
TOČKA 1.

        

Usvajanje Zapisnika sa XI. sjednice Općinskog vijeća



OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 2170-03-18-01-1

Z A P I S N I K
sa XI. sjednice Općinskog vijeća

Općine Čavle održane 23. travnja 2018. godine

Sjednica  se  održava  u  prostorijama  Općine  Čavle  –  OPĆINSKA VIJEĆNICA,  sa
početkom  u  18,  00  sati,  a  predsjedava  joj  predsjednik  Općinskog  vijeća  Općine  Čavle
NORBERT MAVRINAC. 

Prisutni:  NORBERT  MAVRINAC,  RAJNA  BROZNIĆ,  MARKO  ŽUVIĆ,
ALJOŠA  ŽEŽELIĆ,  MIRKO  VUKELIĆ,  ALEN  KNEŽEVIĆ,  DUŠKO  MIČETIĆ,
GORAN MAVRINAC, MARIJANA KOŠČIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARIJANA
MAVRINAC, ĐURĐICA FUĆAK. 
Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, DOLORES BURIĆ,
TAMARA KOVAČIĆ RELJA, DALIBOR ŠOŠTARIĆ. 

Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 12 vijećnika pa će sve donijete odluke
biti punovaljane. 

U nastavku predsjedatelj  čita  prijedlog dnevnog reda te utvrđuje da je jednoglasno
usvojen slijedeći

D n e v n i r e d: 

1. Donošenje odluke o davanju suglasnosti  na prijedlog Sporazuma o osnivanju Centra za
poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
2. Usvajanje Zapisnika sa X. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Čavle
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o: 

a)Izvršenju proračuna Općine Čavle za 2017. godinu;
b)Izvršenju plana razvojnih programa za 2017. godinu

6. Izvješće o ostvarenju Programa: 
a)održavanja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  u Općini  Čavle  za 2017.
godinu;
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b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2017. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba: 

a)iz oblasti predškolskog odgoja naobrazbe i obrazovanja za 2017. godinu;
b) u kulturi za 2017. godinu;
c) u sportu za 2017. godinu;
d)iz socijalne skrbi i zdravstva za 2017. godinu

8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama: 

a)Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
b)Plana razvojnih programa za 2018. godinu

10. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iz oblasti: 
a)predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2018. g. ;
b)kulture za 2018. g. ;
c)sporta za 2018. g. ;
d)socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu

11. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa: 
a)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

12. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog
suda u Rijeci
13. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Čavle za 2018. godinu

Točka 1. 
Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma

o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

Općinska načelnica  u uvodnom izlaganju  daje  obrazloženje  prijedloga,  nakon čega
riječ daje ravnatelju Centra Daliboru Šoštariću. 

Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. 

PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK EDO ŽEŽELIĆ PA
SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 13 VIJEĆNIKA. 

U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: RAJNA BROZNIĆ,
STANISLAV ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC. 

NA  SJEDNICU  STIŽE  VIJEĆNICA  SANDRA  MOHORIĆ,  PA  SADA  SJEDNICI
PRISUSTVUJE 14 VIJEĆNIKA. 

Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom

glasova: 9 ZA, 4 PROTIV, 1 SUZDRŽAN, donijeta slijedeća

O D L U K A

Donosi  se  Odluka o  davanju suglasnosti  na  prijedlog  Sporazuma o  osnivanju
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. 

NA  SJEDNICU  STIŽE  VIJEĆNIK  MARKO  SOBOTINČIĆ,  PA  SADA  SJEDNICI
PRISUSTVUJE 15 VIJEĆNIKA. 
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Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa X. sjednice Općinskog vijeća

Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. 
Općinska načelnica daje prijedlog da se isti  dopuni na način da njezin odgovor na

pitanje  zašto  ne  radi  dječji  vrtić  u  Grobniku  glasi  da  je  razlog  tome  nedovoljan  broj
odgajatelja u dječjem vrtiću. 

