
Z A P I S N I K 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 25.05.2022. 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. Ilija 
Ravlić, gđa. Tea Kolčić, gđa. Violeta Molnar, g. Velimir Krznar, g. Ivica Legin. 
Izočni: g. Tomislav Mayer Kralj, gđa. Ruža Miletić, g. Ivica Gavran, g. Željko Vojković. 
Ostali nazočni:    g. Mato Čičak, općinski načelnik, 
     g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
     gđa. Slavica Kalaica, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje 

             i komunalne djelatnosti, 
   gđa. Jasna Pleša, voditeljica Odsjeka za računovodstvo, 
   gđa. Marija Čabraja, viši upravni referent, 
   gđa. Maja Blažević, ravnateljica Dječjeg vrtića Medvjedići, 
   g. Zdenko Komorčec, stručni suradnik u „Eko-floru 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 od 13 vijećnika nazočno njih 9, dakle postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 
Predlaže da se dodaju četiri točke dnevnog reda i to slijedećim redoslijedom: 
18. točka: „Zaključak o novčanoj pomoći učenicima srednjih škola i visokoškolskih ustanova koji 
istovremeno pohađaju i nastavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja“, 
19. točka: „Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u radnoj zoni Rugvica-sjever 
označene kao 1D“, 20. točka. „Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u radnoj zoni 
Rugvica-sjever označene kao 1A i 1B“,  i 31.“Zaključak o imenovanju povjerenstva za prodaju 
parcela u radnoj zoni Rugvica sjever označenih kao 1A, 1B i 1D“ sa čime se vijećnici slažu te se 
nakon glasovanja jednoglasno usvaja slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 23.03.2022. godine, 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog 
otpada na području Općine Rugvica za 2021. godinu, 
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2021. godinu, 

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 
Medvjedići Rugvica, 

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

7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu, 

a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini,  

b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini,  

  c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini,  

  d) Izvješće o realizaciji Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Rugvica u 2021. godini,  

8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godini,                   
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih 
građevina za 2021. godinu, 



 2 

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2021. godinu,  
11. Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Rugvica za 2021. godinu, 
12. Odluka o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu Odluke o donošenju VII. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica, 

13. Odluka o darovanju nekretnine Osnovnoj školi Rugvica, k.č.br. 1149/1 k.o. Rugvica, 

14. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine, k.č.br. 909 k.o. Rugvica, 
15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica, 
16. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta- D.B.C. 
GROUP d.o.o., 
17. Zaključak o davanju preporuke za kupoprodaju nekretnine u Okunšćaku, k.č.br. 1232/9 k.o. 
Okunšćak, 
18. Zaključak o novčanoj pomoći učenicima srednjih škola i visokoškolskih ustanova koji 
istovremeno pohađaju i nastavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja, 
19. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni 
Rugvica-sjever označene kao 1D, 
20. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni 
Rugvica-sjever označene kao 1A i 1B, 
21. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki AMDRA d.o.o. 
22. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki LABTEX d.o.o. 
23. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki MEWO d.o.o. 
24. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki PAT-PROMET d.o.o. 
25. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki CARGO TRANS d.o.o. 
26. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki METAL PEZELJ d.o.o. 
27. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki ROX d.o.o. 
28. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki INSTAR TRAILER SERVICE 
d.o.o. 
29. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki FRAGARIA d.o.o. 
30. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki INTEREXPORT d.o.o. 
31. Imenovanje Povjerenstva za prodaju zemljišta u radnoj zoni Rugvica-sjever. 

 
Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 6. sjednice, pa Općinsko vijeće jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 23.03.2022. godine, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 2. 

Pod točkom “Pitanja i prijedlozi” nije bilo diskusije. 
 

