
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/08 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 28.rujna 2015.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Doma Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 17,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC,SANDRA MOHORIĆ,RAJNA BROZNIĆ, 
JOSIP MALNAR, MARKO ŽUVIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO 
VUKELIĆ,PERICA PRPIĆ,EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša, Nada Luketić, Dolores Burić. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 9 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj, čita prijedlog dnevnog reda, koji je vijećnicima dostavljen 
uz materijal i poziv za ovu sjednicu, kao i prijedlog dopune dnevnog reda , točka 4. koja 
glasi:Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i 
studenata“. 
 Materijal za ovu točku vijećnicima je dostavljen na klupe prije same sjednice. 
 Iznijeti prijedlog dnevnog reda sa dopunom istog, vijećnici su jednoglasno prihvatili, 
pa predsjednik utvrđuje da je usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XV.sjednice Općinskog vijeća 
2.Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2015.godinu i 
projekcije za 2016. i 2017.godinu 
3.Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g. 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g. 
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja u 2015.g. 
d)javnih potreba u sportu u 2015.g. 
e)javnih potreba u kulturi u 2015.g. 
f)javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2015.g 
4. Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata 
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Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XV.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Zapisnik sa XV.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 10.rujna 
2015.godine vijećnicima je dostavljen uz materijal za 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 Zapisnik sa XV.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
10.rujna 2015.godine. 
 

Točka 2. 
Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Čavle za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.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. 
 
 Predsjedatelj utvrđuje da na sjednicu stižu GORAN MAVRINAC i SMILJANA 
ŠUPAK, pa sada sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 
 
 Nakon uvodnog obrazloženja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:PERICA PRPIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,MIRKO VUKELIĆ,SANDRA 
MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA, 2 PROTIV) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 
2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu. 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa 

a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g. 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g. 

c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja u 2015.g. 
d)javnih potreba u sportu u 2015.g. 
e)javnih potreba u kulturi u 2015.g. 

f)javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2015.g 
 
 Prijedlozi Odluka vijećnicima su dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Napominje da su ovi prijedlozi Odluka izvedenica iz prethodno usvojene Odluke o 
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle. 
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 U nastavku predsjedatelj utvrđuje da se nitko ne javlja za raspravu te daje prijedloge 
Odluka na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
(9 ZA, 2 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa: 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g. 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g. 
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja u 2015.g. 
d)javnih potreba u sportu u 2015.g. 
e)javnih potreba u kulturi u 2015.g. 
f)javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2015.godini. 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke 

o stipendiranju učenika i studenata 
 

 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen na klupe prije početka sjednice. 
 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik u kojem ističe razloge hitnosti donošenja 
ovakvog prijedloga Odluke. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC. 
 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 
 
 Donosi se Odluka o I.izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i 
studenata. 
 
 
 
 
 Završeno u 18,10 sati. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 
 


