
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
TOČKA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usvajanje Zapisnika sa XIII. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/22-01/08 

URBROJ:2170/03-01-22-1 

 

 

Z A P I S N I K 

sa XIII. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čavle 

održane 22. rujna 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,  Mirko Vukelić, Marko Žuvić, Goran Mavrinac, Danijel Hatežić, Đurđica Fućak, 

Stanislav Žeželić, Denis Čargonja, Milan Milardović, općinska načelnica Ivana Cvitan 

Polić, pročelnica upravnog odjela Dolores Burić, direktor Komunalnog društva Čavle 

d.o.o. Dario Švrljuga, Viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu Tamara 

Kovačić Relja, odvjetnik Neven Knežević 

 

Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 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: 

 

AKTUALNI SAT 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa XII. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle  

 

2. Davanje suglasnosti na stečajni plan KF d.o.o. 

(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult., odvjetnik Neven Knežević) 

 

3. Izvješće o radu Komunalnog društva Čavle d.o.o. za 2021.g. 

(Izvjestitelj: Dario Švrljuga, direktor KDČ d.o.o.) 

 



4. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult., Viši stručni suradnik za financije, proračun i 

javnu nabavu Tamara Kovačić Relja) 

 

5. Donošenje polugodišnjeg Izvješća o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

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

 

6. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva – 

Interpretacijski centar Grobnik 

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

 

7. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Čavle: područje SRC Platak 

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

 

8. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i 

studenata 

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

 

9. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 

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

 

10. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 

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

 

 

AKTUALNI SAT 

 

DENIS ČARGONJA 

1.Vezano uz raskrižje za Dražice, htio bih dati sugestiju načelnici da upozna načelnika 

prometne policije o problematici stalno parkiranih automobila na cesti prema Dražicama  

jer naš komunalni redar ne može sve sam rješavati, a kamera će doći kad dođe. 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor) 

Idući tjedan je dan policije pa će biti prilike razgovarati o tome iz prve ruke. Imali smo sastanak 

sa načelnikom II. policijske postaje gdje je trebao prisustvovati i načelnik Postaje prometne 

policije Rijeka, a nikako da se organiziramo i svi skupa nađemo. Kamera je u dolasku, samo 

čekamo priključak za Internet. 

 

SANDRA MOHORIĆ 

1.U kojoj fazi je asfaltiranje ulice u Bokima? Već je trebala biti na redu u 10 mjesecu ove 

godine kako stoji u Ugovoru koji sam dobila.  



2. Počelo se govoriti o uvođenju naplate parkirališta i da će ga plaćati i mještani Općine 

Čavle. Ako se planira uvesti bilo bi dobro da se počne komunicirati prema van i prema 

mještanima da naplaćivanje neće bit za njih. 

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor) 

1.Ako sam dobro shvatila govorite o ulici koja nije asfaltirana u Bokima.  To je odobreno, 

troškovnik je prihvaćen na kolegiju i  izvođaču je dat zadatak, ali  ga čekamo već više od 

2 i pol tjedna. Kako su bili kišni dani drugo gradilište im je kasnilo pa čekamo da dođu. 

Do kraja godine će biti sanirano.   

 

2.Što se tiče naplate parkinga sada se razrađuju razni modeli. Znači nemamo gotov model, 

ali u svakom modelu je predviđeno da i mještani plaćaju ukoliko žele koristiti parkirališta 

koja će biti pod naplatom. Razmišlja se o naplati od 09 do 17h da ujutro stignu  obavit što 

moraju (npr. doktora, kupovina kruha i sl.) i da prvi sat bude besplatan što znači da bi 

naplata bila od 10 sati. Ponudit će se karte koje će biti mjesečne, kvartalne, polugodišnje 

i godišnje po nekakvim promo cijenama za mještane. Najveći problem nam je način 

naplate jer stariji mještani teško da će kupovati karte preko SMS-a, a opet ne želimo tog 

jednog zaposlenog kojeg planiramo za relativno mali broj parkirnih mjesta opterećivati 

sa fiskalnom blagajnom, dnevnim utršcima i sl. pa se stoga razmišlja o kupovini karata 

preko kioska na samom parkingu. Tako da bi se dnevna karta kupovala fizički na kiosku. 

Stoga nije jednostavno to sve skupa posložiti, a kažem jako je mali broj parkirnih mjesta, 

a investicija je dosta velika od samog softvera na dalje.   

 

MARKO ŽUVIĆ 

1.Ja bi se vratio u 8. mjesec vezano za događaje za dan Općine za Bartoju. Posebno 

pohvale Udruzi Palentar za organizaciju Dana vina i pršuta jer je bilo prekrasno pa 

prijedlog ako se može prebaciti na 8 mjesec jer je i ljudima ugodnije zbog vremena. Mala 

opaska da bi se Bartoja trebala obilježiti nekim većim koncertom, neovisno o tome da li 

se Dan općine obilježava na Sv. Filipa i Jakova, jer je prepoznata kao brend u okolnim 

naseljima.  Znam da je ove godine bio koncert Opće opasnosti, ali možda da se taj 

centralni dan još nekako obilježi.  

