
Z A P I S N I K 

sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 09.06.2021. godine sa početkom u 16,00 sati 

u Društvenom domu u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 

Nazočni: gđa. Ana Munić, g. Emil Majstorović, g. Nenad Jakšić, g. Ilija Ravlić, g. Tomislav 

Kralj Mayer, gđa. Ivana Jakovljević, gđa. Violeta Molnar, gđa. Tea Kolčić, g. Željko 

Vojković, g. Ivica Legin, gđa. Ruža Miletić, g. Ivica Gavran. 

Izočan: g. Velimir Krznar. 

Ostali nazočni:  g. Mato Čičak, općinski načelnik, 

    g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

    gđa. Ana Marija Šprihal, novinarka Dugoselske kronike, 

    g. Igor Đuran, novinar 01 portala, 

    g. Borislav Zimonja, predstavnik Radio Martina. 

Zapisničar: Mira Grebenar. 

 

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća otvara g. Ivica Radanović, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

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

šutnje odaje počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. 

g. Ivica Radanović pozdravlja i čestita na izboru za članice i članove Općinskog 

vijeća, upoznaje nazočne da sukladno izmjenama Zakona o lokalnim izborima konstituirajuću 

sjednicu više ne saziva i ne vodi Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji već nadležni 

pročelnici, u konkretnom slučaju on kao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Rugvica. 

g. Ivica Radanović uvidom u broj potpisa na spisku vijećnika kaže da je nazočno 12 

od ukupno 13 izabranih vijećnika, 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 će izborom predsjednika vijeća Općinsko vijeće biti konstituirano. Još navodi da se 

o ovom dnevnom redu ne glasa, a nakon izbora predsjednika moguće je nastaviti sjednicu po 

dopunjenom dnevnom redu sukladnu Statutu i Poslovniku. 

 

Ad. 1. 

g. Ivica Radanović kaže da je Jedinstveni upravni odjel dobio prijedlog šestero 

vijećnika HDZ-a za izbor Mandatnog povjerenstva, te se u isto predlažu Kralj Mayer 

Tomislav, Majstorović Emil i Kolčić Tea. Otvara raspravu, nitko se za istu nije javio, zatvara 

raspravu i daje  prijedlog na glasovanje. 

Nakon glasovanja sa 8 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi se 
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Z A K L J U Č A K 

 Imenuje se Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća općine Rugvica u sastavu: 

1. Tea KOLČIĆ, predsjednica, 

2. Tomislav KRALJ MAYER član, 

3. Emil MAJSTOROVIĆ, član. 

  

 Nakon imenovanja Mandatnog povjerenstva daje im se stanka od 10 minuta radi 

pripreme izvješća. 

 

Ad. 2. 

 g. Ivica Radanović poziva predsjednicu Mandatnog povjerenstva Teu Kolčić da 

podnese izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima Općinskog vijeća. 

gđa. Tea Kolčić, predsjednica 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-a da 

VIOLETA MIOLNAR zamjenjuje MATU ČIČKA koji je preuzeo dužnost općinskog 

načelnika. 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. Violeta MOLNAR 

2. Nenad JAKŠIĆ 

3. Emil MAJSTOROVIĆ 

4. Ivana JAKOVLJEVIĆ 

5. Ilija RAVLIĆ 

6. Ana MUNIĆ 

7. Velimir KRZNAR 

8. Tea KOLČIĆ 

9. Tomislav MAYER KRALJ 

10. Željko VOJKOVIĆ 

11. Ivica LEGIN 

12. Ruža MILETIĆ 

13. Ivica GAVRAN. 

 

  gđa. Tea Kolčić  upoznaje nazočne da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je 

dobila najviše glasova Nenad Jakšić, te Mandatno povjerenstvo zaključuje da će on 

predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

g. Ivica Radanović navodi 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 Nenada 

Jakšića da preuzme predsjedanje sjednicom. 

 g. Nenad Jakšić 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. Nenad Jakšić svima zahvaljuje, te im čestita na svečanoj prisezi i nada se da će svi 

zajedno zastupati interese svih građana i građanki općine Rugvica. 
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Ad. 3. 

 gđa. Ivana Jakovljević ispred HDZ-a predlaže da se u Odbor za izbor i imenovanja 

imenuju Jakovljević Ivana za predsjednika, te Ilija Ravlić i Velimir Krznar za članove. 

