
Z A P I S N I K 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 23.03.2022. godine sa početkom u 17,00 sati 
u prostoru općinske uprave u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: g. Nenad Jakšić, gđa. Ana Munić, g. Emil Majstorović, gđa. Ivana Jakovljević, g. 
Tomislav Mayer Kralj, g. Ilija Ravlić, gđa. Tea Kolčić, gđa. Violeta Molnar, gđa. Ruža Miletić, g. 
Ivica Legin, g. Željko Vojković, g. Velimir Krznar, 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. Marija Čabraja, viša upravni referent, 
   gđa. Maja Blažević, ravnateljica Dječjeg vrtića Medvjedići, 
   g. Zdenko Komorčec, stručni suradnik u „Eko-floru plus“, Oroslavje, 
   gđa. Marijana Palijan, direktor „Eko-flora plus“, Oroslavje, 
   gđa. Maja Ptičar Novački, predstavnica „Eko-flora“, 
   gđa. Iva Grgić Ozimec, 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 nazočno svih 13 vijećnika, dakle postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje odluka. Predlaže da se točka 3. „Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
općine Rugvica za 2021. godinu“ skine s dnevnog reda  radi nedostavljene dokumentacije od 
strane isporučitelja usluge, a da se doda točka 3. „Zaključak o davanju suglasnosti na plan 
upisa djece u Dječji vrtić Medvjedići Rugvica za pedagošku godinu 2022/23. godine“, te se 
nakon glasovanja jednoglasno usvaja slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 23.12.2021. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3.   Zaključak o davanju suglasnosti na plan upisa djece u Dječji vrtić Medvjedići 

Rugvica za pedagošku godinu 2022/23. godine, 

4. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Rugvice, 

5. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2021. godinu, 
6. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 

2024. god. 
a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i vodnih građevina za 2022. godinu 
b)  I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu, 
c) I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, 

7. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, 

8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, 

9. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića na k.č.br. 558/1 k.o. 
Okunščak, 

10. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica 
za 2022. godinu, 
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11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rugvica za period 
2022.-2025. godine, 

12. Odluka o izmjenama Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Rugvica, 

13. Odluka o određivanju naziva ulice u Radnoj zoni Rugvica-sjever, 

14. Odluka o određivanju naziva ulice (Ulica Alfreda Nobela), 

15. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Rugvica i Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, 

16. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Rugvica, 

17. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica, 

18. Odluka o izmjenama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine 
Rugvica, 

19. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-
sjever, 

20. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju 
zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever, 

21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Rugvica, 

22. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i 
komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 
razdoblje do 2027. godine, 

23. Zaključak o davanju preporuke za kupoprodaju nekretnine u Ježevu, k.č.br. 732 
k.o. Ježevo, 

24. Prijedlog o kupoprodaji nekretnina u Ježevu, k.č.br. 860 i 861, k.o. Ježevo 
(stavljeno na razmatranje), 

25.  Zaključak o isplati uskrsnice umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i 
korisnicima nacionalne naknade za starije osobe u 2022. godini. 
 
      Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, pa Općinsko vijeće nakon 
glasovanja jednoglasno donosi 

 
     Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 23.12.2022. godine, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 

 
      Ad. 2. 

A) gđa. Ruža Miletić kaže da nije dobila odgovor na svoj upit sa prethodne sjednice vijeća 
vezano uz spajanje na kanalizacijsku mrežu, odnosno mogućnost da se to spajanje izvrši 
prije završetka projekta. 
g. Mato Čičak odgovara da se to spajanje neće moći završiti prije završetka projekta, 
odnosno dok nije završen tehnički pregled projekta. Još ističe da je bilo dosta problema sa 
izvođačem - EURCO-m, u vezi toga je održano dosta sastanaka, te kako stvari sada stoje, 
projekt Dugo Selo-Rugvica trebao bi biti gotov do kraja 11. mjeseca. 
gđa. Ruža Miletić kaže da je tražila, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, 
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odgovor vezano uz dvije teme, rok je prošao, a odgovore nije dobila. 
g. Mato Čičak odgovara da je ovo što je tražila stvaranje novih informacija, a to sukladno 
zakonu nismo dužni dostaviti. Ne možemo opteretiti općinsku upravu s tim jer ne bi mogli 
funkcionirati. Pitanje može biti usmjereno za stvari koje postoje, a ne da stvaramo nove 
informacije. 
gđa. Marija Čabraja pojašnjava da je, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 
potrebno tražiti konkretne stvari. 
gđa. Ruža Miletić navodi da se radi o podacima navedenima u izvještajima i to nisu neke 
nove informacije. 
g. Mato Čičak upućuje gđu. Miletić da može doći u općinu i pogledati sve što je interesira. 
 
