
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/17-01/09 
URBROJ:2170-03-17-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 13.lipnja 2017.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 21,00 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 pročelnici Upravnog odjela Općine 
koja potom utvrđuje nazočnost vijećnika, odnosno kvorum. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC, MARKO ŽUVIĆ,ALJOŠA ŽEŽELIĆ, 
MIRKO VUKELIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ, SANDRA MOHORIĆ, ERVIN BURA, 
RAJNA BROZNIĆ, GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ, MARIJANA 
KOŠČIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, DUŠKO ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC, 
ĐURĐICA FUĆAK. 
 Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ , DOLORES 
BURIĆ. 
 Predsjedavateljica utvrđuje da sjednici prisustvuje svih 15 vijećnika, nakon čega u 
nastavku čita prijedlog dnevnog reda. 
 Isti prijedlog daje na usvajanje, a po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, utvrđuje da 
je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D N E V N I   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 sjednice utvrđuje da je za izbor Mandatne komisije pristigao jedan 
prijedlog potpisan od grupe vijećnika (6), a koji prijedlog je u privitku Zapisnika. 
 Obzirom da drugih prijedloga nema daje takav prijedlog na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta 
slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Čavle, izabrani su: 
1.ALJOŠA ŽEŽELIĆ  - predsjednik 
2.MARKO ŽUVIĆ   - član 
3.MARKO SOBOTINČIĆ  - član. 
 

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća 
 
 Predsjedateljica sjednice poziva izabranog predsjednika Mandatne komisije da 
podnese Izvješće o provedenim izborima. 
 U nastavku predsjednik Mandatne komisije čita Izvješće Mandatne komisije o 
provedenim izborima, a koje je u privitku Zapisnika. 
 Predsjedateljica nakon podnesenog izvješća Mandatne komisije utvrđuje da je 
Općinsko vijeće Općine Čavle primilo na znanje podnijeto Izvješće, te su time mandati 
članova Općinskog vijeća i verificirani. 
 U nastavku sjednice poziva prvog sa liste koja je dobila najveći broj glasova da 
preuzme vođenje sjednice, tako da u nastavku sjednicu vodi NORBERT MAVRINAC. 
 Predsjedatelj sjednice,Norbert Mavrinac , u nastavku čita tekst svečane prisege, te 
poimenično proziva novoizabrane vijećnike Općinskog vijeća Općine Čavle da daju prisegu te 
vlastoručnim potpisom teksta prisege isti i potvrđuju. 
 

Točka 3. 
Izbor Odbora za izbor i imenovanje 

 
 Predsjedatelj sjednice u uvodu napominje da je zaprimljen jedan prijedlog za izbor 
Odbora za izbor i imenovanje koji je potpisan od grupe vijećnika (6). 
 Obzirom da drugog prijedloga nije bilo, daje isti 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 imenovanje Općinskog vijeća Općine Čavle, izabrani su: 
 
1.SANDRA MOHORIĆ  - predsjednica 
2.RAJNA BROZNIĆ  - član 
3.MARIJANA KOŠČIĆ  - član. 
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Točka 4. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 

 
 Predsjedatelj poziva izabranog predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da 
vijećnike izvijesti o pristiglim prijedlozima za izbor predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća. 
 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje daje izvješće da je za izbor predsjednika 
Općinskog vijeća pristigao jedan prijedlog, potpisan od grupe vijećnika (7), a koji prijedlog je 
u privitku Zapisnika. 
 Obzirom da nije zaprimljen drugi prijedlog, predsjedatelj isti daje 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 ističe da su za potpredsjednika Općinskog vijeća pristigle 
dvije prijave potpisane od grupe vijećnika i to: 
- grupa vijećnika (7) - za MIRKA VUKELIĆA 
- grupa vijećnika (5) - za STANISLAVA ŽEŽELIĆA. 
 Isti prijedlozi u privitku su Zapisnika. 
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj daje pristigle prijedloga 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 
 
 MIRKO VUKELIĆ izabran je za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Čavle. 
 
 Potom daje drugi prijedlog na usvajanje, te utvrđuje da je većinom glasova 11 ZA, 3 
PROTIV, 1 SUZDRŽAN,donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 STANISLAV ŽEŽELIĆ izabran je za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Čavle. 
 
 ZAVRŠENO U 21,35 SATI. 
 
 
 
       PREDSJEDNIK: 
       Norbert Mavrinac 


