
Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 08.02.2018. godine sa početkom u 16,00 sati 
u prostoriji Društvenog doma u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1. 

 
Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Stipo Rašić, g. Emil Majstorović, g. Branko 
Karamarko, g. Tomislav Jambrišak, gđica. Ivana Gavran, g. Marijan 

Matijević g. Stipo Rajić, g. Željko Vojković, g. Ivica Kuzmec, g. Marko Petek, 
g. Šimo Bilić, g. Danijel Šošić, gđica. Amina Džombić. 
Izočni: g. Robert Kostić. 

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. Nenad Haleuš,ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, 

      g. Zvonimir Carek, novinar 01 Portala. 
Zapisničar: Mira Grebenar. 

 
Sjednicu otvara gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, 

pozdravlja nazočne, utvrđuje da je sjednici od 15 vijećnika nazočno 14, dakle 

postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predlaže slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 

21.12.2017. godine, 

2. Pitanja i prijedlozi, 
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada sa područja Općine Rugvica,  

4. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
proširenja groblja Jalševec Nartski, 

5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2018.g. i projekcije 
za 2019.g. i 2020.g., 

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

infrastrukture i vodnih građevina za 2018. godinu, 
b) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica za 2018. 

godinu, 
6. Odluka o dopuni Odluke o izradi VI Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Rugvica, 

7. Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad 
Općinskih vijećnika, članova radnih tijela, Općinskog načelnika i 
zamjenika Općinskog načelnika, te djelatnika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Rugvica, 
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj 

( radnoj ) zoni Rugvica – sjever, 
9. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja u svrhu 

prodaje parcele u poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – sjever, 
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10. Izviješće o radu Općinskog vijeća Općine Rugvica za 2017.godinu, 
 11. Odluka o darovanju pokretnina društvu “RUKOM” d.o.o. iz Rugvice. 

 
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 

 
Ad. 1. 

Nitko nema primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća, pa 

se nakon glasovanja jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 
21.12.2017. godine, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 2. 

A) g. Marko Petek navodi da je održano sedam sjednica Općinskog 

vijeća, a na našoj stranici su objavljena samo četiri zapisnika. Ističe da je 
člankom 83. Poslovnika o radu Općinskog vijeća navedeno da se o radu 

Općinskog vijeća javnost obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, 
oglasne ploče i objavom na web stranicama općine Rugvica. Predlaže da se 
unutar 15 dana zapisnik stavlja na stranicu. 

g. Ivica Radanović odgovara da ništa nije sporno, te će se svi zapisnici 
staviti na stranicu. 

 

B) g. Marko Petek kaže da ima saznanja da je poštanski ured u 
Oborovu zatvoren, pita zbog čega kad je njegovo poslovanje sufinancirala 

općina.  
g. Mato Čičak odgovara da je poštanski ured zatvoren nakon dugo 

godina s tim da već dugi niz godina općina produžava vijek ureda 

sufinancirajući njegovo poslovanje. Podsjeća nazočne da je općina donijela 
proračun za 2018. godinu u kojem je planirano daljnje sufinanciranje ureda. 
Napominje da nas pošta uopće nije obavijestila o zatvaranju, a nakon što je 

poštanski ured zatvoren, Mjesni odbor Oborovo sazvao je sastanak na kojem 
je dogovoreno da poštu zatražimo produljenje rada ureda još neko vrijeme. 

Od pošte smo dobili odgovor da je na području Hrvatske, osim ureda u 
Oborovu, pred zatvaranjem još 40 poštanskih ureda zbog totalne 
neisplativosti. 

g. Stipo Rajić upoznaje nazočne da je on kao predsjednik mjesnog 
odbora po dobivanju obavijesti o zatvaranju ureda kontaktirao općinskog 

načelnika, te je održan sastanak. Ističe da je općina cijelo vrijeme 
sufinancirala rad poštanskog ureda, pošta je ured zatvorila na svoju ruku, to 
je njihova odluka. Zahvaljuje se općinskom načelniku na dosadašnjem 

sufinanciranju poštanskog ureda.  
C) g. Stipo Rajić ukazuje i na problem vezano uz skelu, pita što bi se 

dalo napraviti da ne dođe do ukidanja skele. 

g. Mato Čičak odgovara da općina oko skele radi jako puno, u zadnje 
tri godine skela je dobila svu potrebnu dokumentaciju. U Lučkoj kapetaniji 

Sisak izvadili smo sve potrebne dozvole za rad skele i kad inspekcija utvrdi 
kakve nepravilnosti, općina ih otklanja i tako već puno godina. Napravljen je 
privremeni vozni red skele radi nemogućnosti jednog od skelara da radi dok 



 3 

se ne pronađe novi skelar. Napominje da osoba koja vozi skelu, mora imati 
sve potrebne dozvole.  Još kaže i da je problem u tome da ima sve manje 

ljudi koji koriste skelu. Na kraju ukazuje na mogućnost obnove skele preko 
nekog fonda za “stare zanate”. 

