
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/14-01/16 
URBROJ:2170-03-14-01-1 
 
 

Z A P I S N I K 
sa VIII.sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 10.prosinca 2014.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Doma Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 
 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MARKO 
ŽUVIĆ,RAJNA BROZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ,  SMILJANA ŠUPAK,PERICA 
PRPIĆ, DENIS ČARGONJA, EDO BROZNIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ,KRISTIJAN 
ROSIĆ, KRISTIAN TOMIŠA. 
OSTALI PRISUTNI:Željko Lambaša, Ivana Cvitan Polić,Robert Zaharija,Nada Luketić, 
Ervin Bura,Dolores Burić,  predstavnici LAG Vinodol (gosp.Jerčinović, Silvana Manestar) 
 Predsjedatelj u uvodnom dijelu čita prijedlog dnevnog reda sjednice koji je 
vijećnicima dostavljen uz poziv i materijal za ovu sjednicu, te predlaže izmjenu redoslijeda 
točaka predloženog dnevnog reda na način da se točka 10.“Odluka o pristupanju Općine 
Čavle LAG-u Vinodol“ stavi kao druga točka, a sve ostale se pomiču u skladu s predloženim 
redom, te da se dnevni red dopuni točkom 13.Izvješće Savjeta mladih o radu i Plan rada za 
2015.godinu. 
 Obzirom da nitko nije imao primjedbu na takav prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Izvješće Mandatne komisije: 
- stavljanje mandata vijećnika Ervina Bure u mirovanje 
- prisega vijećnika Josipa Malnara  
2.Donošenje Odluke o pristupanju Općine Čavle LAG-u Vinodol 
3.Usvajanje Zapisnika sa VII.sjednice Općinskog vijeća 
4.Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2015.godinu i projekcije proračuna za 2016.i 
2017.godinu 
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5.Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 
2015.godinu 
6.Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Čavle za 2015.godinu 
7.Donošenje Programa javnih potreba za 2015.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
8.Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.godinu 
9.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2015.godinu 
10.Donošenje Odluke o isplati naknade-povratu temeljem kupoprodajnog ugovora (Općina 
Čavle-Milardović) 
11.Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle (neizgrađeno građevinsko područje 
naselja) 
12.Donošenje odluke o suglasnosti na izmjene Društvenog ugovora o osnivanju GSC.d.o.o. 
13.Izvješće Savjeta mladih o radu i Plan rada za 2015.godinu 
 

Točka 1. 
Izvješće Mandatne komisije 

 
 Dejan Ljubobratović u svojstvu predsjednika Mandatne komisije daje vijećnicima 
izvješće da je danom 31.listopada 2014.godine objavom odluke općinskog načelnika članova 
Savjeta načelnika u Službenim novinama,  pismenim zahtjevom vijećnika ERVINA BURE 
mandat stavljen u mirovanje, te se u dogovoru stranaka koalicije predlaže da se kao njegov 
zamjenik imenuje JOSIP MALNAR. 
 Izvješće Mandatne komisije u privitku je Zapisnika. 
  
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK 
GORAN MAVRINAC. 
 
 U nastavku predsjedatelj poziva predloženog zamjenika da ustane te da da svečanu 
prisegu kao član Općinskog vijeća Općine Čavle. 
 Nakon što je predsjedatelj pročitao tekst prisege, a vijećnik istu potvrdio 
riječima:PRISEŽEM, te istu potpisao, čestitao mu je na imenovanju te utvrdio da sada 
sjednici prisustvuje ukupno 14 vijećnika, pa će sve donijete odluke biti punovaljane 
  

Točka 2. 
Donošenje Odluke o pristupanju Općine Čavle LAG-u Vinodol 

 
 Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daju općinski načelnik Željko Lambaša i 
zamjenica općinskog načelnika Ivana Cvitan Polić. 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj daje riječ predstavnicima LAG Vinodol da 
daju detaljnije obrazloženje prijedloga. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:PERICA PRPIĆ, 
GORAN MAVRINAC,MARKO SOBOTINČIĆ, EDO BROZNIĆ, KRISTIJAN TOMIŠA, 
MARKO ŽUVIĆ, NORBERT MAVRINAC. 
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PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE SANDRA MOHORIĆ, PA 
SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 15 VIJEĆNIKA. 
  
