
Z A P I S N I K 
  

sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Rača održane 
14. lipnja 2013. godine u prostorijama Općine Nova Rača s početkom u 10,00 sati. 
 
Sjednici je nazočilo  13 vijećnika i to: Željko Sabolović, Mirko Žabjačan, Juraj 
Barešić, Franjo Tanić, Davor Sabolović, Tadija Solić, Darko Knežić, Dražen 
Kateković, Josip Saraja, Željko Biščan, Mato Burić, Jasna Kramarić i Dubravka 
Mavrin.  
 
Osim vijećnika sjednici su nazočili: Predstavnik Ureda državne uprave u 
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji g. Mirko Antolić, službenice Općine Nova Rača: 
Blaženka Bulić, Jasna Pečar, Barica Sabolović i Željka Novak,  Marijan Janeš  koji će 
obnašati dužnost vijećnika Općine Nova Rača umjesto Mate Burića koji je stavio 
mandat u mirovanje,  kao i predstavnik albanske nacionalne manjine Nikola Buća. 
 

Nakon Hrvatske državne himne, sjednicu je otvorio g. Mirko Antolić, pozdravio 
nazočne te zamolio  da minutom šutnje odaju počast svim poginulim hrvatskim 
braniteljima u Domovinskom ratu i nedavno tragično preminulom mladom 
nogometašu Novaku. 

Službenica Općine Nova Rača, Željka Novak utvrdila je broj nazočnih 
vijećnika,  da su na sjednici nazočni svi vijećnici odnosno od 13 vijećnika, nazočno 
13 vijećnika. 

G. Antolić  je potom  predložio da se utvrdi dnevni red koji su vijećnici primili uz 
poziv za sjednicu. Budući da nije bilo prijedloga niti primjedbi, jednoglasno je utvrđen 
sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Izbor Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija članova Općinskog vijeća 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća, prvog člana s kandidacijske liste 
koja je dobila najviše glasova, koji će predsjedavati sjednicom do izbora 
predsjednika 

-     svečana prisega članova Općinskog vijeća 
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
TOČKA 1. 

 
Prijedloge za članove Mandatne komisije iznio je predstavnik Ureda državne 

uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, g. Antolić. Glasovanjem je utvrđeno da je 
prijedlog usvojen jednoglasno, odnosno sa 13 glasova  ZA. 
Za predsjednika Mandatne komisije izabran je DAVOR SABOLOVIĆ, a za članove 
JURAJ BAREŠIĆ i TADIJA SOLIĆ. 
 

Donijeto je RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 
Mandatne komisije. 
 
 



TOČKA 2. 
 

DAVOR SABOLOVIĆ, predsjednik Mandatne komisije podnio je Izvješće o 
provedenim izborima i upoznao vijećnike o mirovanju mandata načelnika DARKA 
KNEŽIĆA i zamjenika načelnika DRAŽENA KATEKOVIĆA po sili zakona, a 
zamijenit će ih DAMIR IVANČIĆ i ADOLF ŽAGER, podnijetim ostavkama na 
nespojive dužnosti te o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika MATE BURIĆA, a u 
Općinskom vijeću zamijenit će ga MARIJAN JANEŠ. 
Jednoglasno, bez rasprave, usvojeno je Izvješće o provedenim izborima za članove 
Općinskog vijeća Općine Nova Rača. 
 

Također je utvrđeno da je prema Rezultatima izbora za članove Općinskog 
vijeća Općine Nova Rača objavljeno od strane Općinskog izbornog povjerenstva 
Općine Nova Rača prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova g. ŽELJKO SABOLOVIĆ te ga poziva da do izbora predsjednika Općinskog 
vijeća predsjedava sjednici. 
 

Predsjedavajući g. ŽELJKO SABOLOVIĆ pozdravio je sve nazočne vijećnike 
te pročitao prisegu koju su potom potpisali svi vijećnici. 
 
 

TOČKA 3. 
 

Predsjedavajući vijećnik,  ŽELJKO SABOLOVIĆ iznio je prijedlog  za članove 
Komisije za izbor i imenovanja te predložio vijećnika FRANJU TANIĆA za 
predsjednika te vijećnike MIRKA ŽABJAČANA i ŽELJKA SABOLOVIĆA za 
članove. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen, bez rasprave, a donijeto je RJEŠENJE o 
osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja. 
 
 

TOČKA 4. 
 

Vijećnik FRANJO TANIĆ, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja 
pozdravio je nazočne vijećnike i iznio prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, za 
izbor  predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nova Rača te 
predložio DUBRAVKU MAVRIN za predsjednicu, a MIRKA ŽABJAČANA za 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Prijedlog kluba vijećnika HSS-a i A-HSS-a iznio je vijećnik ŽELJKO BIŠČAN 
koji je predložio za predsjednicu JASNU KRAMARIĆ i potpredsjednika DAMIRA 
IVANČIĆA. 

Nakon glasovanja za  prvi prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, prijedlog je 
usvojen  sa 7 glasova ZA i 6 glasova PROTIV te je novoizabrana predsjednica 
Općinskog vijeća Općine Nova Rača  DUBRAVKA MAVRIN, a potpredsjednik 
MIRKO ŽABJAČAN.  
 

Donijeto je RJEŠENJE o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Nova Rača. 
 



Budući da je izabrana predsjednica Općinskog vijeća, predsjedavajući predaje 
vođenje sjednice izabranoj predsjednici Općinskog vijeća, gđi Mavrin. 
 
 Gđa Dubravka Mavrin čestitala je vijećnicima na izabranim dužnostima i 
zahvalila na njenom izboru za predsjednicu Općinskog vijeća. Ukratko je informirala 
nazočne o daljnjem radu Općinskog vijeća i uzajamnoj suradnji za razvoj Općine 
Nova Rača. 
 

Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća 
zaključila je sjednicu u 11,05 sati te zahvalila nazočnima na pozornosti. 
 
 
 
 
 ZAPISNIČAR         PREDSJEDAVAJUĆI 
 
  Željka Novak           _________________ 

          Mirko Antolić 
 
  _________________ 

                  Dubravka Mavrin 
 
 
 
 
 
 


