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

održane 17.06.2022. godine sa početkom u 8,00 sati 
u prostoru općinske uprave u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 
Nazočni: g. Nenad Jakšić, g. Emil Majstorović, gđa. Ivana Jakovljević, g. Ilija Ravlić, g. Tomislav 
Mayer Kralj,  gđa. Tea Kolčić, gđa. Violeta Molnar, g. Ivica Legin, g. Ivica Gavran. 
Izočni: gđa. Ruža Miletić, g. Željko Vojković, g. Velimir Krznar, gđa. Ana Munić. 
Ostali nazočni:    g. Mato Čičak, općinski načelnik, 
     g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
     g. Vedran Čardžić, ravnatelj Imunološkog zavoda, 
     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 se nadopuna dnevnog reda točkom „Načelna suglasnost na donošenje Odluke o 
darovanju nekretnine javnoj zdravstvenoj ustanovi Imunološkom zavodu u radnoj zoni Rugvica-
sjever po pribavljanju potrebnih suglasnosti“ obzirom da se u ovom trenutku još uvijek čeka 
očitovanje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vezano za 
darovanje zemljišta u radnoj zoni Rugvica – sjever Imunološkom zavodu, 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 7. sjednice Općinskog vijeća održane 25.05.2022. god., 
2. Pitanja i prijedlozi, 
3.  Načelna suglasnost na donošenje Odluke o darovanju nekretnine javnoj zdravstvenoj 
ustanovi Imunološkom zavodu u radnoj zoni Rugvica-sjever po pribavljanju potrebnih 
suglasnosti 
4.     Odluka o darovanju nekretnine javnoj zdravstvenoj ustanovi Imunološkom zavodu u Radnoj 
zoni Rugvica-sjever. 

 
Ad. 1. 

Nitko nije imao primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća, pa Općinsko vijeće nakon 
glasovanja jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 25.05.2022. godine, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 

 
Ad. 2. 

