, radi 
se o velikom području i puno kilometara na kojima se odvijaju radovi. Poziva sve stanovnike 
općine Rugvica da se jave za besplatne priključke na vodoopskrbnu mrežu. 
g. Nenad Jakšić poziva nazočne na diskusiju.  
Za riječ se javlja g. Mato Čičak koji bi, kaže, istaknuo podatak da su se intenzivno održavali 
sastanci vezani uz projekt Dugo Selo – Rugvica. Naime, kao izvođača tih radova dobili smo 
Eurco, koji se srozao, održani su sastanci svih uključenih u taj projekt. Išlo se u to da se ide u 
raskid ugovora. Nakon tri sastanka zauzet je stav da to ide na bolje, da će se do Božića pola tih 
ulica sanirati i da će se probati sve završiti do 9. mjeseca 2022. godine. Da se išlo na raskid 
ugovora, sud bi mogao trajati i do tri godine i za to vrijeme bi ti radovi stajali. Moli g. Mastena 
da se to sve čim prije riješi kako bi ljudi imali standard kakav zaslužuju. 
g. Tomislav Masten ističe da za ove stvari na projektu Rugvica-Dugo Selo nisu krive ni 
Hrvatske vode, ni investitor. Naime, temeljem Zakona o javnoj nabavi za izvođača je izabran 
Eurco jer su ispunili sve uvjete iz natječaja. No, kad se dođe do faze realizacije, shvati se da 
firma nema kapaciteta da obavi posao kako treba i na vrijeme. Ističe da ima puno upita od 
strane građana, te VIOZŽ pokušava natjerati izvođača da radi svoj posao, no, to ide uz puno 
muke. Rok za dovršetak radova produljen je do siječnja 2022. godine, ali realno je za očekivati 
da će se to produljiti i do ljeta 2022. godine. Uz intervenciju općine, grada i VIOZŽ-a pojačao 
se broj ekipa koje radove izvode, te se realizacija posla pojačava. Izgradnja kanalizacije do 
Oborova nije ušla u projekt Rugvica-Dugo Selo zbog previsoke cifre, općina Rugvica je tražila 
da se to uvrsti u plan financiranja Hrvatskih voda u 2022. godini, te je očekivanje da će u 
2022. godini Hrvatske vode osigurati barem dio sredstava, da se pokrene bar postupak javne 
nabave. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., za vremenski period 
od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 9. 
Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo podnosi g. Nenad Haleuš Mali, ravnatelj. 
Pozdravlja sve nazočne, te zahvaljuje na pozivu na sjednicu vijeća, nazočne ukratko upoznaje 
sa djelatnostima učilišta, navodi da je općina Rugvica jedan od osnivača učilišta. Neke 
djelatnosti kojima se bave su informiranje, izdavanje Dugoselske kronike i Službenog 
glasnika, kulturne djelatnosti, obrazovanje, odnosno osposobljavanje. Ističe da se najviše 
događanja odvija na području Dugog Sela, no, što se tiče informiranja nastoje pokriti i 
područje općina Rugvica i Brckovljani. Što se tiče kulturnih djelatnosti, ističe dobru suradnju 
sa općinom Rugvica. Vezano uz obrazovanje, ono je jednako za sve građane obje općine i 
grada. Organizirano je i osposobljavanje za rukovanje pesticidima. Nakon toga ukratko iznosi 
podatke vezano uz financijsko poslovanje, te navodi da su po Zakonu o ustanovama potpali 
pod riznicu grada Dugo Selo. 
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g. Nenad Jakšić poziva nazočne na diskusiju. 
g. Mato Čičak napominje da bi on predložio da Općinsko vijeće općine Rugvica traži da Pučko 
otvoreno učilište od iduće godine ne bude u riznici grada Dugog Sela, već da imaju svoj žiro 
račun i da imaju svoje računovodstvo. 
g. Nenad Jakšić smatra da bi trebao i zaključak vezano uz Upravno vijeće Pučkog otvorenog 
učilišta, a u vezi broja članova odbora. Naime, zbog čega općina Rugvica i Brckovljani ne bi 
imali po dva člana, umjesto jednog, odnosno da Upravno vijeće ima 7 umjesto 5 članova. 
g. Nenad Haleuš Mali ističe da je broj članova ostao temeljem sporazuma koji nikad nije 
ukinut.  Još navodi da oni kao ustanova predaju svoj plan, no taj plan ne donosi učilište, niti 
Upravni odbor, već je to sastavni dio proračuna grada Dugog Sela. 
gđa. Jasna Pleša navodi da se Pučko otvoreno učilište vodi kao proračunski korisnik grada 
Dugog Sela jer je Dugo Selo većinski financijer učilišta. 
g. Nenad Jakšić predlaže da se na temelju ove rasprave uključi i glasovanje o ovom 
predloženom zaključku koji bi se uputio prema Pučkom otvorenom učilištu, sa sljedećim 
točkama:  
- da tražimo samostalnu riznicu učilišta, 
- da se izjednači broj članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta. 
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 o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, za 
vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020. god., prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 
Prihvaća se zaključak kojim se predlaže samostalna riznica Pučkog otvorenog učilišta i 
izjednačavanje broja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta. 
 

