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 Usvajanje zapisnika sa X. sjednice Općinskog vijeća  

održane 02.06.2022. 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/22-01/05 

URBROJ:2170/03-01-22-1 

 

 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 

održane 02. lipnja 2022. godine 
 

 

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

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

 Prisutni: Norbert Mavrinac, Sandra Mohorić, Stanislava Bušljeta, Alen 

Knežević, Aljoša Žeželić, Marko Žuvić, Mirko Vukelić, Goran Mavrinac, Danijel 

Hatežić, Đurđica Fućak, Stanislav Žeželić, Denis Čargonja, Milan Milardović, općinska 

načelnica Ivana Cvitan Polić, pročelnica upravnog odjela Dolores Burić, Viši stručni 

suradnik za finacije, proračun i javnu nabavu Tamara Kovačić Relja, Viši stručni 

suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove Marina Maršanić. 

 

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 vijećnika pa će sve donijete odluke 

biti punovaljane. 

 Prije glasovanja o prijedlogu dnevnog reda Općinska načelnica povlači točku 6. 

Dnevnog reda zbog dorade materijala te će shodno tome svaka slijedeća točka promijeniti 

numeričku oznaku.   

 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 IX.sjednice Općinskog vijeća 

2.Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija 

3.Donošenje Odluke o usvajanju etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini 

Čavle 

4.Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima 

5.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice-ugovor o 

financiranju broj:09-F-E-0084/22-08 s MRRFEU 

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2021.g. sa izvještajem o: 

a) Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. 



b)Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. 

c)Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 

2021.g. 

d) Programu javnih potreba u kulturi za 2021.g. 

e) Programu javnih potreba u sportu za 2021.g. 

f) Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2021.g. 

7.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2021.g. 

8.Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022.g. i 

projekcije za 2023.g. i 2024.g. 

9. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama 

a) Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 

2022.g. 

b) Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g. 

c)Programa javnih potreba u sportu u 2022.g. 

d) Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2022.g. 

10.Donošenje Odluke o I .izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2022.g. 

11.Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2022.g. 

12.Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2022.g. 

13 Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađemih zgrada u prostoru za 2022.g. 

14.Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Čavle 

 

AKTUALNI SAT 

 

GORAN MAVRINAC 

1. U arhivi dnevnih redova održanih sjednica općinskog vijeća na stranicama Općine 

Čavle uočio sam da nedostaju dvije točke dnevnog reda sa sjednice održane 17. prosinca 

2020.g. Naime radi se o godišnjem izvješću poslovanja automotodroma Grobnik i 

produženje koncesije kamenoloma Minerali IGM d.o.o. Također valja napomenuti da se 

sjednica općinskog vijeća održala u holu novoizgrađenog školskog krila Osnovne škole 

Čavle, a ne kako je navedeno u sportskoj dvorani Mavrinci. Možete li mi objasniti zbog 

čega su bitne točke dnevnog reda izostavljene iz arhive sjednice općinskog vijeća  

Općine Čavle i zašto je navedeno krivo mjesto održavanja sjednice na kojoj ste mi 

trajno oduzeli riječ sprječavajući me u iznošenju vlastitih stavova koji su bili u 

proturječnosti sa stavovima vladajuće koalicije?  

2. Imate li kao čelni ljudi predstavničke i izvršne vlasti saznanja o razvoju situacije sa Q 

groznicom koja je potvrđena u naselju Mavrinci  krajem ožujka tekuće godine, dakle 60 

dana unatrag? Što je konkretno učinjeno od strane Općine Čavle u suzbijanju i 

inkubaciji mještana i životinja u proteklih 60 dana od pojave spomenute Q groznice. 

 

Dolores Burić (odgovor)  

1. Što se tiče navedene sjednice bila je u formi rasprave i onda se nisu donijeli nikakvi 

zaključci. O promjeni lokacije održavanja sjednice Vijeća svi vijećnici su na dan njena 



održavanja obaviješteni telefonskim putem te je stoga na dokumentaciji ostao podatak o staroj 

lokaciji. 