D) g. Željko Vojković postavlja pitanje vezano uz ljude koji rade u 
“Rukomu”, da li su zaposleni i da li je bio natječaj. 

g. Mato Čičak odgovara da će dobiti pismeni odgovor na ovo pitanje. 

Još kaže da je RUKOM s radom počeo i sve su radnje napravljene po zakonu. 
Ljudi su zaposleni, a sigurno nisu po stranačkoj liniji. 

g. Željko Vojković napominje da ga to interesira sa strane Zakona o 

pravima branitelja jer branitelji određene struke imaju pravo zapošljavanja u 
jedinicama lokalne samouprave. Traži pismeni odgovor na svoje pitanje. 

g. Mato Čičak odgovara da RUKOM nije jedinica lokalne samouprave, 
nego komunalno društvo koje je osnovala općina. 

E) g. Željko Vojković pita da li su gotovi radovi na dječjem vrtiću u 

Nartu. 
g. Mato Čičak odgovara da je veliki problem javna nabava gdje je 

najpovoljniji ponuditelj bio izvođač “Stipić gradnja” koji je imao rok završetka 
radova 01.09.2017., a završio je 15.12. Nakon toga pojavila se vlaga u 
zidovima, to je otklonjeno. Uskoro ćemo se, kaže, prijaviti na natječaj kojeg je 

raspisalo Ministarstvo demografije, pa će vrtić biti opremljen. Osim toga, radi 
se na tome da na području općine budu dva dječja vrtića. 

F) g. Branko Karamarko ukazuje na problem velikih hrpa smeća kod 

nadvožnjaka, pita što s tim napraviti. 
g. Mato Čičak odgovara da je takvih problema na području cijele 

općine. Sad se čeka natječaj da se nabave i postave kamere. Smatra da je 
potrebna suradnja s mještanima da prijave kad vide da netko vozi smeće. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednica vijeća zaključila 

raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 
 

Ad. 3. 

Obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje g. Mato Čičak, općinski 
načelnik. Napominje da su vijećnicima podijeljeni dodatni materijali s 

obzirom da smo neke stvari iz odluke trebali mijenjati. Još navodi da je naša 
obaveza donijeti ovu odluku do 15.02. ove godine. Poziva gospođu Cesarec iz 
„Eko-flora“ da nazočnima obrazloži određene stvari iz odluke. 

gđa. Sanja Cesarec pozdravlja nazočne, te ih upoznaje sa promjenama 
vezano uz Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na 

snagu. Iznosi bitne podatke o vrstama otpada i načinima odlaganja istih. 
Također navodi da je jedna od novina i elektronska evidencija odvoza 
komunalnog otpada i čipiranje kanti. Svi tako prikupljeni podaci šalju se u 

firmu koja se bavi odvozom i na temelju toga se određuje cijena odvoza koja 
se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Također su utvrđene i kazne za one 
koji se ne pridržavaju propisane odluke. 

g. Emil Majstorović pita da li „Eko-flor“ ima koristi od prikupljenog stakla 
i plastike, te ako oni od toga ostvaruju financijsku korist, da li će se ići na 

poskupljenje odvoza smeća. 
gđa. Sanja Cesarec odgovara da korist od tako prikupljenih sirovina 

imaju, ali tek u nekoj kasnijoj fazi. Što se tiče cijene, kaže da u ovom 
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momentu nije u mogućnosti pričati o istoj, dok se ne donesu potrebne 
odluke. 

g. Ivica Radanović napominje da će cijena ovisiti i o tome tko će 
nabavljati kante. Nadalje, tko se odluči za odvoz biorazgradivog otpada, on će 

to i plaćati. Koncesionar će trebati uzeti izjavu od stanovnika o tome da li će 
taj otpad kompostirati ili žele kante za isti. Još navodi da će se općina javiti 
na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu 

kompostera, kanti za biorazgradivi otpad i spremnika za zelene otoke. Iz tog 
razloga nam je potreban podatak za što će se mještani izjasniti, a iznosi i 
podatak da Fond sufinancira 85% sredstava. 