 

Ivana Cvitan Polić (odgovor) 

1.Dani vina i pršuta su za nadalje dogovoreni u tom terminu.  

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa XII. sjednice Općinskog vijeća 

 

Prijedlog Zapisnika sa XII. 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 VEĆINOM GLASOVA 

(12 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o usvajanju Zapisnika sa XII. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle 



I.  

Usvaja se Zapisnik sa XII. Sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle od  14. srpnja 

2022.g. 

 

II. 

Zapisnik iz točke 1. Ove Odluke njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

 

Točka 2. 

Davanje suglasnosti na stečajni plan KF d.o.o. 

(Izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić, mag. cult., odvjetnik Neven Knežević) 

 

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

Izvjestiteljica općinska načelnica Ivana Cvitan Polić daje uvodno obrazloženje, a potom 

odvjetnik Neven Knežević izlaže kronologiju događaja koji su prethodili  donošenju Odluke. 

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

GORAN MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, DANIJEL HATEŽIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ, MARKO ŽUVIĆ i ALEN KNEŽEVIĆ. 

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 A 

 

I. 

Općinsko vijeće daje suglasnost na Stečajni plan društva KF projekt d.o.o. u stečaju, sa 

sjedištem u Zagrebu, Fijanova 4A, OIB: 25363227993 koje zastupa stečajna upraviteljica 

Biserka Šmit-Sabolić koji plan će biti upućen Trgovačkom sudu u Zagrebu na 

raspravljanje. 

 

II. 

Općinsko vijeće ovlašćuje Općinsku načelnicu na potpisivanje Sporazuma o međusobnom 

uređenju odnosa s KF projekt d.o.o. u stečaju, sa sjedištem u Zagrebu, Fijanova 4A, OIB: 

25363227993 koje zastupa stečajna upraviteljica Biserka Šmit-Sabolić, a koji Sporazum 

je sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ˝Službenim novinama Općine 

Čavle˝. 

 

 

Točka 3. 

Izvješće o radu Komunalnog društva Čavle d.o.o. za 2021.g. 

(Izvjestitelj: Dario Švrljuga, direktor KDČ d.o.o.) 

 

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



Dario Švrljuga, direktor Komunalnog društva Čavle d.o.o izlaže izvješće o radu Komunalnog 

društva Čavle d.o.o. za 2021. godinu. 

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

GORAN MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ  i 

MARKO ŽUVIĆ. 

Nakon provedene rasprave predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

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

slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog društva Čavle d.o.o. za 2021. godinu 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Komunalnog društva Čavle d.o.o. za 2021.godinu.  

 

II. 

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

  

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u  ˝Službenim novinama Općine 

Čavle˝. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

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

 

Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku 

je Zapisnika. 

Općinska načelnica daje riječ Višoj stručnoj suradnici za financije, proračun i javnu nabavu 

Tamari Kovačić Relja koja iznosi obrazloženje polugodišnjeg Izvještaja. 

U nastavku predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili: MIRKO VUKELIĆ  i 

SANDRA MOHORIĆ. 

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

slijedeći  

 

polugodišnji Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

I. 

Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmi dan od dana objave u  ˝Službenim novinama Općine 

Čavle˝. 

 



Točka 5. 

Donošenje polugodišnjeg Izvješća o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2022. godine 

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

 

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

Općinska načelnica iznosi obrazloženje polugodišnjeg Izvještaja. 

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

MAVRINAC i SANDRA MOHORIĆ. 

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

slijedeći 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinske načelnice za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022.godine. 

I. 

Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2022.godine. 

  

II. 

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u  ˝Službenim novinama Općine 

Čavle˝. 

 

 

Točka 6. 

Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva – 

Interpretacijski centar Grobnik 

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

 

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

Općinska načelnica daje dopunsko obrazloženje donošenja ove Odluke.  

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 

 

ODLUKA 

 

I. 

 

Općinsko vijeće ovlašćuje Općinsku načelnicu na potpisivanje Ugovora o prijenosu prava 

vlasništva s Primorsko-goranskom županijom vezano za radove i opremu u sklopu 



projekta Kulturno-turistička ruta „Putevima Frankopana“, temeljem Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava KK.01.1.1.01.0048. 

 

Popis opreme i radova nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

 

Iskazana je vrijednost opreme i radova na dan 1.1.2022., dok će se stvarna vrijednost 

utvrditi na dan prijenosa vlasništva. 

II. 

 

Imovina iz članka I. ove Odluke prenosi se bez naknade. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ˝Službenim novinama Općine 

Čavle˝. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Čavle: područje SRC Platak 

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

 

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

Općinska načelnica daje dopunsko obrazloženje donošenja ove Odluke.  

U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: DENIS ČARGONJA, ALJOŠA 

ŽEŽELIĆ i GORAN MAVRINAC. 

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

donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

u vlasništvu Općine Čavle 

   

Članak 1.  