Ad. 3. 
Sjednici su vezano uz ovu točku dnevnog reda nazočni predstavnici “Eko-flora plus”, a kratko 
izvješće podnosi g. Zdenko Komorčec, stručni suradnik u „Eko-floru plus“. Napominje da je 
podnošenje izvješća propisano Uredbom o gospodarenju otpadom, te on ukratko iznosi bitne 
podatke iz izvješća. S obzirom da su vijećnici u prilogu dobili ovaj materijal poziva ih da, 
ukoliko ih nešto interesira, postave pitanje, te će im on odgovoriti. 
g. Emil Majstorović predlaže da se češće prazne kontejneri na zelenom otocima jer se zna desiti 
da su puni do vrha, pa se smeće stavlja oko njih. 
g. Zdenko Komorčec kaže da se pokupi sve, možda ne isti dan kad je odvoz planiran, ali kroz 
dan-dva se pokupi. 
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 o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području 
Općine Rugvica za 2021. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 4. 

g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da je ovo izvješće općinskog načelnika, sve je obrazloženo u 
materijalima, te poziva nazočne na diskusiju. 
g. Mato Čičak napominje da sustav odvojenog sakupljanja otpada na području općine Rugvica 
zadovoljava potrebe stanovništva, te će se dalje raditi na unaprjeđenju istog.  
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 izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2021. godinu, 
prema tektu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 5. 
Obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje gđa. Maja Blažević, ravnateljica Dječjeg vrtića 
Medvjedići. Upoznaje nazočne da je 23.05. donesen prijedlog izmjena, radi se o tome da će se 
otvoriti područni objekt, te je potrebno mijenjati Statut. Područni objekt zvati će se Dječji vrtić 
Medvjedići, podružnica Jalševec Nartski. Naziv podružnice definiran je u članku 2. prijedloga 
izmjena i dopuna Statuta. U članku 3. prijedloga izmjena i dopuna definirana je uloga voditelja 
Podružnice kojeg bira upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja vrtića. 
g. Mato Čičak kaže da smo dobili suglasnost Ministarstva da osnujemo podružnicu vrtića, ćime 
se dodatno povećavaju kapaciteti vrtića. Svi potrebni koraci su poduzeti, naručuje se oprema, 
organizira se nabava hrane za djecu. Još napominje da će se zaposliti 6-7 novih odgajatelja, a 
privatni koncesionar sa 31.08. izlazi iz vrtića. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 8 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

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

  
 Ad. 6. 

gđa. Maja Blažević, ravnateljica Dječjeg vrtića Medvjedići upoznaje nazočne da se u Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići mijenja broj izvršitelja 
odgojitelja – sa 10 na 18, mijenja se i broj spremačica – sa 2 na 3, te se dodaje novo radno 
mjesto – pomagač u odgojno-obrazovnom procesu koji je podrška djetetu s teškoćama u 
razvoju. 
g. Mato Čičak još napominje da ćemo se prijaviti za sredstva za nadogradnju – proširenje 
dječjeg vrtića. 
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 II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
  

 Ad. 7. 
Vezano uz ovu točku dnevnog reda g. Nenad Jakšić čita zapisnik sa sjednice Odbora za financije 
i proračun koja je održana 23.05., te je jednoglasan zaključak odbora da se predlaže Općinskom 
vijeću da prihvati Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2021. godinu. 
g. Mato Čičak kaže da je realizacija proračuna 61 milijun kuna, te ističe bitne stavke izvršenja. 
gđa. Jasna Pleša se nadovezuje, te kaže da je u 2021. godini bilo dosta velikih investicija – 
nogostupi, asfaltiranje ulica, uređenje domova i drugo. Višak sredstava je 1.771.000,00 kuna, te 
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se isti namjenjuje za kapitalne izdatke u 2022. godini. Još napominje da su u sklopu godišnjeg 
izvješća proračuna uvrštena i izvješća o realizaciji svih programa (u socijalnoj skrbi, kulturi, 
sportu, te korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem). 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 8 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu, te 

a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini,  

b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini,  

  c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini,  
d) Izvješće o realizaciji Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Rugvica u 2021. godini, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 

  
 Ad. 8. 

gđa. Jasna Pleša upoznaje nazočne da se sukladno Pravilniku o računovodstvu proračuna 
donosi i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u kojoj se konstatira da je ukupni višak 
prihoda 1.771.380,00 kuna koji će se u 2022. godini namjenski utrošiti na izgradnju komunalne 
infrastrukture i vodnih građevina i ostalih kapitalnih projekata. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godini, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 9. 
Vezano uz Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
vodnih građevina, g. Mato Čičak kaže da je ovo izvješće sa svim stavkama vezano uz izvršenje 
proračuna. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 8 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

 Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
i vodnih građevina za 2021. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 10. 
gđa. Slavica Kalaica navodi da se radi o istoj stvari kao i u prethodnoj točci gdje su vezano uz 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sve 
stavke vezane uz izvršenje proračuna. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 8 glasova “za” i 1 
“suzdržanim” glasom donosi 
 

 Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

  
 Ad. 11. 