Ad. 10. 
g. Mato Čičak navodi da će izvješće Rukom-a prezentirati on, s obzirom da direktorica nije 
mogla biti nazočna sjednici iz osobnih razloga. Iznosi bitne podatke iz izvješća, poziva 
nazočne ukoliko imaju pitanja ili im nešto nije jasno da se jave. 
g. Ivica Legin pita na što se odnose ostali vanjski troškovi (741.000,00 kuna). 
g. Mato Čičak odgovara da će dobiti pismeni odgovor. 
g. Emil Majstorović ukazuje na problem ulaska automobila u stari dio groblja u Jalševcu 
Nartskom, pa sugerira da se napravi fizička barijera da se to spriječi. 
g. Mato Čičak odgovara da je tamo ograda postavljena. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 glasova “za” i 2 
“suzdržana” glasa donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Godišnje izvješće RUKOM d.o.o., za vremenski period od 01.01.2020. do 
31.12.2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 11. 
Izvješće Vatrogasne zajednice općine Rugvica podnosi g. Dražen Vlahović, predsjednik 
zajednice. Pozdravlja nazočne, zahvaljuje općinskom načelniku i općini na povećanim 
sredstvima, ističe da je realizirana nabava vozila, odnosno ove godine nabavljena su tri vozila, 
te su u zajednici zadovoljni sa svime. Poziva nazočne ukoliko imaju kakvih pitanja, da ih 
postave. 
g. Emil Majstorović pita kakva je budućnost vatrogastva u općini. 
g. Dražen Vlahović odgovara da imamo 30 novih vatrogasaca, odnosno sad ih je ukupno 180, 
održan je tečaj za mladež i ukupno je zavodoljan po tom pitanju. 
Nitko se više 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 Vatrogasne zajednice Općine Rugvica, za vremenski period od 
01.01.2020. do 31.12.2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 12. 
Izvješće Zajednice sportskih udruga za 2020. godinu podnosi gđa. Mirjana Kirin, tajnica 
zajednice. Pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje svima koji su podržavali rad zajednice, drago joj 
je da živi u sredini koja daje punu podršku sportu. Sva sredstva uložena u sport su opravdana, 
a općina Rugvica je prepoznatljiva u cijeloj Hrvatskoj kroz sve sportove. Napominje da je u 
izvješću navedeno sve bitno, te ako postoje kakva pitanja, neka ih vijećnici postave. 
gđa. Ruža Miletić ističe da joj je drago što se ulaže u sport, to je pozitivno za djecu, vidi da je 
dosta sredstava uloženo i da je dosta klubova uključeno. Kaže da bi joj bilo draže da je u 
izvješću bolje prikazan broj djece po dobnim skupinama, rezultati, gdje su bila ta događanja. 
gđa. Mirjana Kirin odgovara da je ovo više financijsko izvješće u kojem su pravdana sredstva 
dobivena iz općinskog proračuna – kako su uložena i u koje klubove. 
g. Mato Čičak kaže da je 2009. godine bio jedan od osnivača zajednice sportskih udruga, prvo 
je napravljena kriterijska raspodjela sredstava po klubovima. Svaki klub je pravna osoba, 
dužan je poslovanje potkrijepiti svojim izvješćima koje podnosi zajednici. Kad bi to sve stavili 
u ovo izvješće, to bi bilo 100 stranica. 
gđa. Ruža Miletić kaže da se moglo u kratkom rezimeu napisati koliko je bilo natjecanja, 
koliko je sudjelovalo dobnih skupina. Smatra da je od svih ovih izvješća ovo najoskudnije, a 
vijećnici bi ipak trebalo dobiti više informacija. 
g. Emil Majstorović kaže da i u ženskom i muškom rukometnom klubu imamo reprezentativce 
države, smatra da bi se sredstva za njih mogla povećati. 
g. Mato Čičak napominje da će se ubuduće dosta stvari morati smanjiti jer nam dolazi dječji 
vrtić gdje će biti dosta troškova koje do sada nismo imali. Slaže se da se u idućem izvješću o 
svemu napiše malo više. 
gđa. Mirjana Kirin ističe da je tendencija da svaki klub radi, najvažnije je ulaganje u mlađe 
kategorije, a što se toga tiče, na području općine postoji jak podmladak.  
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