B) gđa. Ruža Miletić kaže da nije dobila odgovor vezano uz pitanje studija na jezerima. 
g. Ivica Radanović odgovara da je kolega sve iskopirao i da će ju se kontaktirati kroz koji 
dan da preuzme tražene studije. 
 
C) g. Emil Majstorović pita da li su na području općine Rugvica registrirane izbjeglice iz 
Ukrajine. 
g. Mato Čičak odgovara da su dvije obitelji bile smještene u privatnom smještaju, no, jedna 
je obitelj otišla u Zagreb, a druga je u Novom Svibju. Komunikacija sa školom je 
uspostavljena, no, problem je sa jezikom. Kaže da je održan sastanak sa gradom Dugim 
Selom i općinom Brckovljani i svi su spremni koliko je potrebno. Kaže da je država 
osigurala velike kapacitete, općina Rugvica nekih zahtjeva od viših institucija još nema, ali 
je na raspolaganju ako zatreba. 
 
D) g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi natječaja za udruge. Kaže da je predložio na 
jednoj od sjednica vijeća da se natječaji objave krajem godine za iduću godinu. Ovako će 
sredstva ove godine biti na raspolaganju tek u 5. – 6. mjesecu.  
g. Mato Čičak odgovara da se ove godine radi raznih problema natječaj prilagođavao 
zakonu i onome što nam je rekla revizija. Kaže da se nikakav novac neće davati bez 
natječaja. Sve je spremno, ali se čekaju današnje izmjene proračuna. Još kaže da su udruge 
sa svime upoznate, a i nije se još ništa niti dešavalo. Iduće godine će se pokušati da sve 
bude ranije, te još napominje da će se sredstva davati tek kad krenu manifestacije. 
g. Nenad Jakšić kaže, što se tiče natječaja, svi će sredstva dobiti kad im budu potrebna, tako 
je dogovoreno. 
 
 E) g. Željko Vojković postavlja pitanje u vezi registra ugovora, te navodi da je obaveza 
svakih 6 mjeseci taj registar ažurirati na Općinskoj stranici, a vidi da općina isti nema za 
2020. i 2021. godinu. 
g. Ivica Radanović odgovara da Općina sukladno svojim kadrovskim kapacitetima postupa 
sukladno dopisu Ministarstva gospodarstva i nalaza državne revizije, a svakako će kada se 
steknu uvjeti za to u smislu kadrovskog jačanja, ili barem nešto manjeg opsega posla ići i na 
dodatno poboljšanje razine transparentnosti. 
 
 
F) g. Ivica Legin postavlja pitanje u vezi dječjeg vrtića, odnosno, da li je bilo promjena u 
smislu zaposlenja. Kaže da ima informaciju da je bilo još javnih poziva i da je vrtić 
zamijenio neke ljude.  
gđa. Maja Blažević odgovara da je vrtić započeo s radom 10.01. ove godine, tad je bilo 7 
odgajatelja, te ispomoć još jednog na 7 dana, nakon toga je išao natječaj. Sa 04.03. vrtić ima 
9 odgajatelja. Vrtić nema defektologa, te je za to radno mjesto otvoren natječaj. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da ćemo na ljeto preuzeti i dječji vrtić “Vesela pandica” 
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gdje se planira još 6 odgajatelja. Još napominje da su neki odgajatelji odustali od posla. 
g. Ivica Legin navodi da jednoj odgajateljici ugovor nije produžen, a s druge strane nema ih 
dovoljno. 
gđa. Maja Blažević ističe da je jedna odgajateljica primljena na 60 dana, a nakon što je 
okončan natječaj, izabrani su kandidati koji su bili bolji. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednik Općinskog vijeća zaključio točku 
dnevnog reda.  