Vezano uz Izvješće o radu Općinskog vijeća u 2021. godini, 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 radu Općinskog vijeća za 2021. godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 



 5 

 Ad. 12. 
gđa. Slavica Kalaica upoznaje nazočne da smo donijeli VII. Izmjene i dopune Prostornog plana 
još 2020. godine, sada se ustanovilo da se potkrala greška vezana uz boju, odnosno namjenu 
površina, te je izostavljen tekst na pojedinim česticama koje označavaju neke objekte na 
području općine (općina, vatrogasni dom, škola i drugo). Još napominje da je u prilogu nova, 
ispravljena karta. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
 Ad. 13. 

gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da je provedena parcelacija igrališta uz Osnovnu školu, 
napravljen je parcelacioni elaborat, sve je poslano na mišljenje županijskom procjeniteljskom 
povjerenstvu, te smo dobili pozitivno mišljenje. Ovom odlukom tu česticu darujemo Osnovnoj 
školi u svrhu izgradnje nove škole. 
g. Mato Čičak pojašnjava da se radi o de facto izgradnji nove škole koja bi bila smještena uz 
postojeću na dijelu parcele gdje se sada nalazi nogometno igralite. Računa se na sredstva iz 
Fonda nacionalnog plana i oporavka, te iz županijskog proračuna, a na drugom dijelu igrališta 
planira se kulturni centar. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o darovanju nekretnine Osnovnoj školi Rugvica, k.č.br. 1149/1 k.o. Rugvica, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 14. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da ovom odlukom općina prihvaća darovanje čestice od 
strane Osnovne škole u svrhu izgradnje autobusnog okretišta. Od Školskog odbora dobili smo 
odluku o darovanju. Na odluku Školskog odbora županija daje svoju suglasnost. Kad suglasnost 
dobijemo, može se potpisati ugovor o prihvaćanju darovanja. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
  

 O D L U K U 
o prihvaćanju darovanja nekretnine, k.č.br. 909 k.o. Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 15. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da je na prošloj sjednici općinskog vijeća raspisan 
natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Rugvica, stigla je jedna ponuda, 
te ponuđena godišnja zakupnina u iznosu od 1.300,00 kuna. Još navodi da se Povjerenstvo 
sastalo i zaključak je da ponuda zadovoljava sve uvjete iz natječaja, te predlažu da se izabere taj 
ponuditelj. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 8 glasova “za” i 1 glasom 
“protiv” donosi 
 

 O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude na natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 16. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da smo prije 7-8 mjeseci sa firmom “D.B.C. GROUP” iz 
Donjeg Stupnika sklopili ugovor o kupoprodaji zamljišta. Općina je napravila parcelaciju i sad 
trebamo sklopiti aneks ugovora sa njima, te će oni u 6 mjesečnih obroka uplatiti ostatak 
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kupoprodajne cijene. 
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.C. GROUP 
d.o.o., prema tekstu u prilogu zapisnika. 
  

 Ad. 17. 
gđa. Marija Čabraja upoznaje nazočne da nam se javila zainteresirana osoba da od općine 
otkupi dio parcele u Sabolovoj ulici. Naime, u sklopu dvorišta je okretište, on bi to otkupio, 
iznos koji bi nam platio je 13.000,00 kuna. Nama taj dio parcele nije od značaja jer je cesta 
produljena i dalje pa nema potrebe za okretištem, a njemu znači puno da pripoji svojoj parceli. 
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 Okunšćaku, k.č.br. 1232/9 k.o. Okunšćak, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 18. 
g. Nenad Jakšić navodi da smo odluku o novčanoj pomoći proširili i na studente koji studiraju i 
pohađaju glazbenu školu. 
Nitko se nije javio za diskusiju pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 Z A K L J U Č A K 
o novčanoj pomoći učenicima srednjih škola i visokoškolskih ustanova koji istovremeno 
pohađaju i nastavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja, prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