Nakon što se primjedba prihvaća te će se Zapisnik u tom dijelu ispraviti, predsjedatelj
daje Zapisnik na usvajanje. 

Temeljem  izvršenog  glasovanja  dizanjem  ruku,  predsjedatelj  utvrđuje  da  je
jednoglasno donijeta slijedeća

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa X. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 27.
ožujka 2018. godine. 

AKTUALNI SAT

MIRKO VUKELIĆ: 1. Dio krovišta na sportskoj dvorani je popravljen, kada će se taj
prostor staviti u funkciju?

2.  Koliki  broj  članova  jedinice  CZ Općine  Čavle  se  je  odazvalo  na  poziv  za
čišćenje snijega u Gorskom Kotaru?
Ivana Cvitan Polić (odgovor):  1.  Krovište je  nedavno sanirano,  za sada je utvrđeno da je
sanacija  uspjela,  pa će uskoro uslijediti  i  raspisivanje natječaja  za davanje  tog prostora u
zakup. 
Dejan  Ljubobratović  (odgovor):  2.  Angažiranje  članova  jedinice  CZ  Općine  Čavle  nije
provedeno na način da su isti mobilizirani već je upućena zamolba da se određeni broj njih
odazove. Mišljenja sam da je sam sustav postavljen dosta traljavo a što se tiče samog broja
odaziva mogu reći da je od postrojbe bio jedan te još 4 ostale osobe među kojima j ja osobno. 

EDO ŽEŽELIĆ: 1. Da li bi mogao dobiti pismeni odgovor za odloženi opasni otpad u
Sobolima na Kikovici?

2. U subotu je provedena akcija čišćenja okoliša na području Općine Čavle i tom
prilikom sam uočio da je kamion odbacio otpad na predjelu Kikovici  koji  stoji  još i
danas, zašto se je to dogodilo i kada će se riješiti?
Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Vijećniku ćemo dostaviti pismeni odgovor. 

2. Otpad nije odbačen već je to dogovoreno da se isti u većim količinama skupi na
jednom mjesto nakon čega će se angažirati tvrtka koja će isti otpad odvesti i na odgovarajući
način zbrinuti. To će uslijediti tijekom tjedna. 

GORAN  MAVRINAC:  1.  Tvrtka  MINERALI  je  nedavno  pojedinačno  pozivala
vijećnika  našeg  Općinskog  vijeća  vezano  na  proširenje  zahvata  iskorištavanja
mineralnih sirovina na sadašnjoj lokaciji. Imate li vi kakvih saznanja o tome i kakav je
stav?
Ivana  Cvitan  Polić(odgovor):  1.  Predstavnici  tvrtke  su  bili  na  sastanku  u  Općini  kojom
prilikom im je rečeno da dostave svoje planove i zahtjeve u pismenom obliku kako bi se
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mogli očitovati. O samim pozivima nisam upoznata i nemam informacije koji su razlozi za
tako nešto. 

MARIJANA KOŠČIĆ: 1. Kakav je status kuhinje u dječjem vrtiću?
2. Što je sa uređenjem vatrogasnog doma u Mavrincima?

Ivana  Cvitan  Polić(odgovor):  1.  U  dječjem  vrtiću  prostor  predviđen  za  kuhinju  sada
predstavlja priručnu kuhinju. Isti je moguće dovesti u stanje kuhinje gdje bi se pripremala
hrana no to iziskuje veća financijska ulaganja da bi se kuhinja tome prilagodila. Ideja za to je
postojala no za sada to nije isplativo. 

2. Prostor ispod tribina u Mavrincima je bio planirano zatvoriti, projekt je kandidiran
no na natječaju nismo prošli pa je isti do daljnjeg što se realizacije tiče na čekanju. Trenutno
smo u pregovorima da se vatrogasni dom riješi na drugoj lokaciji i to na Kikovici. 

STANISLAN ŽEŽELIĆ: 1. Kako se misli riješiti sukob obitelji Damiš i Čargonja radi
puta u dijelu Bajčevog sela. 

