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

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 21.lipnja 2016.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 , SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ, 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ,SMILJANA ŠUPAK, MARKO 
SOBOTINČIĆ,KRISTIJAN ROSIĆ,PERICA PRPIĆ,DENIS ČARGONJA,EDO 
BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 11 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku  predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz 
materijal za ovu sjednicu. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XXII.sjednice Općinskog vijeća 
2.Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle – pročišćen tekst 
3.Donošenje Odluke o ispravku Odluke o UPU Platak 
4.Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015.godinu 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XXII.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Vijećnik Perica Prpić ističe da pod točkom 8.dnevnog reda sjednice odluka nije 
donijeta jednoglasno , već većinom glasova pa bi tako trebalo i stajati u Zapisniku. 



 Sa ovom primjedbom predsjednik daje Zapisnik na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XXII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
2.lipnja 2016.godine. 
 

Točka 2. 
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle – pročišćen tekst 

 
 Materijal po ovoj točki dnevnog reda vijećnicima je dostavljen uz poziv za ovu 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:PERICA 
PRPIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ. 
 
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK JOSIP 
MALNAR , PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 12 VIJEĆNIKA. 
 
 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 – utvrđuje Prostorni plan uređenja Općine Čavle – pročišćen tekst. 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o ispravku Odluke o UPU Platak 

 
 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 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
11 – Sportski centar Platak R6. 
 

Točka 4. 
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015.godinu 

 
 Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015.godinu vijećnicima je dostavljeno 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: PERICA PRPIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, MARKO SOBOTINČIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje izvješće na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015.godini. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 19,20 SATI. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
     Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 