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o pristupanju Općine Čavle Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) 
Vinodol. 
 
 AKTUALNI SAT 
 
KRISTIJAN TOMIŠA:1.Što je sa planiranim projektom nastavka – završetka izgradnje 
tribina na igralištu u Mavrincima? 
 2.Da li bi na sjednicu Vijeća mogao doći komunalni redar da ga upoznamo, 
kakve su mu ovlasti i da li je u njegovoj nadležnosti regulacija prometa? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Nismo odustali od projekta dovršetka izgradnje tribina 
(zatvaranje prostora ispod tribina i uređenje svlačionica), no cjelokupni projekt vrijedan je 
više od 3 miliona kuna, a takvu investiciju u ovakvim okolnostima nismo u mogućnosti 
pokriti , jer imamo otplatu kredita za sportsku dvoranu i završetak izgradnje dječjeg vrtića što 
nam je prioritet.Tijekom iduće godine još ćemo vidjeti kakve su nam mogućnosti, a pokušati 
ćemo projekt kandidirati za sufinanciranje.Dakle nismo odustali i to je jedan od narednih 
projekata kojem ćemo pristupiti u narednom razdoblju. 
 2.Nema problema da komunalni redar dođe na jednu od idućih sjednica kako bi ga 
upoznali i postavili određena pitanja iz njegove domene.Dobar dio poslova komunalni redar je 
već preuzeo i iste obavlja u skladu sa ovlastima koje ima, a kao prometni redar mora još proći 
obuku koja će uslijediti iduće godine.Što se tiče nekih ovlasti vezane za poslove prije 
građevinske inspekcije, sada ima veće ovlasti i po njima i postupa. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Da li će invalidi domovinskog rata i ove godine dobiti 
„božićnicu“? 
 2.Kada će biti ponovljeni natječaji za prostore boćarskih klubova? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Konačnu odluku o tome još nismo donijeli, ono što u ovom 
trenutku možemo reći je to da će roditelji i djeca poginulih branitelja takvu pomoć sigurno 
dobiti.O ovome ćemo još  izvidjeti mogućnosti. 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Natječaji će se vjerujemo ponoviti ali konačan odluka nije još 
donijeta.Postoje određena pitanja koja treba prethodno riješiti. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata da isti 
mogu raditi do 02,00 sati vikendom u mnogome je onemogućeno organizatorima 
maškaranih zabava u Domu Čavle da to provedu bez stvaranja gubitaka jer posjetitelji 
ne dolaze u dom dok ti objekti imaju radno vrijeme.Da li se to može regulirati 
drugačije? 
 2.Koji je razlog da se tiskanje lista Gmajna otkazalo dosadašnjoj tiskari, a 
poslovi su se u međuvremenu povjerili drugome koji nema niti sjedište na području 
Općine? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Odluka je na snazi i ne mogu komentirati probleme u kojima se 
nalaze potencijalni organizatori maškaranih zabava u Domu Čavle.Samu odluku ne mogu 
mijenjati samo tako jer je istu donijelo ovo Vijeće i ono je jedino ovlašteno istu promijeniti. 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Problemi sa tiskanjem lista Gmajna su postojali i ranije te je 
ocijenjeno da onaj kome su ti poslovi povjereni ne obavlja te poslove kvalitetno iako su svi 
računi toj tiskari na vrijeme i u cijelosti podmireni.Prvih 4 mjeseca Gmajna za vrijeme dok 
nije vijeće bilo konstituirano nije ni tiskana a nakon konstituiranja poslovi su povjereni drugoj 
tiskari koja je pristala na tiskanje Gmajne za onaj iznos sredstava koji je bio na raspolaganju u 
proračunu do kraja godine.Za iduću godinu ćemo provesti postupak prikupljanja ponuda. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.U Novom naselju Mavrinci kod kbr.56 nema rasvjetnog tijela ili je 
isto skinuto.Da li je moguće da se isto postavi? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ne vidim u tome problem da se rasvjetno tijelo postavi ukoliko 
ga nema.Malo mi je čudna informacija da je isto možda skinuto jer takvu praksu 
nemamo.Točnije je da rasvjetu postavljamo a ne da je skidamo. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Iz pravca Silnoga na ulazu u Općinu Čavle kod kuće obitelji 
Šestan ponovo je dovezana veća količina glomaznog otpada.Da li će se to riješiti? 
 2.Da li je moguće da se na parkiralištu kod doma Čavle ucrtaju pravci obaveznog 
kretanja vozila jer vozači voze kako im se svidi? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Na toj lokaciji unazad nekoliko godina u više navrata smo 
intervenirali te odvozili glomazni otpad.Učiniti ćemo to opet ali moram napomenuti da je 
najveći problem u ponašanju tih osoba. 
 2.Sugestiju prihvaćamo,ali smatramo da bi to bilo bolje učiniti na proljeće. 
 
