
Z A P I S N I K 
sa 25.,  telefonske sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica 

održane 19.03.2020. godine sa početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni: gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, 
   g. Mato Čičak, općinski načelnik, 
   g. Ivica Radanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

  
Zapisničar: Mira Grebenar. 
 

Sjednicu otvara gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća i pozdravlja nazočne. 
Sa prijedlogom se svi vijećnici slažu, pa se nakon glasovanja jednoglasno usvaja slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
1. Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima. 

 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Rašić Stipu, te ga pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
Vijećnik Rašić Stipo odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Rašić Stipo odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Rajić Stipu, te ga pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
Vijećnik Rajić Stipo odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Rajić Stipo odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Matijević Marijana, te ga pita da li se slaže s 
dnevnim redom. 
Vijećnik Matijević Marijan odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Matijević Marijan odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnicu Gavran Ivanu, te je pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
Vijećnica Gavran Ivana odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnica  Gavran Ivana odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća je upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Bilić Šimu, te ga pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
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Vijećnik Bilić Šimo odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Bilić Šimo odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Majstorović Emila, te ga pita da li se slaže s 
dnevnim redom. 
Vijećnik Majstorović Emil odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Majstorović Emil odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnicu Kolčić Teu, te je pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
Vijećnica Kolčić Tea odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnica  Kolčić Tea odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća je upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Karamarko Branka, te ga pita da li se slaže s 
dnevnim redom. 
Vijećnik Karamarko Branko odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Karamarko Branko odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Vojković Željka, koji se javlja nakon trećeg poziva, 
te ga pita da li se slaže s dnevnim redom. 
Vijećnik Vojković Željko odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Vojković Željko odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Petek Marka, koji se javlja nakon drugog poziva te 
ga pita da li se slaže s dnevnim redom. 
Vijećnik Petek Marko odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Petek Marko odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnicu Cesar Željkicu, te je pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
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Vijećnica Cesar Željkica odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnica  Cesar Željkica odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća je upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Kostić Roberta, te ga pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
Vijećnik Kostić Robert odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Kostić Robert odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnika Šošić Danijela, te ga pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
Vijećnik Šošić Danijel odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnik  Šošić Danijel odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća ga upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća zove vijećnicu Šekić Aminu, te je pita da li se slaže s dnevnim 
redom. 
Vijećnica Šekić Amina odgovara da se slaže sa dnevnim redom. 
Predsjednica Općinskog vijeća pita da li je za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o općinskim porezima. 
Vijećnica  Šekić Amina odgovara da je “za”. 
Predsjednica Općinskog vijeća je upućuje da odgovor da je za donošenje predložene odluke 
pošalje na mail pročelniku. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća gđa. Ana Munić izjavljuje da se i ona slaže sa dnevnim redom, te 
da je također “za” donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima, te 
se temeljem svega naprijed navedenog konstatira da se jednoglasno donosi 
 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima. 
 

 
Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je telefonsku sjednicu Općinskog vijeća u 10,50 sati. 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/6 
URBROJ: 238/26-20-2 

 
 

Zapisničar:          PREDSJEDNICA 
                                OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Mira Grebenar                             Ana Munić 