Z A K L J U Č AK 
Prihvaća se Izvješće Sportske zajednice Općine Rugvica za vremenski period od 01.01.2020. 
do 31.12.2020. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 13. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da je na jednoj od prethodnih sjednica donesena odluka 
o prodaji parcele D.B.Vent-u, napravljena je parcelacija i sad je potrebno donijeti odluku o 
davanju suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora nakon provedene parcelacije. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta-D.B.Vent d.o.o., 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 14. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da se predlaže zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i 
korisnicima zajamčene minimalne naknade, odnosno predlaže se da to bude 300,00 kuna 
svim umirovljenicima koji imaju mirovinu do 3.000,00 kuna, te korisnicima zajamčene 
minimalne naknade. 
g. Ivica Gavran pita da li se to odnosi i na korisnike nacionalne naknade. 
g. Ivica Radanović odgovara da se odnosi i na njih. 
Nitko se više 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 isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2021. godini, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 15. 
Vezano uz imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića Medvjedići g. Ivica Radanović upoznaje 
nazočne da je natječaj bio raspisan za sva radna mjesta u vrtiću, te smo primili 124 molbe, od 
čega je 70 ispunjavalo uvjete. Za ravnatelja je bilo 5 ponuda i sve su ispunjavale uvjete. 
Zakonski rok za donošenje odluke o izboru ravnatelja, odnosno ravnateljice iznosi 45 dana od 
isteka roka za dostavu ponuda, a prijedlog odluke donosi Upravno vijeće vrtića. Navodi da su 
sve kandidatkinje za ravnatelja pozvane na razgovor, a trebale su dostaviti i program rada. 
Nakon razgovora Upravno vijeće je jednoglasno podržalo izbor kandidatkinje koja je pokazala 
najviše znanja na razgovoru, vezano uz sva područja bitna za organizaciju rada u vrtiću. 
g. Nenad Jakšić poziva nazočne na diskusiju. 
g. Ivica Legin pita da li su izabrani i djelatnici za druga radna mjesta. 
g. Ivica Radanović odgovara da je i s njima obavljen razgovor isto kad i s kanidatima za 
ravnatelja, no, nitko još nije obaviješten, osim ravnateljice koja bi počela raditi najprije, a svi 
ostali biti će obaviješteni krajem ovog tjedna ili početkom slijedećeg. Nakon toga vijećnicima 
daje informaciju tko je sve izabran: 7 odgajatelja, domar, spremačica, kuharica, šefica 
računovodstva, administrator. Još ističe da se kod izbora gledalo da budu izabrani stvarno 
najbolji kandidati. 
g. Tomislav Kralj Mayer podsjeća da je na nekoliko prethodnih vijeća bila istaknuta bojazan 
da se neće javiti dovoljan broj kandidata za odgajatelje. 
g. Ivica Radanović odgovara da je bilo nešto više od 20 prijava za odgajateljice od čega je njih 
11 odgovaralo formalnim uvjetima natječaja te su sve pozvane na razgovor, a Upravno vijeće 
je izabralo njih 7. 
g. Tomislav Kralj Mayer pita da li se zna kad će vrtić biti potvoren. 
g. Ivica Radanović najprije daje informaciju vezanu uz predškolski odgoj za koji kaže da to 
rješavamo sa Osnovnom školom Rugvica i to će biti riješeno. Što se tiče otvaranja vrtića, 
ravnateljica počinje s radom 26.11., kasnije dolaze ostali djelatnici, pa će se potom krenuti sa 
natječajem za upis i smještajem djece. 
g. Emil Majstorović kaže da bi on volio da svi daju punu podršku ravnateljici, tako da nova 
zgrada vrtića bude reprezentativna. 
g. Ivica Radanović još napominje da su članovi Upravnog vijeća gledali da ti odgajatelji imaju i 
druge kvalitete (znanje engleskog jezika, jezik gluhonijemih, rehabilitacija s konjima, 
Montessori program i dr.), kako bi se u vrtiću mogli ostvarivati razni programi. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 16. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da u Odluci sve piše, poziva nazočne na diskusiju. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica i 
ustanovama drugih osnivača, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 17. 
Vezano uz II. Izmjene i dopune proračuna općine za 2021. godinu kratko obrazloženje daje g. 
Mato Čičak, općinski načelnik, te se osvrće na bitne stavke koje se mijenjaju. Napominje da će 
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prije donošenja proračuna za 2022. godinu biti još i III. Izmjene i dopune proračuna za ovu 
godinu. 
g. Nenad Jakšić poziva nazočne na diskusiju. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 9 glasova “za” i 2 
“suzdržana” glasa donosi 
 