2. Kako funkcionira postupak kada se pozive policija da izađe na teren ukoliko se
ukaže za to potreba?
Ivana  Cvitan  Polić(odgovor):  1.  U provedbi  postupka  koji  traje  već  duže  vrijeme  obitelj
Damiš je dokazala da je izgrađen zid na zemljištu u njihovom vlasništvu. Činjenica je da je
put evidentiran kao put no nije prohodan za vozila. To bi se i moglo riješiti kada bi za to
postajala dobra volja samih mještana. 

2.  Policijska  postaja  se  redovno  odaziva  na  pozive  od  strane  komunalnog  redara
Općine Čavle kada se za to ukaže potreba i mogu reći da to dosta dobro funkcionira. Najveći
problem je broj ljudi sa kojima raspolaže u odnosu na teren koji postaja pokriva. 

MARIJANA MAVRINAC: 1. Predlažem da se što prije krene u popravak dječjeg parka
i igrališta u Zastenicama. 

2. Za vrijeme akcije „zelena čistka“ djeca su bila slabo opskrbljena za opremom
(rukavice) kao i sa priborom za jelo, koji je razlog za to?
Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Ponuda za popravak dječjeg igrališta je prihvaćena i to će se
uskoro riješiti. 

2. Nije mi poznato da je bilo bilo kakvih problema što se tiče same organizacije akcije
te mi nije ni jasno ako je zašto je do toga došlo. 

ĐURĐICA FUĆAK: 1. Od nedavno vijećnici materijale za sjednice Općinskog vijeća
dobivaju na tablete.  Da li  je moguće da se isti  vijećnici  i  obavijeste o tome kada se
materijali objave putem tableta kako bi ih na vrijeme mogli i proučiti?

2. Da li komunalni redar u okviru svojeg posla naplaćuje kazne?
Dejan  Ljubobratović(odgovor):  1.  Moguće  je  i  ako  se  tako  dogovorimo  tako  se  može  i
postupiti. 
Dolores Burić(odgovor):  2. Komunalni  redar u domeni svojih ovlasti  postupa u skladu sa
važećim  odlukama  i  odredbama  Zakona,  izdaje  rješenja,  no  sama  naplata  po  takvim
rješenjima nije u njegovoj nadležnosti. 

MARKO ŽUVIĆ: 1. Kada i na kojim lokacijama se može očekivati nastavak radova na
izgradnji kanalizacije na području Općine Čavle?
Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Radovi na izgradnji kanalizacije na području Općine Čavle
sigurno idu dalje, ali o točnom terminu ne mogu sa sigurnošću reći. Očekujemo da bi u drugoj
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polovici ove godine sa tim radovima moglo započeti a planiranoj je da se isti izvode u naselju
Zastenice. 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ: 1. Što se događa se udrugom ŽOK Grobničan?
2. Da li će se ponovno aktivirati radovi na izgradnji i uređenju prometnice za

Platak?
Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Činjenica je da je ŽOK u odnosu na prošlu godinu dobila
nešto manje sredstava, no to ne znači da je egzistencija udruge ugrožena. 

2. Radovi na uređenju prometnice za Platak će se i ove godine nastaviti. 

MARKO SOBOTINČIĆ: 1.  Temeljem pitanja vijećnika o  stanju u ŽOK Grobničan
moram  istaknuti  da  nije  primjereno  da  se  pojedini  članovi  udruge  preko  medija
obraćaju  Općini  nezadovoljni  nekim  odlukama.  Mi  moramo  utjecati  na  njih  ali  ja
predlažem da se isti pozovu te da nam objasne u čemu je problem. 

Vijećnica Rajna Broznić podržava takav prijedlog i slaže se sa predloženim. 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle

Prijedlog odluke o III.  izmjenama i  dopunama Statuta  vijećnicima je dostavljen uz
materijal. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje Općinska načelnica. 
Nakon  uvodnog  izlaganja,  predsjedatelj  otvara  raspravu  za  koju  se  je  prijavio:

GORAN MAVRINAC. 
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom

glasova: 10 ZA, 1 PROTIV, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća

O D L U K A

Donosi se Odluka o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle. 