Norbert Mavrinac (odgovor) 

1. Provjerit će što se dogodilo sa točkama. Lokaciju održavanja sjednice treba ispraviti. 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor)  

2. Veterinari su proveli inspekciju i utvrdili su da je bilo zaraženo dva stada u cijelosti i jedno 

od 30%. Vlasnicima tih životinja izdane su privremene mjere zabrane prodaje njihovih 

proizvoda, a također im je zabranjeno šetanje po naselju i sl.  Ovcama je dozvoljena ispaša s 

obzirom da sijena nema, a zalihe sijena su im bile pri kraju. Mi kao Općina smo urgirali da im 

se izda to odobrenje čim prije, ali pod uvjetom da ovce smiju izaći samo tamo gdje su 

ograđene električnim torovima, što su oni i učinili. Međutim ovaj vikend sam dobila prijavu 

da jedno to stado viđeno na ispaši uz Mali val tako da sam to prijavila komunalnom redaru i 

dala na daljnje postupanje da provjeri. Nakon onog velikog ˝bloka˝ ljudi koji je bio zaražen se 

je nakon 15-ak dana pojavio još jedan zaraženi i nakon toga više nismo imali zabilježenih 

slučajeva. Ukupno je bilo 20-ak zaraženih.   

 

MILAN MILARDOVIĆ 

1. Na mjestima gdje postoje obilježeni pješački prijelazi da li postoji mogućnost da se 

postave ležeći rubnici radi lakšeg prelaženja ceste ljudima s invaliditetom?  

2. Roditelje čija djeca treniraju u sportskoj dvorani Mavrinci zanima da li se može 

spriječiti da u dvoranu ulaze ljudi i promatraju njihovu djecu kako treniraju, tj. da 

treninzi nisu otvorenog tipa jer se pretpostavlja da ulaze u dvoranu kroz kafić? 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor)  

1. Apsolutno, dat ćemo nalog  komunalnom društvu da se isprave svi rubnjaci koji nisu 

polegnuti. 

2. Najviše što se može napraviti je zatvoriti ulaz od strane kafića, međutim i dalje postoji 

mogućnost ulaska kroz glavni ulaz za što bi mi morali angažirati zaštitara i tražiti da ne ulazi 

nitko tko nije roditelj, a to je malo teže. 

 

STANISLAV ŽEŽELIĆ 

1. Osim načelnika stožera civilne zaštite Darija Miculinića tko je još imenovan u stožer i 

tko je koordinator ako ga ima? Tko je zakazao po pitanju organizacije vježbi jer smo 

samo nas trojca išli u Zagreb i što napraviti sa time? Bez obzira na okolnosti načelnik 

stožera je trebao ići sa nama u Zagreb na vježbu. 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor)  

1. Činjenica je da to definitivno ne funkcionira i konstantno zapinje, nije to samo od sada jer 

smo i prije imali vježbe. Imamo ukupno 23 člana postrojbe i 10 povjerenika (za svako naselje 

po jedan), što je ukupno 34 aktivirana pripadnika civilne zaštite. Sjećam se dok je Dejan 

Ljubobratović bio načelnik pa smo pozivali članove za vježbu i naručili autobus, a došla su 

samo 4 čovjeka, drugi put ih je bilo 6, a sada 3 čovjeka.  Najveći odaziv je bio kada su vježbe 

bile na Mavrincima, ali nikad nismo uspjeli okupiti čitavu postrojbu. Sada smo odlučili 

poslati dopis svim članovima postrojbe koji se nisu nikada odazvali  da  razduže opremu te 

uzeti nove ljude kao volontere jer je to bolja opcija. Neka svatko tko ne želi biti dio postrojbe 

potpiše izjavu da to ne želi i ostatak popuniti s novim članovima. Nadam se da će Dario 



Miculinić uskoro pohvatati konce.Trebao je biti na vježbama, ali ja ne mogu prisiljavati 

vikendom tko će gdje biti. Ja sam oduvijek bila pobornik jedne profesionalne postrojbe koju 

bi financirali i isplatile bi se neke naknade jer ovo sve izgleda jako smiješno. 

 

DENIS ČARGONJA 

1.Da li su naši umirovljenici u Klubu umirovljenika dobili kombi? 

2.Zanima me da li je povlačenje točke 6. povezano uz potrebnu nadopunu 

dokumentacije? 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor)  

1. U planu nabave je bio samo osobni automobil, kombi ne. Osobni automobil nije samo za 

potrebe prijevoza umirovljenika, već i za nabavku koja je potrebna za Klub i odlaska na 

određena mjesta.   

2. Točka 6. se povlači jer treba napraviti kompletan elaborat jer u trenutnom elaboratu neke 

stvari su utvrđene kao nejasne.  