g. Marko Petek pita tko će biti ovlašten za domaćinstva koja nisu 
korisnici odvoza otpada, tko će ih prisiliti da sklope ugovor sa 

koncesionarom. 
gđa. Sanja Cesarec odgovara da to u principu radi komunalno redarstvo, 

a g. Ivica Radanović se nadovezuje te kaže da to može i koncesionar. 

g. Marko Petek smatra da nam se dešavaju divlja odlagališta jer 
kućanstva nemaju kantu, niti ne plaćaju odvoz smeća. 

g. Mato Čičak kaže, ukoliko netko nema kantu, a tu živi, prijava se može 
poslati na općinski mail, pa ćemo to riješiti mi, ili proslijediti koncesionaru. 

g. Ivica Kuzmec smatra da puno tog otpada na području općine završi iz 

drugih mjesta, izvan općine Rugvica. 
g. Mato Čičak smatra da su zato kamere najbolje rješenje, no, i svijest 

mještana da ako vide tako nešto, da počinitelja prijave. 

g. Marko Petek postavlja pitanje vezano uz ugovorne kazne – tko donosi 
odluku o tome. 

gđa. Sanja Cesarec odgovara da su ti iznosi predloženi na ovaj način, 
nisu zakonski određeni, no, općina to može odrediti kako smatra da je 
primjereno i dovoljno da prekršitelj više ne ponovi prekršaj. Kaže da najprije 

ide upozorenje, čeka se očitovanje prekršitelja, a ako se ne očituje, onda ide 
kazna. 

g. Emil Majstorović pita tko bi utvrđivao nepravilnosti na terenu. 

gđa. Sanja Cesarec odgovara  da bi za to bili zaduženi njihovi djelatnici u 
suradnji s komunalnim redarom. 

g. Ivica Radanović navodi da je „Eko-flor“ na dan sjednice općini dostavio 
svoje prijedloge, stoga predlaže da se Odluka usvoji u ovom obliku, a 
eventualne izmjene i dopune odluke obaviti će se na slijedećoj sjednici vijeća. 

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

 
O D L U K U 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog otpada sa područja Općine Rugvica, prema tekstu u prilogu 
zapisnika. 

 

Ad. 4. 
Obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje gđa. Slavica Kalaica. 

Kaže da je u 2016. godini na sjednici općinskog vijeća donesena odluka o 
izradi I. izmjena i dopuna DPU proširenja groblja Jalševec Nartski. 
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Provedene su sve potrebne radnje, te poziva gđu. Jakopec ispred izrađivača 
plana da nazočnima ukratko prezentira plan. 

gđa. Sandra Jakopec pozdravlja nazočne, navodi da su ove izmjene i 
dopune bile potrebne jer je područje groblja zadnjim izmjenama prostornog 

plana prošireno, a izmjene se odnose na proširenje polja 2, 3 i 4 (na novom 
dijelu groblja). Na jednom od novih polja dodana je pomoćna grobna 
građevina za potrebe groblja ili drugih potreba. Iznosi podatke o planiranom 

broju izgradnje grobnih mjesta po etapama (u tri etape). Također daje i 
podatke o izgledu i načinu izgradnje pomoćne građevine. Kaže da procedura 
završava odlukom o donošenju, a plan stupa na snagu osmog dana od dana 

objave pa je time plan prošao svu zakonsku proceduru. 
g. Željko Vojković kaže da u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja 

piše da bi jedinica lokalne samouprave trebala osigurati ukopna mjesta za 
hrvatske branitelje. 

gđa. Sandra Jakopec ističe da se u planu ne predviđa izdvajanje 

posebnih slučajeva. 
Još se vodi kraća diskusija vezano uz parkirališna mjesta, nakon čega 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja 
groblja Jalševec Nartski, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 5. 
Sa prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu 

nazočne upoznaje općinski načelnik g. Mato Čičak. Kaže da su ove izmjene 
jako brzo došle, a glavni razlog je što se u Ministarstvu graditeljstva otvorio 
natječaj za sredstva na koji smo krenuli sa jedanaest vatrogasnih domova, a 

završili sa četiri koja ćemo prijaviti na natječaj. Glavni uvjet je da to bude 
ugrađeno u naš proračun. Tri doma idu direktno preko općine, a jedan 
(Ježevo) ide preko Vatrogasne zajednice i DVD-a. Zahvaljuje se djelatnicima, 