SMILJANA ŠUPAK:1.Zanima me kada će se finalizirati radovi na izgradnji 
kanalizacije na lokacijama gdje se isti trenutno izvode? 
 2.Zašto se na lokacijama gdje Elektroprimorje mijenja stupove iste po završetku 
radova ne očiste? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Što se tiče završetka radova te poštivanja rokova možemo samo 
konstatirati da nismo zadovoljni sa do sada izvedenim radovima , ali to i nije u našoj 
nadležnosti iako moramo istaknuti da nema koordinacije na kojoj o tome ne govorimo i 
ukazujemo na nezadovoljstvo , kako nas tako i mještana.Ne preostaje nam ništa drugo nego se 
mještanima ispričati. 
 2.Upozoriti ćemo službe HEP-a da interveniraju ili ćemo i sami nešto poduzeti da se to 
pitanje riješi. 
 
JOSIP MALNAR:1.Kada će se započeti sa izgradnjom dječjeg igrališta u Rakovom 
selu? 
 2.Zašto nije odvezeno skupljeni otpad (autogume) u sklopu akcije Dana planeta 
Zemlje na lokaciji Radovanja?U međuvremenu je odložen i drugi otpad. 
Ivana Cvitan Polić (odgovor):1.Najprije ćemo tu lokaciju očistiti, sanirati , a tijekom iduće 
godine se planira izgradnja dječjeg igrališta na toj lokaciji. 
Željko Lambaša(odgovor):2.Ta lokacija nije na području Općine Čavle, ali vidjeti ćemo da se 
to ipak riješi. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Vidljivo je da KF PROJEKT do danas nije izvršio uplatu 
kupoprodajne cijene za zemljište kod Metroa.Što se sa time događa? 
 2.Zašto odvjetnica Silvana Demark nije došla na ovu sjednicu kako je bilo rečeno 
na prošloj da nas upozna sa stanjem predmeta Natalija Perić? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Nažalost obveznik do danas nije izvršio ugovornu obvezu za 
uplatu kupoprodajne cijene.Ugovorom su regulirane i kamata na kašnjenje u upleti.U 
međuvremenu je pokrenut postupak za naplatu te obveze sa pripadajućom kamatom. 
 2.Jednostavno sam propustio pozvati odvjetnicu ali obećajem da će to na idućoj 
sjednici biti riješeno. 
 
EDO BROZNIĆ:1.U kojoj je fazi izgradnje ceste od Metroa prema Baćini(Cortina)? 
Željko Lambaša(odgovor):1.U tijeku je projektiranje, ali detaljnije ćemo vam dati odgovor u 
pismenoj formi. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Koji su kriteriji i tko izdaje potvrde o povlaštenim autobusnim 
kartama? 
 2.Do danas nisam dobio izvješće o naplatama šteta od polica osiguranja imovine 
Općine Čavle.Kada ću to dobiti? 
 3.Mještani u predjelu Boki dobili su rješenja o izvlaštenju nekretnina koje u 
naravi predstavljaju nerazvrstanu cestu na tom dijelu.Kako je do toga došlo i zašto nisu 
dobili obeštećenje? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Nema povlaštenih karata za umirovljenike, već oni imaju pravo 
na pokazne karte uz cijenu koja je manja od one obične.Za učenike i studente karte se 
sufinanciraju prema Odluci o socijalnoj skrbi zajedno sa Ministarstvom 
obrazovanja.Višekratni darivatelji krvi imaju pravo na besplatnu pokaznu kartu. 
 3.Temeljem izdane građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije na području Općine 
Čavle pristupili smo legalizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle.Vlasništvo nije 
sporno već je samo proveden postupak sukladno zakonu koji omogućava ovakav postupak za 
legalizaciju tih cesta. 
Nada Luketić(odgovor):2.Odgovor o visini naplaćenih šteta po policama osiguranja imovine u 
vlasništvu Općine Čavle smo dali i u izvješću o izvršenju proračuna. 
 
