REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/03
UR. BROJ: 2108-01/1-13-2
ČABAR, 24. lipnja 2013.

ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj dana 24. lipnja 2013. godine u
prostorijama Gradske vijećnice, s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Vera Pajalić, dipl.iur, predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ, Željko Erent, Sanja Janeš,
Leo Jelenc, Ivanka Križ, Ivan Kvesić, Josip Malnar, Vazma Malnar, Josip Šoštarić, Antun Turk, Denis Turk,
Ivanka Turk, Gregor Tušek i Vidoslav Žagar, izabrani članovi Gradskog vijeća grada Čabra.
OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Alen Lipovac, pročelnik JUO, Zvonimir Lipovac, tajnik Grada Čabra i Marinko Krmpotić,
predstavnik medija.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Gospoña Vera Pajalić predsjedava konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća grada Čabra, pozdravlja sve
nazočne, daje obrazloženje svojih ovlasti i načina sazivanja konstituirajuće sjednice, izražava čestitke
vijećnicima, gradonačelniku i njegovoj zamjenici na izbornim rezultatima, naglašava da je Vijeće konstituirano
izborom predsjednika Gradskog vijeća grada Čabra i nakon prozivke utvrñuje kvorum (nazočno svih 13 članova
predstavničkog tijela).
U nastavku sjednice, gña. Pajalić daje na usvajanje sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Izbor Mandatnog povjerenstva.
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća.
Svečana prisega članova Gradskog vijeća.
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje.
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
Bez nadopuna i primjedbi, jednoglasno s 13 (trinaest) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi dnevni red.
AD 1.)
"Izbor Mandatnog povjerenstva."
Gospoña Pajalić utvrñuje da je prije početka konstituirajuće sjednice primila prijedlog za izbor
Mandatnog povjerenstva, koji je, na temelju članka 5. Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra ("Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 14/13), supotpisan od strane devet (9) vijećnika.
Iznosi prijedlog i daje ga na usvajanje.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s trinaest (13) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o imenovanju Mandatnog povjerenstva
Gradskog vijeća grada Čabra kako slijedi:
- Ivanka Križ - za predsjednicu
- Gregor Tušek - za člana
- Vidoslav Žagar – za člana
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva, prilaže se uz zapisnik pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
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AD 2.)
"Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća."
Gospoña Pajalić nakon uvodnog pojašnjenja, poziva novoizabranu predsjednicu Mandatnog
povjerenstva Ivanku Križ, da podnese izvješće.
Predsjednica Mandatnog povjerenstva podnosi izvješće o rezultatima izbora provedenih 19. svibnja
2013. godine, mandatima koji miruju po sili zakona te o podnijetim zahtjevima za mirovanje mandata iz osobnih
razloga.
Po podnesenom izvješću, gña. Pajalić naglašava da se o Izvješću Mandatnog povjerenstva ne
raspravlja i ne glasuje, pa utvrñuje da je Gradsko vijeće grada Čabra primilo Izvješće na znanje, čime su i
potvrñeni mandati članova Gradskog vijeća.
U nastavku sjednice, gña. Vera Pajalić, konstatira da je uvidom u izborni materijal utvrñeno da je prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova vijećnik Denis Turk te ga, sukladno članku
Zakona 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima i čl. 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra (SN PGŽ broj
14/13), poziva da preuzme daljnje voñenje sjednice.
"Svečana prisega članova Gradskog vijeća."
Denis Turk se u ime svih vijećnika zahvaljuje gospoñi Pajalić na sazivanju i voñenju dijela današnje
sjednice Gradskog vijeća i prelazi na čin davanja svečane prisege.
Predsjedatelj čita tekst svečane prisege. Potom se vijećnici abecednim redom pozivaju da pristupe, kažu
"PRISEŽEM" te potpisuju tekst prisege.
Pristupili su i prisegnuli sljedeći vijećnici: Željko Erent, Sanja Janeš, Leo Jelenc, Ivanka Križ, Ivan Kvesić,
Josip Malnar, Vazma Malnar, Josip Šoštarić, Antun Turk, Denis Turk, Ivanka Turk, Gregor Tušek i Vidoslav
Žagar.
Predsjedatelj izražava čestitke svim vijećnicima na izboru te želi da uspješno zastupaju interese birača u
ovom predstavničkom tijelu.
AD 3.)
"Izbor Odbora za izbor i imenovanje."
Denis Turk, iznosi prijedlog Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra,
supotpisanog od strane devet (9) vijećnika, kojom se u Odbor za izbor i imenovanje predlažu: Sanja Janeš, za
predsjednicu, Leo Jelenc, za člana i Ivan Kvesić, za člana.
Bez drugih prijedloga i rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika - dvanaest (12) vijećnika ZA, uz jednog (1) vijećnika SUZDRŽANOG, prihvaća se
Odluka kojom se u Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra biraju: Sanja Janeš, za
predsjednicu, Leo Jelenc, za člana i Ivan Kvesić, za člana.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
"Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća. "
Denis Turk poziva predlagatelja, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća, da iznese prijedlog
Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća grada Čabra.
U ime Odbora, Sanja Janeš iznosi prijedlog kojim se za predsjednika Gradskog vijeća grada Čabra bira
vijećnik Josip Malnar.
Bez drugih prijedloga i rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
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Većinom vijećnika – dvanaest (12) ZA, uz jednog (1) vijećnika SUZDRŽANOG, prihvaća se Odluka o
izboru Josipa Malnara za predsjednika Gradskog vijeća grada Čabra.

Odluka se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
Denis Turk utvrñuje izbor predsjednika GV, izražava čestitke novoizabranom predsjedniku i, sukladno čl.
2. Poslovnika GV, najavljuje izvoñenje himne Republike Hrvatske.
Nakon intoniranja himne RH, Denis Turk poziva novoizabranog predsjednika Gradskog vijeća grada
Čabra Josipa Malnara na daljnje voñenje sjednice.
Josip Malnar se najsrdačnije zahvaljuje na izboru i ukazanom povjerenju te poziva vijećnike na suradnju
i jedinstvo u zajedničkom obnašanju vijećničke dužnosti, a sve u interesu i za boljitak grada Čabra.
U nastavku 4. točke dnevnog reda sjednice, Josip Malnar, novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća
grada Čabra, poziva predlagatelja, Odbor za izbor i imenovanje, da iznese prijedlog Odluke o izboru
potpredsjednika Gradskog vijeća grada Čabra.
U ime Odbora, Sanja Janeš iznosi prijedlog kojim se za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Čabra
bira Leo Jelenc.
Bez drugih prijedloga i rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – dvanaest (12) vijećnika ZA, uz jednog (1) vijećnika SUZDRŽANOG, prihvaća se
Odluka o izboru Lea Jelenca za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Čabra.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
Josip Malnar, utvrñuje izbor potpredsjednika, još jednom se, u svoje ime i u ime novoizabranog
potpredsjednika zahvaljuje na izboru, izražava čestitke novoizabranom gradonačelniku grada Čabra gosp.
Kristijanu Rajšelu i njegovoj zamjenici Vesni Kovač, i poziva gradonačelnika da se vijećnicima obrati s nekoliko
završnih riječi.
Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, izražava čestitke novoizabranim predsjedniku i
potpredsjedniku Gradskog vijeća, kao i svim vijećnicima na izboru ove časne dužnosti te poziva vijećnike na
suradnju, konstruktivni i zajednički rad u narednom razdoblju.
Na kraju sjednice, Josip Malnar je svima poželio uspješan rad u narednom mandatnom razdoblju.

U Čabru, 24. lipnja 2013.

Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Josip Malnar, v.r.
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