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu i projekcije za 2022. godinu i 
2023. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 18. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o tome da smo svojevremeno digli kredit od 
17 milijuna kuna, te je bilo razrađeno za što će se isti potrošiti. Sada se radi o tome da u 
okviru tih 17 milijuna i istih projekata promjene pojedine cifre sukladno provedenim 
postupcima javnih nabava, kako bi mogli povući 2 milijuna kuna, a sve skupa do 17 milijuna 
kn. 
gđa. Ruža Miletić predlaže da se u materijalima ubuduće navede kako je glasio članak koji se 
mijenja, jer ovako vijećnici nemaju uvid što se mijenja. 
Nitko se više 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 davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kreditu- Erste&Steiermarkische bank 
d.d.., prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 19. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o tome da bi se išlo u project izgradnje 
kulturnog centra, a HEP uvjetuje gradnju trafostanice. Iz tog razloga potrebno je sklopiti 
ugovor sa HEP-om. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o priključenju građevine na lokaciji k.č.br. 1149/1 
i 1152/2 k.o. Rugvica, sa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 20. 
g. Ivica Radanović kaže da svake godine raspisujemo ovaj natječaj. Radi se o jednoj parceli u 
građevnoj zoni, te je u tekstu natječaja navedeno da će, u slučaju da tu parcelu prodamo, 
kupac u roku od 30 dana izaći iz posjeda. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 21. 
gđa. Ivana Jakovljević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja upoznaje nazočne da je 
odbor održao sjednicu, te u Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica predlažu Ružu Miletić za predsjednicu, te Tomislava 
Mayer Kralj i Željka Vojkovića za članove. 
g. Nenad Jakšić u ime Kluba vijećnika HDZ-a traži stanku od 10 minuta. 
Nakon stanke gđa. Ivana Jakovljević daje novi prijedlog: da se u Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica umjesto Ruže 
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Miletić imenuje Ana Munić za predsjednicu, te za članove Tomislav Mayer Kralj i Željko 
Vojković. 
gđa. Ruža Miletić kaže da nije niti bila zainteresirana za to imenovanje, no, zanima je razlog 
imenovanja, pa nakon tog promjene. 
gđa. Ivana Jakovljević odgovara da je odbor održao sastanak, a prije istog nije bio sastanak 
kluba vijećnika HDZ-a. Nema, kaže, nikakvog posebnog razloga “za” ili “protiv” ovog 
prijedloga, ali je tako. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se u Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica imenuju Ruža 
Miletić za predsjednika, te Tomislav Mayer Kralj i Željko Vojkovića za članove. 
 
Nakon glasovanja Općinsko vijeće sa 2 glasa “za” 8 glasova “protiv” i 1 “suzdržanim” glasom 
ne prihvaća prijedlog. 
 
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se u Povjerenstvo za 
provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica imenuju 
Ana Munić za predsjednicu, te za članove Tomislav Mayer Kralj i Željko Vojković. 
 
Općinsko vijeće sa 9 glasova “za”, 1 glasom “protiv” i 1 “suzdržanim” glasom donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Rugvica.  
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Rugvica imenuju se:  
1. Ana Munić, predsjednica  
2. Tomislav Mayer Kralj, član, 
3. Željko Vojković, član. 
 

Ad. 22. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se općina Rugvica nalazi u Urbanoj anglomeraciji 
grada Zagreba, te je ovu odluku potrebno donijeti kako bi se uključili u sustav iste. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za ulazak u sustav Urbane aglomeracije Zagreb, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 19,20 sati. 

 
KLASA: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/26-21-2 
 
Zapisničar:         PREDSJEDNIK 
                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Mira Grebenar        Nenad Jakšić 


