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URBROJ:2170-03-13-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 13.lipnja 2013.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, VERA PAJALIĆ. 
 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:MARKO SOBOTINČIĆ, KRISTIJAN ROSIĆ, SANDRA ROSANDA, 
KRISTIAN TOMIŠA, DENIS ČARGONJA, MARIJANA KOŠČIĆ, PERICA PRPIĆ, 
GORAN MAVRINAC, IVAN KRULJAC, JOSIP ČARGONJA, JOSIP MALNAR, 
DOLORES SEMION, SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ, VLASTA ŠUPAK. 
 Ostali prisutni:ŽELJKO LAMBAŠA, IVANA CVITAN POLIĆ, HEDVIGA 
SINKO, DORIS MICULINIĆ. 
 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 (8 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.KRISTIAN TOMIŠA  - predsjednik 
2.SANDRA ROSANDA  - član 
3.JOSIP MALNAR   - član. 
 

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 

članova Općinskog vijeća 
 
 Predsjedateljica poziva izabranog predsjednika Mandatne komisije da pročita Izvješće 
o provedenim izborima i izabranim članovima novog saziva Općinskog vijeća Općine Čavle 
za mandatno razdoblje 2013-2017.godinu. 
 Kristian Tomiša u svojstvu predsjednika Mandatne komisije čita izvješće, koje je u 
privitku ovog Zapisnika. 
 Predsjedateljica sjednice 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. 
 
 Predsjedavateljica sjednice temeljem rezultata sa provedenih izbora utvrđuje da je 
najveći broj glasova na lokalnim izborima održanim 14.travnja dobila koalicijska lista 
stranaka SDP-HNS-HSS-ARS a prvi kandidat na toj listi je gospodin IVAN KRULJAC pa 
prema novim pravilima do izbora predsjednika isti predsjedava sjednicom Općinskog vijeća. 
 U nastavku predsjedanje sjednicom preuzima prvi izabrani kandidat sa kandidacijske 
liste koja je dobila najveći broj glasova IVAN KRULJAC, pa sjednica nastavlja sa radom 
prema utvrđenom i usvojen dnevnom redu. 
 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 

  
 Ivan Kruljac u svojstvu predsjedatelja  čita prijedlog grupe vijećnika za izbor Odbora 
za izbor i imenovanje a kojeg je podržala grupa 8 vijećnika, a koji je u privitku Zapisnika. 
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 Po iznijetom prijedlogu otvara raspravu tijekom koje vijećnica koalicije stranaka SDP-
HNS-HSS-ARS Sandra Mohorić daje prijedlog da se umjesto predloženog člana Odbora od te 
koalicije (Sandra Mohorić) za člana odbora od strane te koalicije predloži RAJNA BROZNIĆ. 
 Ovakav prijedlog predstavnik grupe predlagača (Marko Sobotinčić) prihvaća iznijeti 
prijedlog, te predsjedatelj daje tako izmijenjeni prijedlog na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O d l u k a 
 
 U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Čavle , izabrani su: 
 
1.MARIJANA KOŠČIĆ  - predsjednica 
2.KRISTIJAN ROSIĆ  - član 
3.RAJNA BROZNIĆ  - član. 
 

Točka 4. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Čavle 
 
 Predsjedatelj u uvodu upoznaje prisutne sa zaprimljenim prijedlozima za izbor 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle i to kako slijedi: 
 
1.grupa vijećnika (5 vijećnika) - prijedlog zaprimljen 10.lipnja predlaže GORANA 
MAVRINCA 
 
2.grupa vijećnika (8 vijećnika)  - prijedlog zaprimljen 12.lipnja predlaže MARKA 
SOBOTINČIĆA. 
 Po pročitanim prijedlozima predsjedatelj otvara raspravu, a obzirom se nitko nije javio 
za raspravu daje prijedloge na usvajanje prema redoslijedu kojim su zaprimljeni. 
 
1.Prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća grupe vijećnika GORAN MAVRINAC , po 
izvršenom glasovanju dizanjem ruku, utvrđen je rezultat glasovanja: 6 ZA, 8 PROTIV , 1 
SUZDRŽAN  - PRIJEDLOG NIJE PRIHVAĆEN. 
 
2.Prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća  grupe vijećnika  MARKO SOBOTINČIĆ 
predsjedatelj daje na usvajanje,a po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, 9 ZA, 6 PROTIV, 
utvrđuje da je većinom glasova donijeta slijedeća 
 

O d l u k a 
 
 MARKO SOBOTINČIĆ izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Čavle. 
 
 Po izvršenom izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle izvodi se himna 
Republike Hrvatske. 
 
 Nakon što je saslušana himna novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Marko 
Sobotinčić poziva prisutne da minutom šutnje oda se počast svim poginulim u Domovinskom 
ratu, nakon čega nastavlja s predsjedanjem sjednice Općinskog vijeća. 
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 U nastavku predsjedatelj čita prijedloge za izbor 2 potpredsjednika Općinskog vijeća 
koji su zaprimljeni i to kako slijedi: 
 
1.SANDRA MOHORIĆ grupa vijećnika (5 vijećnika) – prijedlog zaprimljen 10.lipnja 
2.PERICA PRPIĆ grupa vijećnika ( 8 vijećnika) – prijedlog zaprimljen 12.lipnja 
3.KRISTIAN TOMIŠA grupa vijećnika (8 vijećnika) – prijedlog zaprimljen 12.lipnja 
 Prijedlozi s potpisnika vijećnika koji podržavaju takav prijedlog u privitku je 
Zapisnika. 
 U nastavku predsjedatelj daje prijedloge prema redoslijedu kojim su zaprimljeni na 
glasovanja. 
 Po izvršenom glasovanju predsjedatelj utvrđuje rezultate , kako slijedi: 
 
1.SADNRA MOHORIĆ – 7 ZA, 8 PROTIV prijedlog NIJE PRIHVAĆEN. 
2.PERICA PRPIĆ – 8 ZA, 6 PROTIV, 1 SUZDRŽAN prijedlog JE PRIHVAĆEN. 
3.KRISTIAN TOMIŠA – 8 ZA, 7 PROTIV prijedlog JE PRIHVAĆEN. 
 
 Po izvršenom glasovanju i utvrđenju rezultata glasovanja po pojedinačnim 
prijedlozima, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova donijeta slijedeća 
 

O d l u k a 
 
 PERICA PRPIĆ i KRISTIAN TOMIŠA izabrani su za potpredsjednike 
Općinskog vijeća Općine Čavle. 
 
 
 
 Na kraju predsjedatelj daje riječ općinskom načelniku koji pozdravlja sve prisutne s 
čestitkama na izboru za članove Općinskog vijeća, kao i izabranim tijelima Općinskog vijeća, 
te ističe da je 25.lipnja prema utvrđenim terminima dan polaganja vijenaca na grobljima 
Cernik i Grobnik povodom Dana državnosti te predlaže da se utvrde termini polaganja 
vijenaca. 
 
 Predsjedatelj potom zaključuje sjednicu u 19,35 sati. 
 
 
 
 BILJEŽIO:     PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić     Marko Sobotinčić 
 
 