      Ad. 3. 
Vezano uz ovu točku dnevnog reda 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 na plan upisa djece u Dječji vrtić Medvjedići Rugvica za pedagošku 
godinu 2022/23. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

      Ad. 4. 
U vezi ove točke dnevnog reda sjednici su nazočni predstavnici “Eko-flora” g. Zdenko 
Komorčec, gđa. Marijana Palijan i gđa. Maja Ptičar Novački. 
Obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje g. Mato Čičak, općinski načelnik. Kaže da se 
mijenjao Zakon o gospodarenju otpadom, bilo je i dosta prigovora na cijenu odvoza otpada, 
te su se neke stvari trebale mijenjati. U vezi toga održan je sastanak sa predstavnicima Eko-
flora, na sastanak su bili pozvani i svi vijećnici, te se na sastanku došlo do rješenja. Poziva g. 
Komorčeca da se obrati vijećnicima. 
g. Zdenko Komorčec pozdravlja sve nazočne te navodi da je predložena odluka u 
suglasnosti sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Sad se donosi cijena minimalne javne 
usluge za fiksni dio. Više nema kategorija samačkih niti staračkih domaćinstava, već samo 
kućanstva. Fiksni dio je za svaku kategoriju isti, a imamo rok od tri mjeseca za suglasnost 
na varijabilni dio. Još kaže da se više neće slati po 6 uplatnica, već po jedna, mjesečno. 
g. Mato Čičak navodi da je fiksni dio 68,00 kuna, a jedan odvoz otprilike toliko da cijena 
bude kakva je bila i do sada. Smatra da je postignut kvalitetan prijedlog ove odluke. 
gđa. Marijana Palijan pojašnjava neke stvari iz odluke vezano uz kompostiranje gdje se radi 
o tome da će oni koji ne kompostiraju sami, imati cijenu višu za 30,00 kuna. 
g. Emil Majstorović kaže da su njemu u oči upale kazne za npr. uništenu kantu. Naime, kako 
dokazati da je kantu uništio djelatnik Eko-flora kad iz nje istovaruje smeće. 
gđa. Marijana Palijan odgovara da oni rijetko traže da korisnik nadoknadi štetu za kantu, 
odnosno zamijene kantu o vlastitom trošku. Osim ako se zapali ili ukrade, traže nadoknadu. 
g. Emil Majstorović još navodi i da ih je teško dobiti na telefon. 
gđa. Marijana Palijan kaže da je problem bio kad se slalo po 6 uplatnica na 56000 korisnika. 
Sad kad će se slati uplatnica svaki mjesec, neće biti toliki pritisak. 
Još se vodi kraća diskusija u vezi kanti za bio otpad, te g. Zdenko Komorčec navodi što sve 
spada u tu vrstu otpada. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 

 
     O D L U K U 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rugvica, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 5. 
Vezano uz izvješće o radu općinskog načelnika u prethodnoj godini, g. Mato Čičak iz 
izvješća izdvaja ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju dječjeg vrtića, novčanu 
pomoć djeci od 2.-18. godine života, te još nekoliko bitnijih stavaka. Još navodi da je 
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realizirano sve što je zacrtano. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 10 glasova “za” i 3 
“suzdržana” glasa donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2021. godinu, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 6. 
Vezano uz I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu, g. Ilija Ravlić, član Odbora za 
financije i proračun daje izvješće o održanoj sjednici. Kaže da je Odbor održao sjednicu 
21.03., te je jednoglasan zaključak da se predlaže Općinskom vijeću da donese I. izmjene i 
dopune proračuna za 2022. godinu sa svim pripadajućim programima. 
Kraće obrazloženje izmjena daje općinski načelnik, g. Mato Čičak. Osvrće se na bitne stavke 
koje se mijenjaju ili dodaju: sredstva za nabavu motornog čamca, povećanje sredstava za 
ostale udruge temeljem javnog natječaja, sredstva za predškolu pri Osnovnoj školi, 
povećani rashodi za Dječji vrtić.. 
Nakon toga vodi se kraća diskusija vezano uz sredstva za ostale udruge, te u toj diskusiji 
sudjeluju g. Željko Vojković, g. Mato Čičak, gđa. Jasna Pleša i g. Ivica Radanović. Vezano uz 
ovu diskusiju g. Mato Čičak još navodi da će se sva sredstva podijeliti putem javnog poziva. 
g. Željko Vojković postavlja pitanje vezano uz stavku poljoprivrede, odnosno pita da li se 
neka stavka iz ovog proračuna može koristiti za sufinanciranje nabave repromaterijala. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da će od 1.4. biti otvoren natječaj za OPG-e i 
poljoprivrednike sa površinama do 10 hektara. Sufinancirati će se razlika u cijeni 
repromaterijala i tu će biti podijeljena značajna sredstva. Kaže da se ne može više puta ista 
stvar sufinancirati, a općina niti nema kapaciteta za to. Još napominje da od kad općina 
nabavlja repromaterijal za poljoprivrednike, općina to nikad nije sufinancirala, nego samo 
kreditirala. Sad toga više nema jer nema dovoljno interesa. Osim toga, s obzirom na 
svakodnevna poskupljenja, to bi nam stvaralo probleme. 
g. Nenad Jakšić nazočnima još ukratko govori o spomenutoj mjeri za sufinanciranje 
repromaterijala. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 
godinu, te 
a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
vodnih građevina za 2022. godinu, 
b) I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2022. godinu, 
c) I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 7. 
g. Ivica Radanović kaže da se radi o tome da se dodaje članak koji kaže da Dječji vrtić 
Medvjedići ima podružnicu u Jalševcu Nartskom, tamo gdje je sada Vesela pandica. Nakon 
izglasavanja ova će se odluka dostaviti Ministarstvu obrazovanja radi davanja suglasnosti.   
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
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Ad. 8. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o prethodnoj suglasnosti na prijedlog 
izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Medvjedići. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

