
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUGVICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1 
Tel. 2764-220, 2764-215, Fax. 2774-444 
KLASA: 021-05/22-01/10 

URBROJ: 238/26-22-1 

Rugvica, 07.07.2022. 
 

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 

3/18 i 2/21) 
 

 

S A Z I V A M 

9. sjednicu Općinskog vijeća 

koja će se održati 14.07.2022 . godine s početkom u 17,00 sati 

u općinskoj vijećnici, Trg dr.Franje Tuđmana 1 
 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 17.06.2022. god., 

2. Pitanja i prijedlozi, 

3. Izvješće o poslovanju DUKOM PLIN d.o.o. za vremenski period od 01.01.2021. do 

31.12.2021.god., 

4. Izvješće o poslovanju RUKOM d.o.o. za vremenski period od 01.01.2021. do 31.12.2021.god., 

5. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Medvjedići Rugvica za 

pedagošku godinu 2022./2023., 

6. II. izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

god., 

a) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2022. godini, 

7. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Rugvica 

sjever“ (UPU 7), 

8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova, 

9. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

te mjere zaštite od požara, 

10. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Rugvica, 

11. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Rugvica za 2022. godinu, 

12. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja 

i širenja požara, 

13. Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o partnerstvu sa Općinom 

Brckovljani u okviru Poziva na dostave projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, 

rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv“, za izgradnju dječjeg vrtića u 

naselju Božjakovina,   

14. Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o partnerstvu sa Općinom 



Brckovljani u okviru Poziva na dostave projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, 

rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv“, za izgradnju dječjeg vrtića u 

naselju Lupoglav,   

15. Zaključak o organizaciji manifestacije povodom Dana Općine Rugvica, 

16. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine, 

dodjelu nagrada za osobiti razvoj ili doprinos promociji Općine Rugvica, te dodjelu nagrada 

najuspješnijem studentu-apsolventu, maturantu i učeniku generacije OŠ Rugvica, 

17. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupnji zemljišta, k.č.br. 924 k.o. 

Rugvica, površine 16374 m2, 

18. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupnji zemljišta, k.č.br. 923 k.o. 

Rugvica, površine 2088 m2,  

19. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupnji zemljišta, k.č.br. 922 k.o. 

Rugvica, površine 1459 m2, 

20. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupnji zemljišta, k.č.br. 921 k.o. 

Rugvica, površine 6122 m2, 

21.  Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki FRIGOOPREMA d.o.o., 

22. Odluka o prodaji parcele u Radnoj zoni Rugvica-sjever tvrtki MICROLINE d.o.o., 

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

24. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 

Radnoj zoni Rugvica-sjever. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                           Nenad Jakšić 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća, 

2. Mato Čičak, Općinski načelnik, 

3. DUKOM PLIN d.o.o., 

4. RUKOM d.o.o., 

5. Dječji vrtić Medvjedići Rugvica, 

6. Dugoselska kronika, 

7. Radio Martin, 

8. Arhiva. 


