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Z A P I S N I K 
sa I. - Konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 17.travnja 2014.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-
goranskoj županiji, JASNA TURAK. 
 U uvodnoj riječi predsjedavateljica pozdravlja nazočne, a izabranim vijećnicima na 
lokalnim izborima čestita na izboru, nakon čega daje riječ tajniku Općine koji potom utvrđuje 
nazočnost vijećnika, odnosno kvorum. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC, ERVIN BURA, RAJNA BROZNIĆ,DEJAN 
LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, MARKO ŽUVIĆ, SMILJANA ŠUPAK, 
SANDRA MOHORIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, KRISTIAN TOMIŠA, KRISTIJAN 
ROSIĆ,PERICA PRPIĆ, DENIS ČARGONJA, EDO BROZNIĆ,GORAN MAVRINAC. 
 Ostali prisutni:ŽELJKO LAMBAŠA, IVANA CVITAN POLIĆ,MARINKO 
DUMANIĆ. 
 
 Nakon što je poimenično utvrđena nazočnost vijećnika, predsjedavateljica utvrđuje da 
Konstituirajućoj sjednici prisustvuje svih 15 vijećnika, pa će sve donijete odluke biti 
punovaljane. 
 U nastavku predsjedavateljica čita prijedlog dnevnog reda, a obzirom nije bilo 
primjedbi na iznijeti prijedlog utvrđuje da je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v ni  r e d: 
 
1.Izbor Mandatne komisije 
2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 
   Svečana prisega članova Općinskog vijeća 
3.Izbor Odbora za izbor i imenovanje 
4.Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 
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Točka 1. 
Izbor Mandatne komisije 

 
 Predsjedateljica u uvodnom izlaganju utvrđuje da je pristigao jedan pravovaljan 
prijedlog grupe vijećnika za izbor Mandatne komisije (5 vijećnika potpisima podržava takav 
prijedlog), a koji prijedlog je u privitku ovog Zapisnika. 
 Obzirom da drugih prijedloga nema, predsjedateljica daje isti na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedateljica utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O d l u k a 
 
 U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Čavle , izabrani su: 
 
1.DEJAN LJUBOBRATOVIĆ  - predsjednik 
2.SMILJANA ŠUPAK   - član 
3.GORAN MAVRINAC   - član. 
 

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 

članova Općinskog vijeća 
 
 Predsjedateljica poziva izabranog predsjednika Mandatne komisije da pročita Izvješće 
o provedenim prijevremenim izborima i izabranim članovima novog saziva Općinskog vijeća 
Općine Čavle za mandatno razdoblje 2014-2017.godinu. 
 Dejan Ljubobratović u svojstvu predsjednika Mandatne komisije čita izvješće, koje je 
u privitku ovog Zapisnika. 
 Predsjednik Mandatne komisije temeljem rezultata sa provedenih prijevremenih izbora 
utvrđuje da je najveći broj glasova na lokalnim izborima održanim 23.ožujak dobila 
koalicijska lista stranaka SDP-HNS-HSS-ARS-HSU a prvi kandidat na toj listi je gospodin 
ŽELJKO LAMBAŠA.  
 Mandatna komisija je u svom izvješću utvrdila da su izabrani kandidati s liste koalicije 
stranaka SDP-HNS-HSS-ARS-HSU i to: 

- prvoizabrani kandidat ŽELJKO LAMBAŠA 
- šestoizabrana kandidatkinja IVANA CVITAN POLIĆ iz razloga nespojivosti 

obnašanja dužnosti općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika sa dužnosti 
općinskog vijećnika danom 15.travnja 2014.godine svoje mandate stavili u mirovanje, 
Nadalje Mandatna komisija utvrđuje da će umjesto kandidata koji su svoje mandata 
stavili u mirovanje , umjesto njih dužnost općinskog vijećnika obnašati slijedeći 
izabrani kandidati sa liste koalicije stranaka SDP-HNS-HSS-ARS-HSU MIRKO 
VUKELIĆ i MARKO ŽUVIĆ. 

 
 Predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ utvrđuje da su izabrani vijećnici novog 
saziva Općinskog vijeća Općine Čavle Izvješće Mandatne komisije primili na znanje, čime je 
verificiran mandat članova Općinskog vijeća Općine Čavle. 
  
