
Z A P I S N I K 
sa 26.,  sjednice Općinskog vijeća Općine Rugvica 

održane 30.04.2020. godine putem elektroničke pošte, sa početkom u 8,30 sati,  
 

Nazočni: gđa. Ana Munić, predsjednica Općinskog vijeća, g. Stipo Rašić, zamjenik predsjednice, g. 
Stipo Rajić, zamjenik predsjednice, g. Emil Majstorović, g. Branko Karamarko, gđa. Tea Kolčić, 
gđica. Ivana Gavran, gđa. Željkica Cesar, g. Marko Petek, g. Željko Vojković, g. Šimo Bilić, g. Danijel 
Šošić, g. Marijan Matijević, gđa. Amina Šekić. 
 
Izočni: g. Robert Kostić- nije dostavio svoj obrazac za glasanje.  

 
Zapisničarka: Marija Mišković. 
 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno ( 14 glasova „za“) i glasi 
 

D N E V N I   R E D 
1. Verfikacija zapisnika sa 24. Sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2020. 
2. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice (telefonske) Općinskog vijeća održane 19.03.2020. 

godine 
3. Odluka o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone „RUGVICA-JUG“ 
4. Odluka o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone „RUGVICA-ISTOK“ 
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „KAMENKE“ (UPU 22) 
6. Zaključak o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Općine Rugvica 
7. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Rugvica 
8. Odluka o uključenju Općine Rugvica u program izgradnje stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje 
9. Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Vesela 

Pandica“ za ožujak i travanj 2020. godine 
10. Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Didi“ za 

ožujak i travanj 2020. godine 
 

Ad.1. 
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2020., uputu o načinu glasovanja te 
obrazac glasačkog listića, vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

 
Općinsko vijeće je jednoglasno (14 glasova “za”) donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

Verificira se zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2020.godine, prema tekstu 
u prilogu zapisnika. 

 
Ad.2. 

Zapisnik sa 25. sjednice (telefonske) Općinskog vijeća održane 19.03.2020., uputu o načinu 
glasovanja te obrazac glasačkog listića, vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

 
Općinsko vijeće je jednoglasno (14 glasova “za”) donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

Verificira se zapisnik sa 25. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća održane 19.03.2020.godine, 
prema tekstu u prilogu zapisnika. 
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Ad.3. 
Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone „RUGVICA-JUG“, uputu o načinu 
glasovanja te obrazac glasačkog listića, vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 
 
Općinskog vijeće sa 13 glasova “za” i 1 “suzdržan” glas donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone „RUGVICA-JUG“. 
 

Ad.4. 
Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone „RUGVICA-ISTOK“, uputu o načinu 
glasovanja te obrazac glasačkog listića, vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 
 
Općinskog vijeće sa 13 glasova “za” i 1 “suzdržan” glas donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone „RUGVICA-ISTOK“. 
 

Ad.5. 
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „KAMENKE“ (UPU 22), 
uputu o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića, vijećnici su primili u prilogu poziva za 
sjednicu. 
 
Općinsko vijeće je jednoglasno (14 glasova “za”) donijelo 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „KAMENKE“ (UPU 22). 
 

Ad.6. 
Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Općine Rugvica, uputu 
o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića, vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 
 
Općinsko vijeće je jednoglasno (14 glasova “za”) donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Općine Rugvica. 
 

Ad.7. 
 

Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Rugvica, uputu 
o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića, vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 
 
Općinsko vijeće je jednoglasno (14 glasova “za”) donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Rugvica. 
 

Ad.8. 
 

Prijedlog Odluke o uključenju Općine Rugvica u program izgradnje stanova po Programu 
društveno poticane stanogradnje, uputu o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića, 
vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 
 
Općinsko vijeće je jednoglasno (14 glasova “za”) donijelo 
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ODLUKU 

o uključenju Općine Rugvica u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane 
stanogradnje. 
 

Ad.9. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Vesela 
Pandica“ za ožujak i travanj 2020. godine, uputu o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića, 
vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 
 
Općinsko vijeće sa 13 glasova “za” i 1 “suzdržan” glas donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Sporazum Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Vesela Pandica“ za ožujak i 
travanj 2020. godine. 
 

Ad.10. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Didi“ za 
ožujak i travanj 2020. godine, uputu o načinu glasovanja te obrazac glasačkog listića, vijećnici su 
primili u prilogu poziva za sjednicu. 
 
Općinsko vijeće sa 13 glasova “za” i 1 “suzdržan” glas donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Sporazum Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Didi“ za ožujak i travanj 
2020. godine. 

 
 

 
Glasovanje je završeno u 20.00 sati 30.04.2020.godine. 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/7 
URBROJ: 238/26-20-2 

 
 

Zapisničarka:          PREDSJEDNICA 
                                OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Marija Mišković                            Ana Munić 