konzultantima i arhitektima koji su radili i preko vikenda da se sve na 
vrijeme završi i da se prijavimo na natječaj. Druga stvar koja se mijenja je 

vezana uz zahtjev Zajednice sportskih udruga iz 12. mjeseca prošle godine 
kad su tražili novčana sredstva za završetak godine. Radi se o 60.000,00 
kuna za koliko se sad povećava stavka “sredstva za Zajednicu sportskih 

udruga”. Još navodi da smo iz fonda dobili 2.500.000,00 kuna za reciklažno 
dvorište i uskoro ide cijela priča vezana uz isto. Slijedeća je stvar vezana uz 

zahtjev DVD-a Oborovo za garažom na koji bi se način riješilo pitanje 
garažiranja vatrogasnog vozila i čamca. Sredstva za poduzetnički inkubator 
iz RUKOM-a su vraćena u općinu, to smo morali vratiti radi natječaja. 

g. Marko Petek pita zbog čega je održavanje ruralne infrastrukture 
smanjeno sa milijun kuna na osamstotisuća kuna. 

gđa. Jasna Pleša odgovara da je to radi skidanja PDV-a. 

g. Marko Petek pita na što se odnose ostale intelektualne usluge. 
g. Mato Čičak odgovara da je to naručivanje certifikata i projekata 

energetske obnove i tu je povrat utrošenih sredstava 85%. 
gđa. Ivana Gavran pita da li je stavka pomoć sportskim klubovima za 

svlačione ili dodatna pomoć. 
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g. Mato Čičak odgovara da je to dodatna pomoć Zajednici sportskih 
udruga  jer nisu mogli završiti sezonu bez tih sredstava. 

g. Željko Vojković pita zbog čega su konzultantske usluge tako skupe. 
g. Mato Čičak odgovara da smo dobili nekoliko ponuda, a ova koja je 

odabrana je daleko najjeftinija i ako prođemo s natječajem, ta nam se 
sredstva vraćaju. Još navodi da je ova dokumentacija koju su izrađivali 
trebala biti gotova jako brzo. 

gđa. Jasna Pleša kaže nazočnima da u materijalima ima jedna greška,  
naime, stavka sredstva za izgradnju vodovoda mora se vratiti jer ide preko 
općinskog proračuna, a ne preko RUKOM-a. 

g. Željko Vojković pita vezano za sredstva za izgradnju i uređenje trga 
u Rugvici, što će se napraviti u vezi toga i koliko koštaju radovi do sada. 

g. Mato Čičak odgovara da smo za te radove iz EU fondova dobili 
440.000,00 kuna, a naš je dio 60.000,00 kuna. Još navodi da se otvara 
natječaj i po tom projektu - ta bi sredstva bila za rješavanje oborinske 

odvodnje, stavljanje spomenika i to je još oko 1.300.000,00 kuna sa PDV-
om. 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 13 glasova 
“za” i 1 “suzdržanim” glasom donosi 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2018.g. i projekcije 
za 2019.g. i 2020.g., te 

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

infrastrukture i vodnih građevina za 2018. godinu, 
b) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica za 

2018.godinu, 
sve prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 

Ad. 6. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da imamo puno zahtjeva mještana za 

izmjenom naziva zone “IKEA ZAGREB ISTOK”. Osim toga i s IKEO-m je 

održano nekoliko sastanaka u vezi toga. On sam smatra da je ta zona na 
području Rugvice i zona bi trebala imati u nazivu “Rugvica”. U suradnji s 

IKEO-m, došlo se do zaključka da bi najbolje rješenje bilo da se zona zove 
“trgovačka zona Rugvica”. Također nazočnima kaže da je za OPG-ove s 
područja općine Rugvica 99% dogovorena tržnica u sklopu outleta. 

g. Ivica Radanović kaže nazočnima da se glasa o odluci koju ćemo 
proslijediti HAC-u kako bi oni mogli izmijeniti nazive na autocesti. 

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

 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o izradi VI Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Rugvica. 

 
Ad. 7. 