Ad. 9. 
g. Nenad Jakšić napominje da je ova odluka vezana uz Dječji vrtić Medvjedići, odnosno da se 
ustanovi Dječji vrtić Medvjedići daje na upravljanje i korištenje zgrada vrtića sa svom 
opremom i pripadajućim dijelovima nekretnne gdje se nalazi vrtić. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića na k.č.br. 558/1 k.o. Okunščak, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 10. 
U vezi Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite općine Rugvica za 2022. godinu 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 usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2022. godinu, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 11. 
Vezano uz Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite gđa. Ruža Miletić 
smatra da je ovo pitanje za općinu jako važno, pogotovo sada s obzirom na situaciju u 
svijetu. Pita da li u slučaju nuklearnog rata imamo preventivno nešto planirano ukoliko se 
ukrajinska kriza prošiti na naše područje i da li imamo atomsko sklonište koje su svi 
zaposleni financirali iz svojih plaća. Pita i da li ima neki savjet ako bi došlo do nuklearne 
agresije, gdje bi ljudi išli. 
g. Nenad Jakšić odgovara da atomskog skloništa nemamo. 
g. Mato Čičak također navodi da sklonište nemamo, a da ga i imamo, ono je za 200-tinjak 
ljudi, a općina ima 7200 stanovnika. Tko bi onda od njih išao u sklonište? Vjeruje u razum 
svjetskih vođa, odnosno da neće doći do takve situacije, jer bi to bila tragedija. Još 
napominje da rješenje o kojem priča vijećnica Miletić, nemaju niti najbogatije zemlje. Slaže 
se da bi Civilna zaštita trebala biti dobro organizirana, no, prava snaga u koju ima 
povjerenje su vatrogasci. Na raspolaganju imamo obučenih i liječnički pregledanih 
dovoljno ljudi koji bi u prvi trenutak uskočili i reagirali. 
g. Emil Majstorović pita na koji se period biraju povjerenici Civilne zaštite. 
g. Nenad Jakšić odgovara da se biraju na 4 godine. 
gđa. Ruža Miletić skreće pažnju na to da su ljudi financirali nešto što nije učinjeno. Obuku 
nisu prošli svi povjerenici, nisu ažurirane pravne osobe, ispada da ništa nije učinjeno do 
kraja, puno toga je samo na papiru. Pita koliko je osoba koje su prošle obuku, da li su 
dovoljno educirani. Kaže da se ovdje sve bazira na vatrogastvu. 
g. Mato Čičak odgovara da je teško naći povjerenike civilne zaštite jer to ne mogu biti 
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operativni vatrogasci jer svi oni negdje rade.  Treba birati one koji nigdje ne rade da bi se 
njih moglo educirati. Još kaže vijećnici Miletić da ona stalno priča da nešto nije dobro po 
pitanju civilne zaštite, pa je poziva da se pridruži i u operativnom radu civilne zaštite ili u 
dobrovoljne vatrgasce čiji je i on član, a ne da samo kritizira. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 glasova “za” 
i 1 “suzdržanim” glasom donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaćaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 
period 2022.-2025. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 12. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o tome da umjesto riječi “načelnik” trebaju 
stajati riječi “Jedinstveni upravni odjel”. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 13. 
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za imenovanje ulica, naselja i trgova daje predsjednica 
Odbora gđa. Ana Munić. Kaže da Odbor jednoglasno predlaže da se ulica u radnoj zoni 
Rugvica-sjever zove Ulica grada Vukovara. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju naziva ulice u Radnoj zoni Rugvica-sjever. 
Određuje se da naziv ulice koja prolazi naseljem Rugvica na kč.br. 255/1, 254/15, 254/14, 
255/2, 254/12, 266/2 i 256/2 sve u k.o. Rugvica glasi Ulica grada Vukovara. 
 