 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ  

1. Da li naš vrtić ima kapacitet za upis sve djece? 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor)  

1. Prvi puta se dogodilo da se petero djece oba zaposlena roditelja s našeg područja nisu 

upisala u vrtić. Do sada je uvijek bilo mjesta pa su se upisivala i djeca gdje je jedan roditelj 

bio nezaposlen da se popune grupe. Kako je i bilo rečeno na sjednici Vijeća jasličke grupe su 

povećale broj djece na način da je zaposlio treći odgajatelj kako bi pružio podršku tim 

grupama. No problem je što jednom kada se dijete upiše u vrtić ono ima pravo daljnjeg upisa 

sve do upisa u školu i vrtić ga sam ne može ispisati. Kada bi dozvolili veći upisni broj bi 

premašili državni pedagoški standard.  Problem je privremene naravi i riješiti će se tako da će 

djeca u starijim jaslicama kada napune 3 godine prije nove godine prijeći u vrtićke skupine uz 

suglasnost roditelja  i  na taj način osloboditi mjesto djeci koja nisu upala po redovnom 

prijemu u vrtić. 

 

STANISLAVA 

1. Na upit nekolicine roditelja djeca se tuže da se u školi ne pali klima i da li se može 

učinit nešto po tome pitanju? 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor)  

1. Ono što mi možemo učini je da uputimo pismo ravnateljici Osnovne škole Čavle i ukažemo 

na navedeni problem. 

 

SANDRA BUŠLJETA 

1. U Elaboratu akcijskog plana upravljanja bukom Hrvatskih autocesta za Općinu 

Čavle određena su 2 plana: dugoročni i srednjoročni za područje Orehovica-Čavle i 

Čavle-Kikovica. Jasno su izložene slike i vidljivo je da je na mjestima naselja Cenik i 

Kosorci predviđen bukobran samo s jedne strane. Da li moguće u nekom razgovoru s 

njima ili Ministarstvom dogovoriti da se u tom kratkoročnom periodu za dionice na 

kojima je planiran samo jedan bukobran stave dva da se ne čeka do 2028.g. kada je to u 

planu? 



2. S obzirom da je projekt Pružam ruke završio u petom mjesecu što je s korisnicima i 

ženama koje su radile? Da li je netko obišao korisnike i da li je u najavi  novi natječaj od 

strane Ministarstva? 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor) 

1.Mi smo prošle godine, kada je autocesta Rijeka-Zagreb prešla pod Hrvatske autoceste, 

sudjelovali u  online javnoj raspravi  i postavili smo pitanja te molili da se na navedenim 

naseljima postave bukobrani. Od tadašnjeg vodstva autocesta Rijeka-Zagreb dobili smo 

obećanje da će to biti kroz godinu ili dvije da se završi dokumentacija.  Tada smo dobili 

odgovor da je ova cijela naša dionica u planu 2028. godine. Nakon toga smo tražili sastanak u 

Ministarstvu  prometa i slali dopis direktno na ruke ministru gdje smo sve opisali i nikada 

nismo dobili odgovor. Možemo još jednom pokušati realizirati isti.  

2. S 1. svibnjem ove godine taj projekt je završen. Ženama je ponuđen posao na 6 mjeseci u 

sklopu Crvenog križa, ali kao takav nikome nije interesantan Što se tiče korisnika njima te 

žene jako nedostaju. Novi natječaj je bio raspisan 26. svibnja i zatvoren je isti dan jer  

Slavonija ima jako puno korisnika te su na natječaju dobili gotovo sve.  

 

 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa IX.sjednice Općinskog vijeća 

 

Prijedlog Zapisnika sa 9. 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 5. 

svibnja 2022. godine. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija 

 

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

Općinska načelnica i pročelnica upravnog odjela daju dopunsko obrazloženje o Odluci o 

davanju u zakup poslovnih prostorija. 

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

Mavrinac, Stanislav Žeželić i Đurđica Fućak. 

Nakon provedene rasprave 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 davanju u zakup poslovnih prostorija. 

 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini 

Čavle 

 

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

Marina Maršanić daje dopunsko obrazloženje o donošenju Etičkog kodeksa nositelja 

političkih dužnosti u Općini Čavle. 

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

Stanislav Žeželić i Goran Mavrinac. 

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

GLASOVA (12 ZA, 1 PROTIV) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

Donosi se Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u 

Općini Čavle. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima 

 

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

Općinska načelnica i pročelnica upravnog odjela daju dopunsko obrazloženje Odluke o II. 

izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima. 

U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio Goran Mavrinac. 

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 II. izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima. 

 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice-ugovor o 

financiranju broj:09-F-E-0084/22-08 s MRRFEU 

 

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



Općinska načelnica daje uvodno dopunsko obrazloženje Odluke o davanju suglasnosti na 

potpisivanje bjanko zadužnice-ugovor o financiranju broj:09-F-E-0084/22-08 s MRRFEU 

U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je javio Goran Mavrinac. 

