
Z A P I S N I K 

sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 07.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati 

u Društvenom domu u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1. 

 

Nazočni: g. Marijan Matijević, gđa. Ana Munić, g. Emil Majstorović,  g. Tomislav Jambrišak, 

g. Šimo Bilić, g. Stipo Rašić, g. Branko Karamarko, g. Daniel Ivanović, g. Stipo Rajić, g. 

Ivica Kuzmec, g. Željko Vojković, g. Marko Petek, g. Robert Kostić, g. Danijel Šošić, gđa. 

Amina Džombić. 

Ostali nazočni: g. Željko Spudić, zamjenik predstojnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj 

županiji, ovlašten po predstojniku Ureda državne uprave u Zagrebačkoj 

županiji za otvaranje i vođenje sjednice do izbora predsjednika Općinskog 

vijeća, 

    g. Nenad Jakšić, zamjenik općinskog načelnika, 

    g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

    g. Nenad Haleuš Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 

 

 g. Željko Spudić otvara konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća. 

 Nakon toga intonira se himna „Lijepa naša domovina“, te se nakon himne minutom 

šutnje odaje počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. 

g. Željko Spudić predstavlja se nazočnima, kaže da je on zamjenik predstojnika Ureda 

državne uprave u Zagrebačkoj županiji i od predstojnika je dobio ovlaštenje za  otvaranje i 

vođenje ove sjednicu do određivanja osobe koja će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća. Sjednicu je  temeljem članka 87. Zakona o lokalnim izborima 

i Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave, sazvao predstojnik Ureda državne uprave u 

Zagrebačkoj županiji Joško Bule. Sve pozdravlja i čestita na izboru za članice i članove 

Općinskog vijeća, želi im uspješan rad u četverogodišnjem mandatu i da se ispune svi ciljevi i 

obećanja zbog kojih su dobili povjerenje glasača općine Rugvica. Pozdravlja zamjenika 

općinskog načelnika, ostale nazočne i predstavnike medija. Moli pročelnika g. Ivicu 

Radanovića da prije pristupanja konstituiranju Općinskog vijeća utvrdi koliko je vijećnika 

nazočno, odnosno da li postoji kvorum. 

g. Ivica Radanović uvidom u broj potpisa na spisku vijećnika kaže da je nazočno svih 

15 izabranih vijećnika.  

g. Željko Spudić utvrđuje da postoji kvorum, dakle ispunjeni su uvjeti za pristupanje 

konstituiranju Općinskog vijeća, te predlaže slijedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 

 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, 

 - utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika, 

 -  svečana prisega članova Općinskog vijeća, 

 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja, 

 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Napominje da se ovaj dnevni red ne može mijenjati, on je u funkciji konstituiranja 

Općinskog vijeća i sadrži samo one točke koje su bitne za izbor predsjednika Općinskog 

vijeća, te je izborom predsjednika vijeća Općinsko vijeće konstituirano. Još navodi da se o 
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ovom dnevnom redu ne glasa, a nakon izbora predsjednika moguće je nastaviti sjednicu po 

dopunjenom dnevnom redu prema Statutu i Poslovniku. 

 

Ad. 1. 

g. Željko Spudić kaže da je kao trenutni predsjedatelj dobio prijedlog 1/3 vijećnika 

potpisan od vijećnika Majstorović Emila, Matijević Marijana, Rašić Stipe, Bilić Šime i 

Jambrišak Tomislava. Prema njihovom prijedlogu za Mandatno povjerenstvo se predlažu 

Daniel Ivanović za predsjednika, te Tomislav Jambrišak i Stipo Rašić za članove. Otvara 

raspravu, nitko se za istu nije javio, zatvara raspravu i daje  prijedlog na glasovanje. 

Nitko se nije javio za raspravu pa g. Željko Spudić daje na glasovanje prijedlog, te se 

nakon glasovanja sa 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 5 „suzdržanih“ glasova donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 Imenuje se Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća općine Rugvica u sastavu: 

1. Daniel IVANOVIĆ, predsjednik, 

2. Tomislav JAMBRIŠAK, član, 

3. Stipo RAŠIĆ, član. 

  

 Nakon imenovanja Mandatnog povjerenstva daje im se stanka od 5 minuta radi 

pripreme izvješća. 

 

Ad. 2. 

 g. Željko Spudić poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva Daniela Ivanovića da 

podnese izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima Općinskog vijeća. 

g. Daniel Ivanović, predsjednik Mandatnog povjerenstva daje podatke o provedenim 

izborima za Općinsko vijeće i općinskog načelnika. Izvješće se nalazi u privitku ovog 

zapisnika. Mandatno povjerenstvo zaprimilo je obavijest kandidacijske liste HDZ, HSU i 

HSLS da ANA MUNIĆ zamjenjuje MATU ČIČKA koji je preuzeo dužnost općinskog 

načelnika, a također zaprimljena je obavijest da KETI TOMIĆ svoj mandat vijećnika 

Općinskog vijeća stavlja u mirovanje iz osobnih razloga, kao i obavijest HDZ utemeljen na 

Međustranačkom sporazumu o zajedničkom nastupu  na lokalnim izborima za načelnika i 

Općinsko vijeće sklopljenom između HDZ-a, HSU-a i HSLS-a da se za zamjenskog vijećnika 

određuje BRANKO KARAMARKO. Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova 

sukladno članku 87.  stavku 4. Zakona o lokalnim izborima. 