A) g. Ivica Legin pita da li se razmišljalo o tome da se napravi projekt fotonaponskog sustava na 
općinsku zgradu, te na zgrade koje su u vlasništvu općine s obzirom da ćemo imati raspoloživih 
sredstava od Europe i države. 
g. Mato Čičak odgovara da u tom pogledu nije ništa projektirano, ali je ideja dobra. Navodi da 
smo razmišljali o nabavci električnog automobila za općinu gdje bi išli i sa nekoliko punionica u 
krugu općine. Za ideju fotonaponskog sustava provjeriti će se sa mjerodavnim ustanovama da li 
se mogu dobiti kakva sredstva, a djelatnik koji prati mogućnost dobivanja sredstava iz fondova 
i drugih izvora obaviti će razgovor sa projektantom kako bi se vidjelo što se može napraviti uz 
ovaj prijedlog. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednik Općinskog vijeća zaključio raspravu po 
ovoj točci dnevnog reda. 
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Ad. 3. 
g. Nenad Jakšić kaže da će se 3. i 4. točka dnevnog reda objediniti u zajedničku raspravu, a 
glasovanje će ovisiti o dobivanju ili nedobivanju očitovanja Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine vezano za darovanje zemljišta u radnoj zoni Rugvica – sjever 
Imunološkom zavodu. 
Sjednici je, vezano uz ovu točku dnevnog reda nazočan g. Vedran Čardžić, ravnatelj 
Imunološkog zavoda. Pozdravlja sve nazočne, te iznosi neke podatke o Imunološkom zavodu. 
Napominje da postoje odluke Vlade Republike Hrvatske da se riješi proces revitalizacije 
Imunološkog zavoda. Trenutno imaju pogon u Brezju (gdje su trenutno konji, ovce) a tu se 
nametnuo problem rješavanja nesređenih imovinsko pravnih odnosa. Od 1997. godine se 
rješava pitanje povrata imovine uzete vlasnicima u vrijeme komunističke vladavine u 
prijašnjem sistemu. Imunološki zavod je pokrenuo proceduru i to se počelo rješavati pri 
nadležnim institicijama. Želi se revitalizirati proizvodnja zavoda, potpora od strane države 
postoji, odluka je bila da se pokuša naći alternativna lokacija te da zemlja bude u vlasništu RH. 
U obzir su dolazile dvije lokacije, a na kraju je odlučeno za lokaciju u Rugvici. 
Nakon toga osvrće se i na neke povijesne činjenice vezano uz isti. Napominje da negdje od 
1991. godine društvo koje je bilo vlasnik zavoda nije ulagalo u razvoj i u te pogone. Naime, sve 
su zahtjevniji bili uvjeti proizvodnje, u tom smislu trebalo je sve obnavljati, u materijalnom i 
organizacijskom smislu, to se nije radilo i došlo se do takve situacije. Još navodi da su neki dan 
usvojena financijska izvješća za 2021. godinu. Naišli su, kaže, na razumijevanje u općini 
Rugvica, pronašli lokaciju koja je dovoljno dobra i nakon sastanka zaključeno je da ih to 
zadovoljava i da je to u interesu šire zajednice. Nakon toga govori o organizacije tvornice, te 
navodi da bi se tu radila razna cjepiva, gdje se sirovine osigurane, čuvaju u Imunološkom 
zavodu. Također bi se proizvodilo cjepivo protiv ugriza zmija otrovnica, a dozvole za taj proces 
imaju. Što se tiče krvne plazme, kaže da se u Republici Hrvatskoj ne mogu osigurati potrebne 
količine. Još navodi da su obavljeni i razgovori sa potencijalnim investitorima u svijetu, čime bi 
mi dobili tehnologiju.  
Nakon toga nazočnima na karti pokazuje smještaj objekata na čestici. 
g. Nenad Jakšić napominje da je angažman načelnika u svemu ovome ogroman, te ga poziva da 
se obrati vijećnicima. 
g. Mato Čičak kaže da je ovo važan dan za općinu Rugvica, nada se da će odluka biti pozitivna. 
Navodi da je općina u nešto manje od mjesec dana uspjela iznaći rješenje s ravnateljem zavoda, 
Ministarstvom državne imovine, Ministarstvom gospodarstva, državnim odvjetništvom, našli 
smo model koji odgovara svima, to je veliki uspjeh za sve nas, te se nada da će Imunološki 
zavod doći u Rugvicu. Kaže da je općina Rugvica dala zemljište i rješavala problem na državnom 
nivou. Navodi da je bila dobra komunikacija sa svim ministarstvima, te je on sretan i ponosan 
na ovo što je općina napravila. Uvjeren je da se svi slažu s njim, jer ćemo ovime postati ne samo 
centar Hrvatske, već i Europe.  
g. Nenad Jakšić poziva nazočne na diskusiju. 
g. Ivica Legin pita kolika je vrijednost investicije u I. fazi. 
g. Vedran Čardžić odgovara da ovo što se zna da žele graditi to bi bilo oko 120 milijuna eura 
vrijednosti, ali sve nije financijski skroz riješeno. Računa se i na sredstva Europske unije. Pogon 
antitoksina bio bi oko 24 milijuna kuna, a kasnije su tu još i drugi troškovi (komore i drugo). Još 
kaže da bi cijeli proces trebao trajati između 4 i 5 godina – do kad bi cijela tvornica trebala 
zaživjeti. Još napominje da je idejni projekt gotov. 
g. Tomislav Mayer Kralj pita koliko bi tvornica imala zaposlenika. 
g. Vedran Čardžić odgovara da trenutno imaju 154 zaposlenika, planirano je da bi tvornica bila 
funkcionalna sa 240–250 zaposlenika. Prevladavali bi visoko educirani specijalizirani 
stručnjaci, a cca 20% ljudi bez kojih se ne može (manualna potpora). 
g. Emil Majstorović pita da li postoji bojazan da će biti problema sa pronalaskom 
visokostručnih djelatnika. 
g. Vedran Čardžić odgovara da zavod sad ima 30-40 stručnjaka koji znaju sve procese, može se 
preko stipendija uspostaviti suradnja sa stručnim ljudima, da ih se educira za te poslove. 
Smatra da će Imunološki zavod biti poželjan poslodavac za mnoge. 
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g. Emil Majstorović pita da li će se moći organizirati edukativni posjeti za osnovnoškolce. 
g. Vedran Čardžić odgovara da će se moći organizirati posjeti takve vrste. 
g. Mato Čičak napominje da je u kontaktu sa Ministarstvom prostornog uređenja graditeljstva i 
državne imovine vezano za njihovo očitovanje koje još uvijek čekamo, pa predlaže da vijeće sad 
ima pauzu, a za cca 45 minuta bi se sjednica nastavila jer bi do tad zatraženo mišljenje 
ministarstva trebalo stići. 
Predsjednik općinskog vijeća kaže da se određuje pauza do 9,50 sati, kad se sjednica Općinskog 
vijeća nastavlja.  
U 9,50 sati nastavlja se sjednica Općinskog vijeća. 
g. Nenad Jakšić upoznaje nazočne da je pribavljen dokument koji nam je bio neophodno 
potreban kako bi odluka o darovanju zemljišta bila upotpunjena sa svim potrebnim 
dokumentima. Rasprava je na obje teme riješena, ali za točku “Načelna suglasnost na donošenje 
Odluke o darovanju nekretnine javnoj zdravstvenoj ustanovi Imunološkom zavodu u radnoj 
zoni Rugvica-sjever po pribavljanju potrebnih suglasnosti“ neće se glasovati već će se glasovati 
samo za 4. točku dnevnog reda obzirom da je stigao traženi dokument. 
g. Nenad Jakšić utvrđuje da je sjednicu napustio vijećnik Ravlić Ilija, tako da je sada sjednici 
nazočno 8 vijećnika. 
g. Mato Čičak kaže da je sada sve riješeno. Tražili smo očitovanje Državnog odvjetništva, to smo 
dobili, a Državno odvjetništvo je tražilo od Ministarstva gospodarstva i Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja da se očituju, oni su se očitovali da je sve u skladu sa 
zakonom i da nema nikakvih pravnih prepreka da općina Rugvica daruje zemljište 
Imunološkom zavodu. 
Nitko se više nije javio za diskusiju, pa predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Odluku 
o darovanju nekretnine javnoj zdravstvenoj ustanovi Imunološkom zavodu u Radnoj zoni 
Rugvica-sjever. Općinsko vijeće nakon glasovanja, jednoglasno, sa 8 glasova “za” donosi 
 

 O D L U K U 
o darovanju nekretnine javnoj zdravstvenoj ustanovi Imunološkom zavodu u Radnoj zoni 
Rugvica-sjever, prema tekstu u prilogu zapisnika. 
 
Nakon toga g. Mato Čičak zahvaljuje vijećnicima na donesenoj odluci. Kaže da je ovo veliki 
uspjeh za Republiku Hrvatsku, ali i za cijelu regiju.  Sad je, kaže, riješena I. faza da Imunološki 
zavod krene sa papirologiojom. 
g. Vedran Čardžić također zahvaljuje cijelom Općinskom vijeću i načelniku na ovoj odluci, u ime 
Imunološkog zavoda, cijelog zdravstvenog sustava pa i šire. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 10,00 sati. 

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

 
Zapisničar:       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         
Mira Grebenar                        Nenad Jakšić 