Ad. 14. 
Izvješće o održanoj sjednici Odbora za imenovanje ulica, naselja i trgova daje predsjednica 
Odbora gđa. Ana Munić. Kaže da Odbor jednoglasno predlaže da se ulica koja prolazi 
djelomično naseljem Otok Svibovski, te djelomično naseljem Sop zove: Ulica Alfreda 
Nobela. 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju naziva ulice (Ulica Alfreda Nobela). 
Određuje se danaziv ulice koja prolazi: 
1. djelomično naseljem Otok Svibovski i to: cijelom kč.br. 1709/2, cijelom kč.br. 1708/2, 
cijelom kč.br. 1707/2, cijelom kč.br. 1706/2, cijelom kč.br. 1705/2, cijelom kč.br. 1704/2, 
cijelom kč.br. 1703/2, cijelom kč.br. 1702/3, cijelom kč.br. 1701/6, cijelom kč.br. 1701/5, 
cijelom kč.br. 1700/3, cijelom kč.br. 1699/4 i cijelom kč.br. 1698/4, sve u k.o. Hruščica, te 
2. djelomično naseljem Sop i to cijelom kč.br. 1500/3, cijelom kč.br. 1529/5, cijelom kč.br. 
4647/6, cijelom kč.br. 1520/3, cijelom kč.br. 4647/7, cijelom kč.br. 1710/3, cijelom kč.br. 
1710/6, cijelom kč.br. 1678/4, i cijelom kč.br. 1683/15, sve u k.o. Hruščica 
glasi: Ulica Alfreda Nobela. 
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Ad. 15. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da smo primili predstavnike općine Uskoplje  koji bi s 
nama sklopili Sporazum o suradnji. Ističe da tamo živi dosta Hrvata koji su prošli dosta 
teška vremena. Također smatraju da bi se na ovaj način mogli prijaviti na neke natječaje. 
Moli vijećnike da podrže sklapanje ovog sporazuma. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Rugvica i Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 16. 
g. Ivica Radanović navodi da je stari natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta 
(kč.br. 310/2 u k.o. Okunščak) istekao, treba se raspisati novi, pod istim uvjetima. 
Nitko se nije javio za dioskusiju, 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. 17. 
Izvješće sa sjednice Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević, predsjednica 
odbora. Kaže da je zaključak Odbora da se u Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica imenuju Munić Ana, Mayer Kralj 
Tomislav i Legin Ivica. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 12 glasova “za” 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: Munić Ana za predsjednicu, te Mayer Kralj Tomislav i Legin 
Ivica za članove. 
 