Iz svega navedenog Mandatno povjerenstvo konstatira da su za članove Općinskog 

vijeća općine Rugvica izabrani: 

 

1. Ana Munić 

2. Branko Karamarko 

3. Emil Majstorović 

4. Marijan Matijević 

5. Daniel Ivanović 

6. Stipo Rašić,  

7. Šimo Bilić 

8. Stipo Rajić 

9. Tomislav Jambrišak 

10. Željko Vojković 

11. Marko Petek 

12. Ivica Kuzmec 
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13. Robert Kostić, mag. oec. 

14. Danijel Šošić, mag. pol. 

15. Amina Džonbić. 

  g. Daniel Ivanović upoznaje nazočne da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja 

je dobila najviše glasova Emil Majstorović, te Mandatno povjerenstvo zaključuje da će on 

predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

g. Željko Spudić kaže da se o izvješću ne raspravlja, ne odlučuje, niti ga se usvaja, 

jednostavno ga se prima na znanje jer su to činjenice kako su prošli izbori. Poziva Emila 

Majstorovića da preuzme predsjedanje sjednicom. 

 g. Emil Majstorović sve pozdravlja, zahvaljuje na trenutno ukazanoj časti, čestita 

vijećnicima na izboru, te kaže da po Poslovniku svi vijećnici trebaju dati prisegu. Čita tekst 

svečane prisege. 

 Svaki član Općinskog vijeća pojedinačno izjavljuje ”Prisežem” i potpisuje tekst 

prisege. 

g. Emil Majstorović svima zahvaljuje, te im čestita na svečanoj prisezi i nada se da će 

svi zajedno zastupati interese svih građana i građanki općine Rugvica. 

 

Ad. 3. 

 g. Marijan Matijević ispred HDZ-a, HSU-a i HSLS-a predlaže da se u Odbor za izbor i 

imenovanja imenuju Marijan Matijević za predsjednika, te Šimo Bilić i Emil Majstorović za 

članove. 

Drugih prijedloga nije bilo, te g. Emil Majstorović daje na glasovanje prijedlog 

Matijević Marijana, te se nakon glasovanja sa 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 5 

„suzdržanih“ glasova donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 Imenuje se Odbor za izbor i imenovanja u sastavu: 

1. Marijan MATIJEVIĆ, predsjednik, 

2. Šimo BILIĆ, član, 

3. Emil MAJSTOROVIĆ, član. 

  

Ad. 4. 

g. Marijan Matijević, ispred HDZ-a, HSU-a i HSLS-a , predlaže da se za predsjednicu 

Općinskog vijeća imenuje Munić Ana.  

Nakon glasovanja sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ glasova donosi se 

 

Z A K L J U Č A K 

 Za predsjednicu Općinskog vijeća bira se ANA MUNIĆ.  

 

 g. Marijan Matijević ispred HDZ-a, HSU-a i HSLS-a predlaže da se za prvog 

potpredsjednika Općinskog vijeća imenuje Stipo Rašić, a za drugoga  potpredsjednika da se 

imenuje Stipo Rajić. 

g. Robert Kostić ispred „Bandić Milan 365“ – stranke rada i solidarnosti predlaže da 

se za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća iz reda predstavničke manjine imenuje Kostić 

Robert. 

Glasa se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva. 

 

 Nakon glasovanja sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ glasova  donosi se  
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Z A K L J U Č A K 

Za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća imenuje se STIPO RAŠIĆ. 

 

 Nakon glasovanja sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ glasova donosi se  

 

Z A K L J U Č A K 

Za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća imenuje se STIPO RAJIĆ. 

 

gđa. Ana Munić pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje na ukazanom povjerenju, te ističe 

da joj je čast i zadovoljstvo biti predsjednica vijeća. 

g. Ivica Radanović kaže nazočnima da će iduća sjednica vijeća biti za 20-tak dana, 

koncem 6. mjeseca. 

g. Robert Kostić predlaže da se na nekoj od idućih sjednica promijeni članak 9. 

Poslovnika pošto ga se nemoguće pridržavati jer isti kaže da bi jedan potpredsjednik trebao 

biti iz predstavničke većine, drugi iz predstavničke manjine, pa predlaže da tako ne glasi i ga 

se promijeni pošto se ovdje demokracija ne pokazuje. 

g. Ivica Radanović navodi da je ovdje Zakon o lokalnoj samoupravi jasan i ne može se 

ići protiv zakona bez obzira što u poslovniku piše. U zakonu se kaže da se jedan od 

potpredsjednika „u pravilu“ bira iz redova predstavničke manjine.  

g. Željko Spudić nadovezuje se na ovu diskusiju, te kaže da zakon nije rekao da se 

„mora birati“, nego da se „u pravilu bira“, a da je zakonodavac to htio imperativno reći, onda 

bi tako i napisao u zakonu, a nije. 

g. Željko Vojković moli da se vijećnicima HSS-a dostave kompletno svi akti općine 

čemu se pridružuje i vijećnik g. Robert Kostić. 

g. Ivica Radanović navodi da će im biti dostavljeni Statut i Poslovnik, a da se odluke 

Općinskog vijeća mogu naći na službenoj općinskoj stranici koja će se i ažurirati. 

 

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

sjednicu  u 10,50 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 238/26-17-2 

 

Zapisničar:              PREDSJEDNICA  

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mira Grebenar                     Ana Munić 


