
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
P R E D S J E D N I K 
Čavle, 23. ožujka 2020.g. 
 
 
Na temelju članka 22. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 
12/18, 41/18), i članka 78. iza stavka 2. i članka 81a. Poslovnika o radu općinskog vijeća općine 
Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 27/14, 12/18, Službene novine Općine 
Čavle 4/20) sazivam XXIX. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Čavle - elektronska sjednica za 

  
30. ožujka 2020. godine  

 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I  R E D: 
 

AKTUALNI SAT 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa XXVIII. sjednice Općinskog vijeća 

 
2. Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle  

(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult.) 
3. Izvješće općinske načelnice o radu za period  srpanj-prosinac 2019. godine 

(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult.) 
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i 

mjerilima upisa djece u „Dječji vrtić Čavlić“  
(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult.) 

5. I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
za 2020. godinu 
 (Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult.) 

6. Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom 

7. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 
(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult.) 

8. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 
otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2019. god. 
(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult.) 



 
9. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu obilježavanju blagdana i 

spomendana  
 (Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult.) 
 
 

Temeljem članka 81a. Poslovnika o radu općinskog vijeća općine Čavle (Službene novine 
Primorsko-goranske županije 27/14, 12/18, Službene novine Općine Čavle 4/20) dostavljaju se 
radni materijali za predmetnu elektronsku sjednicu. 
 
Sukladno članku 81a stavak 4 pozivaju se članovi Općinskog vijeća Općine Čavle da potvrde 
prijem poziva za održavanje elektronske sjednice putem elektronske pošte na email 
dolores.buric@cavle.hr. 
 
Rok za raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda je do 25. ožujka 2020. g. do 16.00h. 
 
Pitanja/primjedbe/prijedlozi šalju se na e-mail adresu vijece@cavle.hr, s naznakom Rasprava-
vijeće (u naslovu email poruke). 
 
Odgovori na pitanja/primjedbe/prijedloge dati će se do 27. ožujka 2020. g. do 15.00h i biti će 
objavljeni na „Google disku“ Općinskog vijeća Općine Čavle. 
 
Kod održavanja elektroničke sjednice, članovi Općinskog vijeća dužni su se na svaku točku 
dnevnoga reda zasebno očitovati na način da se u poruci elektroničke pošte navede broj točke 
dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje »ZA«, »PROTIV« ili „SUZDRŽAN“, bez 
dodatnog obrazlaganja glasovanja.  
 
Glasovanje po točkama dnevnog reda dostavlja se 30. ožujka 2020. g. do 16.00h na email 
adresu vijece@cavle.hr. 
 
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća biti će objavljeni na www.cavle.hr te dostupni na 
„Google disku“ Općinskog vijeća Općine Čavle u roku propisanom Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

 
 
P R E D S J E D N I K: 

                Norbert Mavrinac, v.r. 
 

 

 

 

http://www.cavle.hr/