 U nastavku predsjedanje sjednicom preuzima drugi izabrani kandidat sa kandidacijske 
liste koja je dobila najveći broj glasova NORBERT MAVRINAC, pa sjednica nastavlja sa 
radom prema utvrđenom i usvojen dnevnom redu. 
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 Predsjedatelj najprije čita tekst svečane prisege, nakon kojeg zahtjeva pojedinačno 
izjašnjavanje o prihvaćanju prisege svakog od člana Općinskog vijeća, a isti tekst prisege 
članovi Općinskog vijeća vlastoručno potpisuju čime je završen i čin svečane prisege članova 
Općinskog vijeća. 
 

Točka 3. 
Izbor Odbora za izbor i imenovanje 

  
 Norbert Mavrinac u svojstvu predsjedatelja  čita prijedlog grupe vijećnika za izbor 
Odbora za izbor i imenovanje a kojeg je podržala grupa 5 vijećnika, a koji je u privitku 
Zapisnika. 
   
 Obzirom da drugih prijedloga nema, predsjedateljica daje isti na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (14 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 
 

O d l u k a 
 
 U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Čavle , izabrani su: 
 
1.RAJNA BROZNIĆ  - predsjednica 
2.SANDRA MOHORIĆ  - član 
3.DENIS ČARGONJA  - član. 
 

Točka 4. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Čavle 
 
 Predsjedatelj u uvodu upoznaje prisutne sa zaprimljenim prijedlogom za izbor 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle , kojeg je dostavio Odbor za izbor i imenovanje, 
a koji za predsjednika Općinskog vijeća predlaže NORBERTA MAVRINCA. 
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj daje prijedlog Odbora na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O d l u k a 
 
 NORBERT MAVRINAC izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Čavle. 
 
 Po izvršenom izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle izvodi se himna 
Republike Hrvatske. 
 
 U nastavku predsjedatelj čita prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za izbor 
SANDRE MOHORIĆ za potpredsjednicu Općinskog vijeća . 
 Potom predsjedatelj daje iznijeti prijedlog na usvajanje, a po izvršenom glasovanju, 
dizanjem ruku, utvrđuje da je većinom glasova (10 ZA, 4 PROTIV, 1 SUZDRŽAN)donijeta 
slijedeća 
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O d l u k a 
 
 SANDRA MOHORIĆ izabire  se za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine 
Čavle. 
 
 Predsjedatelj nadalje utvrđuje da je Odbor za izbor i imenovanje  također dostavio i 
drugi prijedlog za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća, i to EDO BROZNIĆ. 
  
 Nakon što je pročitan i drugi prijedlog Odbora predloženi kandidat EDO BROZNIĆ 
izjavljuje da ne prihvaća svoju kandidaturu za potpredsjednika Općinskog vijeća, nakon čega i 
predsjednik oporbene stranke HDZ Perica Prpić izjavljuje da ne prihvaća ovakav način 
predlaganje jednog od članova stranke a da se ona o tome prethodno nije očitovala. 
 U nastavku predsjedatelj utvrđuje da se na ovoj sjednici neće donositi odluka o 
imenovanju drugog potpredsjednika (prijedlog EDO BROZNIĆ), već će Općinsko vijeće o 
izboru drugog potpredsjednika odlučivati na jednoj od idućih sjednica. 
 
 Na kraju predsjedatelj daje riječ Povjereniku Vlade RH Marinku Dumaniću koji 
pozdravlja sve prisutne s čestitkama na izboru za članove Općinskog vijeća, kao i izabranim 
tijelima Općinskog vijeća, te ističe želju za što boljim i efikasnijim radom u preostalom dijelu 
mandata ovog saziva Općinskog vijeća. 
 
 Predsjedatelj na kraju podsjeća prisutne da će se 30.travnja 2014.godine povodom 
proslave Dana Općine održati svečana sjednica Općinskog vijeća u Kaštelu Grobnik, te moli 
prisutne da se istoj odazovu. 
 
 
 ZAVRŠENO U 19,30 SATI. 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK: 
        Norbert Mavrinac 
 