Vezano uz Odluku o naknadama g. Mato Čičak upoznaje nazočne da 
se Odluka o naknadama mijenja kompletno, smatra da je to pravedno s 
obzirom na proračun koji se jako povećao i ima jako puno stvari koje dolaze 
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na sjednice Općinskog vijeća a i radi toga da se još popravi kvaliteta rada 
vijeća. Smatra također da svaki vijećnik treba biti adekvatno plaćen za svoj 

rad. 
g. Marko Petek navodi da sada još ne znamo kakvo je punjenje 

proračuna i kakva je osnova za povećanje ovih naknada.  Vezano uz izjavu 
načelnika da će se poboljšati kvaliteta rada vijeća, pita kakvu ulogu imaju 
zamjenici predsjednice vijeća i kakve su obveze preuzeli. Kaže da je prošle 

godine kad se ova odluka donosila bio za istu, no, sad predlaže da naknada 
predsjednici bude i dalje 1.500,00 kuna, a zamjenicima po 500,00 kuna. 
Smatra da se po predloženoj odluci radi o povećanim rashodima za općinu 

Rugvica. 
g. Mato Čičak mu odgovara da je mogao donijeti amandman vezano uz 

to na sjednicu vijeća, no, smatra da se u općini Rugvica toliko digao 
standard u smjeru kvalitete života da su ove naknade u redu. Općini se ništa 
neće desiti ako se ove naknade povećaju na predloženi način. Kaže da ne 

prihvaća njegov prijedlog. 
g. Marko Petek napominje da mu ništa nije odgovoreno vezano uz 

pitanje o radu i obvezama zamjenika predsjednice. 
g. Mato Čičak odgovara da oni ne primaju naknadu za sjednice 

posebno, već samo pausal. 

g. Željko Vojković kaže da se on odrekao svoje vijećničke naknade, no, 
smatra da nema potrebe toliko dizati te naknade. Smatra i da je velika 
razlika između 1.500,00 i 2.500,00 kuna  za predsjednicu vijeća. No, kaže, 

prijedlog je tu i donijet će se. 
gđa. Ana Munić daje na glasovanje prijedlog Petek Marka, te se nakon 

glasovanja sa 3 glasa ”za”, 2 “suzdržana” glasa i 9 glasova “protiv” ne 
prihvaća njegov prijedlog. 

Nakon toga daje na glasovanje predloženu Odluku, te Općinsko vijeće 

nakon glasovanja sa 9 glasova “za”, 3 glasa “protiv” i 2 “suzdržana” glasa 
donosi 

O D L U K U 

o II izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad Općinskih 
vijećnika, članova radnih tijela, Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika, te djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rugvica, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 8. 
g. Mato Čičak upoznaje nazočne da je obavljeno dosta razgovora 

vezano uz naše parcele, smanjili smo cijenu zemljišta na 24,94 € po m² i 
pojavila su se dva zainteresirana poslovna subjekta koji su spremni kupiti 
parcelu u našoj zoni. Sada bi trebalo raspisati natječaj kako bi se naša 

poslovna zona počela širiti. Moli nazočne da donesu odluku o raspisivanju 
natječaja. 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj ( radnoj ) 
zoni Rugvica – sjever, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad. 9. 
g. Marijan Matijević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 

upoznaje nazočne da se odbor sastao i donio prijedlog da se u Povjerenstvo 
za provedbu natječaja u svrhu prodaje parcele u radnoj zoni imenuju Munić 

Ana za predsjednicu, Šošić Danijel, Rašić Stipo, Bilić Šimo i Kuzmec Ivica 
kao članovi. 

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

jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja u svrhu prodaje 
parcele u poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – sjever. 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja u svrhu prodaje parcele u 
poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – sjever imenuju se: 

1. Munić Ana, predsjednica, 

2. Šošić Danijel, član, 
3. Rašić Stipo, član, 

4. Bilić Šimo, član, 
5. Kuzmec Ivica, član. 
 

Ad. 10. 
Vezano uz Izvješće o radu Općinskog vijeća u 2017. godini nitko se nije 

javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Rugvica za 2017. 
godinu, prema tekstu u prilogu zapisnika. 

 

Ad. 11. 
g. Ivica Radanović upoznaje nazočne da se radi o strojevima koji su bili 

u vlasništvu općine. Strojevi se daruju kako bi komunalno poduzeće 

“RUKOM” moglo raditi u okviru svoje djelatnosti. 
Nitko se nije javio za diskusiju, pa Općinsko vijeće sa 13 glasova “za” i 

1 “suzdržanim” glasom donosi 
 

O D L U K U 

o darovanju pokretnina društvu “RUKOM” d.o.o. iz Rugvice, prema 
tekstu u prilogu zapisnika. 

 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 17,30 sati. 
 

KLASA: 021-05/18-01/1 
URBROJ: 238/26-18-2 
 

Zapisničar:           PREDSJEDNICA 
                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Mira Grebenar                 Ana Munić 