Drugih prijedloga nije bilo, te g. Nenad Jakšić daje na glasovanje prijedlog Jakovljević 

Ivane, te se nakon glasovanja sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 Imenuje se Odbor za izbor i imenovanja u sastavu: 

1. Ivana JAKOVLJEVIĆ, predsjednik, 

2. Ilija Ravlić, član, 

3. Velimir KRZNAR, član. 

  

Ad. 4. 

gđa. Ivana Jakovljević, ispred HDZ-a predlaže da se za predsjednika Općinskog vijeća 

imenuje Nenad Jakšić.  

Daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje Nenad 

JAKŠIĆ, te se nakon glasovanja sa 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 Za predsjednika Općinskog vijeća bira se Nenad JAKŠIĆ.  

 

 gđa. Ivana Jakovljević ispred HDZ-a predlaže da se za prvog potpredsjednika 

Općinskog vijeća imenuje Emil Majstorović. 

 Nakon glasovanja sa 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa  donosi se 

 

Z A K L J U Č A K 

Za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća imenuje se Emil MAJSTOROVIĆ. 

 

gđa. Ivana Jakovljević ispred HDZ-a predlaže da se za drugog potpredsjednika 

Općinskog vijeća imenuje Ana Munić. 

Nakon glasovanja sa 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa  donosi se 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća imenuje se Ana MUNIĆ. 

 

g. Nenad Jakšić zahvaljuje se na ukazanom povjerenju, siguran je u uspješnu suradnju.  

Napominje da ovo nije novi početak, već nastavak kontinuiranog rada koji traje šest godina. 

Mišljenja je da će u iduće četiri godine ova općina biti neprepoznatljiva. Želja mu je da 

predstavničko tijelo i izvršna vlast djeluju kao jedno, da to bude rad kojim će se unaprijediti 

život svih stanovnika općine. Osvrće se na neke stvari koje su se nedavno pojavile u 

medijima, smatra da to nije u redu. 

g. Mato Čičak čestita predsjedniku i svim vijećnicima na izboru u Općinsko vijeće. 

Obećava puno komunikacije i razgovora, te najavljuje skore konzultacije kod njega, kako bi 

se svi zajedno borili za boljitak općine. Želja mu je završiti sve što je u općini započeto, te 

smatra da je potrebno zahvaliti i svim dosadašnjim vijećnicima koji su do sada u općini 

donosili odluke. Ističe da će sve dobre ideje biti prihvaćene jer puno toga je pred svima, sa 

sredstvima iz Europskih fondova  moći će se puno napraviti, moli sve da budu kreativni i da 
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svakom bude cilj da Rugvica ide naprijed. Također smatra da se sve tenzije trebaju spustiti i 

da se u općini više ne pojavljuju negativne stvari. Još se osvrće i na osnivanje Turističke 

zajednice na području općine, počev od toga kako je osnovana, kako se u nju raspoređuju 

sredstva, koliki su joj prihodi. Navodi da je u istoj jedan zaposleni, iz nje će biti financirana  

razna događanja, te sve poziva da sudjeluju u kreiranju događanja na području općine 

Rugvica. 

 

Nitko se više nije javio za diskusiju, pa je predsjednik Općinskog vijeća zaključio 

sjednicu  u 16,50 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/5 

URBROJ: 238/26-21-2 

 

Zapisničar:              PREDSJEDNIK  

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mira Grebenar                     Nenad Jakšić 