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom 

vlasništvu Općine Čavle za novoformirane nekretnine: 

- k.č.br. 6559, k.o. Podhum, površine 9258 m2 –  Soboli, skijalište Platak, zemljište za 

sport i rekreaciju - k.č.br. 6560, k.o. Podhum, površine 11254 m2 –  Soboli, skijalište 

Platak, zemljište za sport i rekreaciju,  

koje nekretnine predstavljaju javnu prometnu površinu na kojima nije dopušten promet 

motornih vozila.  

Članak 2.  

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz 

članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Čavle. 

  



Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 

Čavle”. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i 

studenata 

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

 

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

Predsjedatelj utvrđuje da je podnesen amandman  te poziva Denisa Čargonju, u ime vijećnika 

HDZ-a, da pročita i obrazloži isti.   

Općinska načelnica je suglasna sa predloženim amandmanom. 

Predsjedatelj otvara raspravu o predloženom amandmanu za koju su se prijavili: DANIJEL 

HATEŽIĆ, STANISALV ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC i ALJOŠA ŽEŽELIĆ. 

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

prihvaćen predloženi amandman i isti postaje sastavni dio konačnog prijedlog Odluke. 

Općinska načelnica daje dopunsko obrazloženje donošenja ove Odluke.  

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 

o III. izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju 

učenika i studenata 

 

Članak 1. 

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Primorsko-goranske 

županije broj 30/14, 29/15 i 25/17) u članku 6. stavak 1. u točki C) alineja 1. iza riječi 

„učenici“ dodaje se rimski broj I., 

 

Dodaje se alineja 6. koja glasi: 

 

„- za učenike I. razreda srednjoškolskog obrazovanja prosjek ocjena od najmanje 3,5 u 

prethodne dvije godine osnovnoškolskog obrazovanja (7. i 8. razred osnovne škole).“ 

 

Članak 2. 

U članku 6. stavak 1. u točki U točki D) alineja 1. umjesto riječi „Sveučilišta“ dodaje se 

rimski broj „I.,“. 

 

U alineji 2. dodaje se iza riječi godini: „za redovite studente II., III., IV., V i VI. godine 

Sveučilišta i apsolvente I. godine apsolventskog staža,“ 

 

Dodaje se alineja 3. koja glasi: 



„- za redovite studente I. godine Sveučilišta prosjek ocjena najmanje 4,5 u prethodne dvije 

godine srednjoškolskog obrazovanja (3. i 4. razred srednje škole)“. 

Članak 3. 

Sve ostale odredbe Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine 

Primorsko-goranske županije broj 30/14, 29/15 i 25/17) ostaju neizmijenjene i na snazi. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenim novinama Općine Čavle˝. 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 

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

 

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

Općinska načelnica daje dopunsko obrazloženje donošenja ove Odluke.  

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

Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 

(12 ZA , 1 SUZDRŽANI) donijeta slijedeća 

 

ODLUKA  

o I. izmjenama i dopunama Odluke  o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 

 

 

Članak 1.  

U preambuli Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle (Službene novine Općine Čavle 09/2020) iza broja „98/19“ 

dodaje se broj „57/22“, iza broja „90/10)“ dodaju se riječi: „članka 37. Zakona o 

dadiljama (NN 37/13 i 98/19)“ te iza broja „41/18“ dodaje se „Službene novine Općine 

Čavle 3/21, 12/21, -pročišćeni tekst Službene novine Općine Čavle 04/22“.  

 

 

Članak 2.  

U članku 1. stavku 1., alineja 2. iza riječi „osnivača,“ dodaje se:   

 

„i u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o djeci,“ 

 

 

U alineji 3. iza riječi „osnivača,“ dodaje se:   

 

„i u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o djeci,“ 

 

 



Članak 3. 

Sve ostale odredbe Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle (Službene novine Općine Čavle 09/2020) ostaju neizmijenjene 

i na snazi. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenim novinama Općine Čavle. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obilježavanja 

blagdana i spomendana 

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

 

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

Općinska načelnica daje dopunsko obrazloženje donošenja ove Odluke.  

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

STANISLAV ŽEŽELIĆ.   

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

donijeta slijedeća 

 

Odluka o III. izmjenama i dopunama 

Odluke o načinu obilježavanja blagdana i spomendana 

 

Članak 1. 

U članku 1. Odluke o načinu obilježavanja blagdana i spomendana u članku 1., alineja 1. 

dodaje se točka 7. koja glasi: 

 

7. 23. kolovoza - Obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i 

autoritarnih režima 

 (polaganje vijenca na Spomen groblju Soboli) 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenim novinama Općine 

Čavle˝. 

 

 

ZAVRŠENO U 20:35 SATI. 

 

 

BILJEŽILA:      PREDSJEDNIK: 

Marina Maršanić     Norbert Mavrinac 

 

 

Napomena: tonski zapis sjednice pohranjen je u Općini Čavle  



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 03. studenog 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o usvajanju Zapisnika sa XIII. sjednice Općinskog vijeća 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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