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

radu Općinskog vijeća Općine Čavle

Prijedlog odluke  o  I.  izmjenama i  dopunama Poslovnika  o  radu Općinskog vijeća
Općine Čavle vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
U  nastavku,  predsjedatelj  otvara  raspravu  za  koju  su  se  prijavili:  MARIJANA

KOŠČIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ. 
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom

glasova: 10 ZA, 1 PROTIV, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća

O D L U K A
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Donosi se odluka o I. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Čavle. 

Točka 5. 
Donošenje Godišnjeg izvještaja o: 

a)Izvršenju proračuna Općine Čavle za 2017. godinu;
b)Izvršenju plana razvojnih programa za 2017. godinu

Prijedlozi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Čavle za 2017. godinu i
plana razvojnih programa za 2017. godinu vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu.

Uvodno dopunsko obrazloženje daje Tamara Kovačić Relja. 
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: MIRKO VUKELIĆ,

GORAN MAVRINAC, ĐURĐICA FUĆAK. 
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluka na usvajanje. 
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom

glasova: 10 ZA, 5 SUZDRŽANA donijeta slijedeća

O D L U K A

a)Donosi  se  Godišnji  izvještaj  o  izvršenu  proračuna  Općine  Čavle  za  2017.
godinu;

b)Plan razvojnih programa za 2017. godinu. 

Točka 6. 
Izvješće o ostvarenju Programa: 

a)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Čavle za 2017. godinu;

b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Čavle za 2017. godinu

Izvješće  o  ostvarenju  programa  održavanja  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture  u  Općini  Čavle  za  2017.  godinu  i  gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture u Općini Čavle za 2017. godinu vijećnicima su dostavljena uz materijal za ovu
sjednicu. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje Tamara Kovačić Relja. 
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje izvješća na usvajanje. 
Po  izvršenom  glasovanju,  dizanjem  ruku,  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  većinom

glasova: 10 ZA, 5 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa: 
a)održavanja objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  u  Općini  Čavle  za  2017.
godinu;
b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2017. godinu. 
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Točka 7. 
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba: 

a)iz oblasti predškolskog odgoja naobrazbe i obrazovanja za 2017. godinu;
b) u kulturi za 2017. godinu;
c) u sportu za 2017. godinu;

d)iz socijalne skrbi i zdravstva za 2017. godinu

Izvješća  o  ostvarenju  Programa  javnih  potreba  za  2017.  godinu  vijećnicima  su
dostavljena uz materijal za sjednicu. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje Tamara Kovačić Relja. 
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje Izvješća na usvajanje. 
Po  izvršenom  glasovanju,  dizanjem  ruku,  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  većinom

glasova, 9 ZA, 6 SUZDRŽANIH, donijeta slijedeća

O D L U K A

Prihvaćaju se Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba: 
a)iz oblasti predškolskog odgoja naobrazbe i obrazovanja za 2017. godinu;
b) u kulturi za 2017. godinu;
c) u sportu za 2017. godinu;
d)iz socijalne skrbi i zdravstva za 2017. godinu

Točka 8. 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2017. godinu vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
U  nastavku  predsjedatelj  otvara  raspravu  za  koju  su  se  prijavili:  GORAN

MAVRINAC, ĐURĐICA FUĆAK. 
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom

glasova: 14 ZA, 1 SUZDRŽAN, donijeta slijedeća

O D L U K A

Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2017. godinu. 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama: 

a)Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
b)Plana razvojnih programa za 2018. godinu
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Prijedlog Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu i Projekcije
za  2019.  i  2020.  godinu  te  Plana  razvojnih  programa  za  2018.  godinu  vijećnicima  su
dostavljeni uz materijal za sjednicu. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica i Tamara Kovačić Relja. 
U nastavku  predsjedatelj  otvara  raspravu  za  koju  su  se  prijavili:  EDO ŽEŽELIĆ,

GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, STANISLAN ŽEŽELIĆ, RAJNA BROZNIĆ. 
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom

glasova: 11 ZA, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća

O D L U K A

Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama: 
a)Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
b)Plana razvojnih programa za 2018. godinu. 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iz oblasti: 

a)predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2018. g. ;
b)kulture za 2018. g. ;
c)sporta za 2018. g. ;

d)socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu

Prijedlozi odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba za 2018. godinu
vijećnicima su dostavljene uz materijal za sjednicu. 

Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj  daje prijedloge odluka na
usvajanje. 

Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova: 10 ZA, 5 SUZDRŽANIH, donijeta slijedeća

O D L U K A

Donosi  se  Odluka  o  I.  izmjenama  i  dopunama  Programa  javnih  potreba  iz
oblasti: 
a)predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2018. g. ;
b)kulture za 2018. g. ;
c)sporta za 2018. g. ;
d)socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu

Točka 11. 
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa: 

a)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu. 

U  nastavku  predsjedatelj  otvara  raspravu  za  koju  se  je  prijavio:  STANISLAV
ŽEŽELIĆ. 

Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

8



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 Programa: 
a)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Točka 12. 
Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca

porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Prijedlog  za  imenovanje  suca  porotnika  za  mladež  Županijskog  suda  u  Rijeci,
vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
U  nastavku,  predsjedatelj  otvara  raspravu  za  koju  se  je  prijavio:  GORAN

MAVRINAC. 
Temeljem  izvršenog  glasovanja,  dizanjem  ruku,  predsjedatelj  utvrđuje  da  je

jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

Predlaže  se  Županijskoj  skupštini  Primorsko-goranske  županije  da  za  suca
porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuje: 
1. UROŠ ŠULJIĆ, Čavja 32, Čavle. 

Točka 13. 
Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Čavle za 2018. godinu

Prijedlozi odluka o javnim priznanjima Općine Čavle za 2018. godinu vijećnicima su
dostavljeni uz materijal za sjednicu. 

Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
U  nastavku,  predsjedatelj  otvara  raspravu  za  koju  su  se  prijavili:  DEJAN

LJUBOBRATOVIĆ, GORAN MAVRINAC, NORBERT MAVRINAC. 
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedloge odluka na usvajanje. 
Temeljem  izvršenog  glasovanja,  dizanjem  ruku,  predsjedatelj  utvrđuje  da  su

JEDNOGLASNO donijete slijedeće

O D L U K E

1. Nagrada za životno djelo Općine Čavle dodjeljuje se BORISU ZAHARIJI za
dugogodišnji doprinos u razvoju sporta kao i drugih djelatnosti posebno značajnih za
razvoj Općine Čavle. 

Nagrada se sastoji od Povelje i novčane nagrade u visini 10. 000, 00 kuna. 

2.  Nagrada  Općine  Čavle  za  izuzetna  postignuća  dodjeljuje  se  MARTINI
CVETKOVIĆ, za osobite uspjehe i doprinos u razvoju inovativne tehnologije. 
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Nagrada za izuzetna postignuća se sastoji od Povelje o nagradi i  novčane nagrade u
visini 5. 000, 00 kuna. 

3.  Godišnja  nagrada  Općine  Čavle  dodjeljuje  Udruzi  „MESOPUSNOJ
KUMPANIJI GRAD GROBNIK“ za osobite uspjehe u razvoju kulturne baštine. 

Nagrada se sastoji od Povelje i novčane nagrade u visini 10. 000, 00 kuna. 

4.  Godišnja  nagrada  Općine  Čavle  dodjeljuje  CARROLINI  BAJRIĆ  članici
boćarskog kluba ČAVLE ŠB za osobite uspjehe u razvoju sporta i sportske kulture. 

Nagrada se sastoji od Povelje i novčane nagrade u visini 5. 000, 00 kuna. 

BILJEŽIO: PREDSJEDNIK: 
 Doris Miculinić Norbert Mavrinac
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