OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/10
URBROJ:2170-03-17-01-1

ZAPISNIK
sa II sjednice Općinskog vijeća
Općine Čavle održane 13.lipnja 2017.godine

Sjednica se održava u prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa
početkom u 20,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle
NORBERT MAVRINAC.
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, MARIJANA MAVRINAC, ĐURĐICA FUĆAK.
Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ , DOLORES
BURIĆ.
Predsjedatelj u uvodu upoznaje prisutne da je zaprimio zahtjev vijećnika Duška
Žeželića za stavljanje svojeg vijećničkog mandata u mirovanje pa poziva predsjednika
Mandatne komisije za podnese izvješće po istom zahtjevu.
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE:
U nastavku predsjednik Mandatne komisije,Aljoša Žeželić čita izvješće kojim
upoznaje vijećnike da je Duško Žeželić svojim pismenim zahtjevom obavijestio o stavljanju
svojeg mandata u mirovanje te da će dogovorom koalicije stranaka HDZ – HSLS sa koje je i
izabran umjesto njega dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Čavle obnašati EDO
ŽEŽELIĆ 7.sa liste kandidata.
Predsjedatelj potom poziva EDA ŽEŽELIĆA da da svečanu prisegu nakon čega istu i
vlastoručno potpisuje.
Po davanju svečane prisege predsjedatelj utvrđuje da je ovim činom EDO ŽEŽELIĆ
postao vijećnikom u Općinskom vijeću Općine Čavle, te time predsjedatelj utvrđuje da
sjednici prisustvuje svih 15 vijećnika,pa će sve donijete odluke biti punovaljane.
Predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda, nakon čega utvrđuje da je JEDNOGLASNO
usvojen slijedeći
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D N E V N I R E D:
1.Donošenje Odluke o porezima Općine Čavle
2.Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
3.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Točka 1.
Donošenje Odluke o porezima Općine Čavle
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica Ivana Cvitan Polić.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se
prijavili:MARKO SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o porezima Općine Čavle.
Točka 2.
Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Prijedlog Pravilnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica Ivana Cvitan Polić.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:
ĐURĐICA FUĆAK, GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Točka 3.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica Ivana Cvitan Polić.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:
MARKO SOBOTINČIĆ, EDO ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ,
MARKO ŽUVIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
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ODLUKA
Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.

ZAVRŠENO U 20,25 SATI.

BILJEŽIO:
Doris Miculinić

PREDSJEDNIK:
Norbert Mavrinac