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 suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice-ugovor 

o financiranju broj:09-F-E-0084/22-08 s MRRFEU 

 

 

Točka 6. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2021.g. sa izvještajem: 

a) Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. 

b)Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. 

c)Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 

2021.g. 

d) Programu javnih potreba u kulturi za 2021.g. 

e) Programu javnih potreba u sportu za 2021.g. 

f) Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2021.g. 

 

Izvještaji o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2021.g. sa izvještajem o: 

a)Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. 

b)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. 

c)Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, obrazovanja za 2021.g 

d)Programu javnih potreba u kulturi za 2021. g. 

e)Programu javnih potreba u sportu za 2021.g. 

f)Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2021.g. 

vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su Zapisnika.  

 

Tamara Kovačić Relja daje uvodno dopunsko obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Čavle za 2021.g. sa popratnim izvještajima. 

U raspravi  su sudjelovali: Đurđica Fućak, Goran Mavrinac, Stanislav Žeželić, Mirko Vukelić  

i Aljoša Žeželić. 

Temeljem izvršenog glasovanja, podizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je VEĆINOM 

GLASOVA (12 ZA, 1 SUZDRŽAN), donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2021. 

godinu sa izvještajem o: 

a)Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

b)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

c)Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, obrazovanja za 

2021.godinu 



d)Programu javnih potreba u kulturi za 2021.godinu 

e)Programu javnih potreba u sportu za 2021.godinu 

f)Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2021.godinu. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2021.g. 

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2021. godinu vijećnicima je 

dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje općinska načelnica. 

Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 

usvajanje. 

Temeljem izvršenog glasovanja podizanjem ruku, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da 

je VEĆINOM GLASOVA (12 ZA,  1 SUZDRŽAN), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2021.godinu. 

 

 

 

Točka 8. 

Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022.g. i 

projekcije za 2023.g. i 2024.g. 

 

Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i 

Projekcije za 2023. i 2024. godinu vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u 

privitku je Zapisnika. 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje Tamara Kovačić Relja. 

U raspravi su sudjelovali: Stanislav Žeželić, Đurđica Fućak, Mirko Vukelić i Aljoša Žeželić. 

Temeljem izvršenog glasovanja, podizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je VEĆINOM 

GLASOVA (12 ZA, 1 SUZDRŽAN), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 

2022.godinu i Projekcije za 2023. i 2024.godinu. 

 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama: 

a) Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 

2022.g. 

b) Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g. 

c)Programa javnih potreba u sportu u 2022.g. 



d) Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2022.g. 

 

Prijedlozi Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa: 

a)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2022.godinu 

b)javnih potreba u kulturi za 2022.godinu 

c)javnih potreba u sportu za 2022.godinu 

d)javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2022.godinu 

vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su Zapisnika. 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje općinska načelnica. 

U raspravi su sudjelovali: Goran Mavrinac i Stanislav Žeželić. 

Temeljem izvršenog glasovanja, podizanjem ruku, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da 

je VEĆINOM GLASOVA (10 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 

 

 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o  I. izmjenama i dopunama Programa: 

a) Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 

2022.g. 

b) Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g. 

c)Programa javnih potreba u sportu u 2022.g. 

d) Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2022.g. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2022. g. 

 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje općinska načenica. 

Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 

usvajanje. 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje općinska načelnica. 

U raspravi je sudjelovao Stanislav Žeželić.  

Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je JEDNOGLASNO 

donijeta slijedeća 

 

O D L U K U 

 

Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2022.g. 

 



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

Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

U raspravi je sudjelovala Đurđica Fućak  

Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje VEĆINOM GLASOVA ( 10 

ZA, 1 SUZDRŽAN), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2022.g. 

 

 

Točka 12. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2022.g. 

 

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 I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2022.g. 

 

 

 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g. 

 

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 I. izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g. 

 

 

 

 



Točka 14. 

Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Čavle 

 

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

Uvodnom dopunsko obrazloženje daje općinska pročelnica. 

U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio Denis Čargonja. 

Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da JE VEĆINOM 

GLASOVA (12 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A 

 

Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle, k.č.br. 

1807/328, upisana u zk.ul.br. 5063, k.o. Cernik-Čavle, Krnče, pašnjak, površine 564 m2. 

po početnoj procijenjenoj vrijednosti u iznosu od  136.000,00 kuna. 

 

 

 

 

ZAVRŠENO U 20:30 SATI. 

 

 

BILJEŽILA:      PREDSJEDNIK: 

Marina Maršanić     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, pročišćeni tekst 4/22), Općinsko vijeće Općine Čavle 
na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o usvajanju zapisnika sa X. sjednice Općinskog vijeća  

održane 02.06.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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