Ad. 19. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da postoji iskazan interes za parcele u Radnoj zoni 
Rugvica-sjever, te bi se za dvije manje parcele raspisao jedan natječaj, a drugi za veliku 
površinu od 180000m2 za kojeg je zainteresiran strani investitor sa značajno strožim uvjetima 
natječaja, budući bi prodajom i eventualnom negradnjom na tako velikoj površini Općina 
moguće bila onemogućena u daljnjem širenju poduzetničkih zona. 
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 
označene kao 1D, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 20. 
g. Mato Čičak upoznaje referira se na prethodnu točku da se radi o parceli od više od 180000 
m² i britanskom investitoru koji gradi velike centre. Da bi mi bili sigurni da će sve biti kako 
treba, stavilo bi se da općina ima pravo nazadkupnje ako oni to u roku od 5 godina ne naprave 
uz još neka osiguranja, te predlaže i da se ide i u natječaj za parcele 1A i 1B koje su površine cca 
10000m2 i 20000m2 . 
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 
označene kao 1A i 1B, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 21. – Ad. 30. 
g. Nenad Jakšić navodi da se radi o prodaji 10 parcela za koje smo raspisali natječaj. Također 
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napominje da se sastalo Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju parcela u Radnoj zoni 
koje je sve ponude pregledalo, te daje prijedlog Općinskom vijeću da donese odluku o prodaji 
parcela tvrtkama, ponuditeljima. Ističe da će se glasati za svaku točku posebno. 
 

 Ad. 21. 
g. Ivica Legin podsjeća nazočne da je vijeće na prošloj sjednici podržalo prodaju parcela. Vezano 
uz ponudu tvrtke “AMDRA”, kaže da je riječ o kožari koja posluje na području naselja Soblinec i 
ne rade po propisanim procedurama. Predlaže da se vodi računa kod izdavanja dozvola, da sve 
bude kako treba, da ne bi bilo problema, odnosno da se ne desi da se smrad širi kilometrima 
okolo. 
g. Mato Čičak navodi da smo kod dobivanja zemlje od države dobili i obavezu te parcele 
popuniti kroz nekoliko godina. Što se tiče “AMDRE” kaže da se radi o firmi “REKO” koja je radila 
na našem području i nikad nije bilo nikakvih problema. Sumnjivim firmama ne bi niti dozvolili 
da dođu na naše područje. 
gđa. Slavica Kalaica navodi da firma mora zadovoljiti sve uvjete koji se za objekt takve vrste 
traže. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja sa 7 glasova “za” i 2 
“suzdržana” glasa donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki AMDRA d.o.o., prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

 Ad. 22. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki LABTEX d.o.o., prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

 Ad. 23. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki MEWO d.o.o., prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

 Ad. 24. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki PAT-PROMET d.o.o., prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 25. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki CARGO TRANS d.o.o., prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 26. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
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 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki METAL PEZELJ d.o.o., prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 27. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki ROX d.o.o., prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

 Ad. 28. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki INSTAR TRAILER SERVICE d.o.o., prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 29. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki FRAGARIA d.o.o., prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 
 

 Ad. 30. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki INTEREXPORT d.o.o., prema tekstu u 
prilogu zapisnika. 
 

 Ad. 31. 
gđa. Ivana Jakovljević upoznaje nazočne da se sastao Odbor za izbor i imenovanja te predlažu 
da se u Povjerenstvo za prodaju zemljišta u radnoj zoni Rugvica-sjever imenuju Majstorović 
Emil, Krznar Velimir, Jakovljević Ivana, Molnar Violeta i Petek Marko. Isto povjerenstvo je za 
oba natječaja.  
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 8 glasova “za” i 1 “suzdržanim” glasom 
donosi 
 

 Z A K L J U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta u radnoj zoni Rugvica-sjever za parcele 1A, 1B 
I 1D ( dva natječaja ). 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 17,50 sati. 

 
KLASA: 021-05/22-01/5 
URBROJ: 238/26-22-2 

 
 

Zapisničar:          PREDSJEDNIK 
                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                                    Nenad Jakšić 