KRISTIJAN ROSIĆ:1.U čijoj je nadležnosti održavanje objekta ambulante? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ustanova za javno zdravstvo upravlja tim objektom i u njenoj je 
to nadležnosti.Unatoč tome u troškove održavanja povremeno se uključuje i Općina Čavle. 
 

Točka 3. 
Usvajanje Zapisnika sa VII.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je ovog Zapisnika. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnika sa VII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
30.listopada 2014.godine. 
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Točka 4. 
Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2015.godinu i 

projekcije proračuna za 2016.i 2017.godinu 
 
 Prijedlog Proračuna za 2015.godinu i projekcija proračuna za 2016. i 2017.godinu 
vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Nakon uvodnom izlaganja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:KRISTIJAN TOMIŠA, KRISTIJAN ROSIĆ, DENIS ČARGONJA, EDO 
BROZNIĆ, PERICA PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆSANDRA 
MOHORIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,RAJNA BROZNIĆ, GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi očitovanje o iznijetim primjedbama i prijedlozima daju Željko 
Lambaša, Nada Luketić i Ivana Cvitan Polić. 
 U nastavku predsjedatelj otvara drugi krug rasprave za koji su se prijavili:MARKO 
SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ,KRISTIJAN TOMIŠA,SANDRA MOHORIĆ,GORAN 
MAVRINAC. 
 Nakon što su svi prijavljeni sudjelovali u raspravi, predsjedatelj istu zaključuje te daje 
prijedlog na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova( 8 ZA, 4 PROTIV, 3 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Proračun Općine Čavle za 2015.godinu i Projekcija proračuna za 2016. 
i 2017.godinu. 
 

Točka 5. 
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Čavle za 2015.godinu 
 
 Prijedlog Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Čavle za 2015.godinu vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
( 9 ZA, 4 PROTIV, 2 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Čavle za 2015.godinu. 
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Točka 6. 
Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2015.godinu 
 
 Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Čavle za 2015.godinu vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
( 9 ZA, 4 PROTIV, 2 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Čavle za 2015.godinu. 
 

Točka 7. 
Donošenje Programa javnih potreba za 2015.godinu iz oblasti: 

a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 

d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
 
 Prijedlog Programa javnih potreba vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
( 9 ZA, 4 PROTIV, 2 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se Programi javnih potreba za 2015.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Čavle za 2015.godinu 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
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 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova( 9 za, 4 protiv, 2 suzdržana) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.godinu. 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća 
Općine Čavle za 2015.godinu 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova( 13 ZA, 2 suzdržana) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2015.godinu. 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o isplati naknade-povratu temeljem 

kupoprodajnog ugovora (Općina Čavle-Milardović) 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Za raspravu se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Odobrava se sklapanje ugovora o nagodbi između Općine Čavle, kao 
prodavatelja i Radmile Milardović, kao kupca. 
 

Točka 11. 
Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle 

(neizgrađeno građevinsko područje naselja) 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Za raspravu se je prijavio:MARKO SOBOTINČIĆ. 
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 Obzirom da se nitko više nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke 
na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa 
Zakonom o prostornom uređenju. 
 

Točka 12. 
Donošenje odluke o suglasnosti na izmjene 

Društvenog ugovora o osnivanju GSC.d.o.o. 
 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: KRISTIJAN 
TOMIŠA, MARKO SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Daje se Suglasnost za prihvaćanje Odluke o izmjeni Društvenog Ugovora od 
8.studenog 2012.godine između Primorsko-goranske županije, Grada Delnice i Općine 
Čavle. 
 

Točka 13. 
Izvješće Savjeta mladih o radu i Plan rada za 2015.godinu 

 
 Izvješće i Plan rada Savjeta mladih za 2015.godinu vijećnicima je dostavljen na klupe 
pred sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Goran Mavrinac. 
 Po iznijetom, predsjedatelj utvrđuje da se Izvješće Savjeta mladih prima na znanje. 
 
 
 Završeno u 22,45 sati. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 
 
 
 