Ad. 18. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da općina ide u prodaju zemljišta površine oko 
140000 m². Radi toga moramo napraviti 2 ceste u duljini od po 170 metara. Naime, kupci 
dijela tih parcela moraju imati pristup cesti da bi se mogli upisati kao vlasnici. Prije smo, 
kaže, imali nekih problema s tim, pa je ova odluka napravljena na način da kupci nisu ti koji 
rade parcelaciju, nego općina. 
g. Mato Čičak navodi da ćemo s ovim ubrzati proces parcelacije za nekoliko mjeseci. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rugvica, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 19. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da smo za parcele u našoj zoni dobili pisma namjere 
brojnih pravnih subjekata. To će biti veliki prihod, ali imamo i troškova. Kaže da je na zoni 
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rađeno 3 godine – od prenamjene zemljišta, postupka darovanja kroz Ministarstvo državne 
imovine, onda smo išli na županijsku procjenu, pa onda na državnu. Sad nema nikakvih 
problema oko toga. Smatra da je dobro da se zona popunjava, a imamo i daljnji plan širenja 
zone, te još napominje kako imamo puno pohvala na izgled uređenja naše zone. 
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 zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 20. 
Izvješće sa sjednice Odbora za izbor i imenovanja daje gđa. Ivana Jakovljević, predsjednica 
odbora. Kaže da je zaključak Odbora da se u Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju 
zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever imenuju Majstorović Emil, Krznar Velimir, 
Jakovljević Ivana, Molnar Violeta i Petek Marko. 
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 zemljišta u Radnoj 
zoni Rugvica-sjever. 
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever 
imenuju se: Majstorović Emil za predsjednika, te Krznar Velimir, Jakovljević Ivana, Molnar 
Violeta i Petek Marko za članove. 
 

Ad. 21. 
Vezano uz prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 
pokojnika unutar groblja na području Općine Rugvica nitko se nije javio za diskusiju, pa 
Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 
pokojnika unutar groblja na području Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 22. 

g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da smo na jednoj od prošlih sjednica donijeli Odluku o 
davanju suglasnosti za ulazak u sustav Urbane aglomeracije Zagreb. Oni su sad dali Nacrt 
strategije, mi bi trebali dati pozitivno mišljenje na isti. 
g. Mato Čičak navodi da je on radio veliki otpor u vezi toga, ne slaže se s njima, a sad ćemo 
vidjeti da li ćemo što dobiti, s obzirom da mu je obećano da će se posebno gledati na općinu 
Rugvica.  
gđa. Ruža Miletić kaže da joj nije jasno to što načelnik kaže da ne zna što ćemo mi dobiti. 
g. Mato Čičak napominje da smo sve te stvari oko strategije morali realizirati u kratkom 
vremenu (2017. godine nismo dobili ništa). Bez naše suglasnosti su radili popravke na toplani i 
tu mi nismo dobili ništa. Još kaže da u strategiji piše svašta, a na kraju oni odrede kako će biti. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

O D L U K U 
o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog 
akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. 
godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 23. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne o prostorno planskoj namjeni predmetne čestice 
navodeći ujedno da se radi o čestici u Ježevu pokraj igrališta. Išli smo i na procjenu 
vrijednosti, te je parcela procijenjena na 14.400,00 kuna, vlasnik parcele se složio s tim 
iznosom. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju preporuke za kupoprodaju nekretnine u Ježevu, k.č.br. 732 k.o. Ježevo, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 24. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da se radi o dvije čestice koje bi općini danas-sutra 
koristile. Na njima su i neki objekti. Za te je parcele zatražena procjena.  Za navedene 
parcele imamo zainteresiranog kupca.  
g. Ivica Radanović kaže da prodaja ovih parcela nije od interesa za općinu, mi tu u 
budućnosti možemo nešto napravitui. 
g. Mato Čičak predlaže da se ovo odbije, odnosno da ne prodajemo te parcele. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 12 glasova “protiv” i 1 “suzdržanim” 
glasom donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
Odbija se prijedlog o kupoprodaji nekretnina u Ježevu, k.č.br.860 i 861, k.o. Ježevo. 
 

Ad. 25. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da općina nastavlja sa isplatom umirovljenicima. Predlaže 
se da se umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade, te korisnicima zajamčene 
minimalne naknade isplati uskrsnica u iznosu od 150,00 kuna. 
gđa. Ruža Miletić napominje da je na prethodnoj sjednici rečeno da će se razmotriti 
prijedlog da se daje i onima sa mirovinom višom od 3.000,00 kuna. 
g. Mato Čičak odgovara da trenutno to nismo u mogućnosti, jer sve koje financiramo iz 
proračuna sada držimo na manjim isplatama. 
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 uskrsnice umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i korisnicima nacionalne 
naknade za starije osobe u 2022. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 18,45 sati. 

 
KLASA: 021-05/22-01/1 
URBROJ: 238/26-22-2 

 
 

Zapisničar:          PREDSJEDNIK 
                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                                     Nenad Jakšić 


