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 Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Općinskog vijeća  

održane 31.03.2022. 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/22-01/02 

URBROJ:2170-03-22-01-1 

 

 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 

održane 31.ožujka 2022.godine 
 

 

 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 

početkom u 18,00 sati, a predsjeda joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 

 Prisutni: NORBERT MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, 

MARKO ŽUVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ, DANIJEL HATEŽIĆ, 

GORAN MAVRINAC, DENIS ČARGONJA, MILAN MILARDOVIĆ,  STANISLAV 

ŽEŽELIĆ, Ivana Cvitan Polić, Dolores Burić, ravnateljica DV Čavlić (Arlin Popović), 

zapovjednik II.PP Rijeka (Marinko Puškarić), Danijel Mavrinac (komunalni redar). 

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 11 vijećnika, pa će sve donijete odluke biti 

punovaljane. 

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

prihvaćen slijedeći 

 

D N E V N I  R E D: 

 

1.Usvajanje Zapisnika sa VI. sjednice Općinskog vijeća 

2.Analiza stanja sigurnosti u prometu na području Općine Čavle za 2021.godinu 

3.Izvješće PU Rijeka o stanju sigurnosti na području Općine Čavle za 2021.godinu 

4.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Čavlić 

5.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čavlić 

6.Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2021.godini 

7.Donošenje odluke o sprečavanju odbacivanja otpada 

8.Izvješće općinske načelnice o radu za period srpanj – prosinac 2021.godine 

9.Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2021.godinu 

10.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2022.godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 



11.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra , k.č. 1970/10,k.o.Podrvanj 

12.Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021.godinu 

13.Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Općine Čavle 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa VI. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Prijedlog Zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen uz 

materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj daje isti na usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je JEDNOGLASNO 

donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 27. 

siječnja 2022. godine. 

 

Točka 2. 

Analiza stanja sigurnosti u prometu na području Općine Čavle za 2021.godinu 

 

 Zapovjednik II. policijske postaje Rijeka daje dopunsko obrazloženje Analize stanje 

sigurnosti u prometu na području Općine Čavle za 2021.godinu. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 

STANISLAV ŽEŽELIĆ.GORAN MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ. 

 Nakon provedene rasprave, predsjedatelj utvrđuje da se Analiza stanja sigurnosti u 

prometu na području Općine Čavle za 2021.godinu prima na znanje. 

 

Točka 3. 

Izvješće PU Rijeka o stanju sigurnosti na području Općine Čavle za 2021.godinu 

 

 Zapovjednik II. policijske postaje Rijeka daje dopunsko obrazloženje o stanju sigurnosti 

na području Općine Čavle za 2021.godinu. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 

STANISLAV ŽEŽELIĆ.GORAN MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ. 

 Nakon provedene rasprave, predsjedatelj utvrđuje da se Izvješće PU Rijeka o stanju 

sigurnosti na području Općine Čavle za 2021.godinu prima na znanje. 

 

Točka 4. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Čavlić 

 

 Ravnateljica Dječjeg vrtića Čavlić daje dopunsko obrazloženje Odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: STANISLAV 

ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke u usvajanje. 



 Temeljen izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić. 

 

Točka 5. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 

Čavlić 

 

 Ravnateljica DV Čavlić daje uvodno dopunsko obrazloženje Odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čavlić. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: GORAN MAVRINAC, 

MARKO ŽUVIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke u usvajanje. 

 Temeljen izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića Čavlić. 

 

Točka 6. 

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2021. godini 

 

 Komunalni redar u uvodnom izlaganju daje dopunsko obrazloženje  Izvješća o 

lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi 

mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2021.godini. 

 U nastavku , predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: STANISLAV 

ŽEŽELIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, MARKO ŽUVIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje Izvješće na usvajanje. 

 Temeljen izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

u 2021.godini. 

 

 

 

 



Točka 7. 

Donošenje odluke o sprečavanju odbacivanja otpada 

 

 Komunalni redar daje dopunsko obrazloženje prijedloga Odluke o sprečavanju 

odbacivanja otpada. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio: GORAN MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke  na usvajanje. 

 Temeljen izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada. 

 

Točka 8. 

Izvješće općinske načelnice o radu za period srpanj – prosinac 2021.godine 

 

 Općinska načelnica u uvodnom izlaganju daje dopunsko obrazloženje Izvješća o radu  

za period srpanj – prosinac 2021.godine. 

 Izvješće je u privitku Zapisnika. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili: SANDRA MOHORIĆ, 

GORAN MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ. 

 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 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu općinske načelnice za period srpanj – prosinac 

2021.godine. 

 

Točka 9. 

Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2021.godinu 

 

 Općinska načelnica u uvodnom izlaganju daje dopunsko obrazloženje Analize sustava 

civilne zaštite na području Općine Čavle za 2021.godinu. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: STANISLAV 

ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ. 

 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 

 

 Prihvaća se Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 

2021.godinu 

 



Točka 10. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2022.godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

 Općinska načelnica u uvodnom izlaganju daje dopunsko obrazloženje Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2022.godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: GORAN MAVRINAC, 

ALEN KNEŽEVIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ. 

 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 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle 

za 2022.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

Točka 11. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra, k.č. 1970/10, k.o.Podrvanj 

 

 Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje pročelnica upravnog odjela. 

 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 U 

 

 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 1970/10, k.o. Podrvanj. 

 

Točka 12. 

Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021.godinu 

 

 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je  

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica upravnog odjela. 

 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 usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 

2021.godinu. 

 



Točka 13. 

Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

 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 usvajanju pročišćenog teksta Statuta Općine Čavle. 

 

 

 

 ZAVRŠENO U 21,10 SATI. 

 

 

 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 

       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18, Službene novine Općine 
Čavle 3/21, 12/21), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 
13. travnja 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o usvajanju zapisnika sa VII. sjednice Općinskog vijeća  

održane 31.03.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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