OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/01
URBROJ:2170-03-17-01-1

ZAPISNIK
sa XXIX.sjednice
Općinskog vijeća Općine Čavle
održane 2.veljače 2017.godine
Sjednica se održava u prostorijama Doma Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa
početkom u 18,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac.
Prisutni:NORBERT MAVRINAC , RAJNA BROZNIĆ, JOSIP MALNAR , DEJAN
LJUBOBRATOVIĆ
,MIRKO
VUKELIĆ,
SMILJANA
ŠUPAK,
GORAN
MAVRINAC,KRISTIJAN ROSIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ,PERICA PRPIĆ,DENIS
ČARGONJA, EDO BROZNIĆ.
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ivana Cvitan Polić, Ervin Bura, Igor Eškinja (AMK
Kvarner).
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 12 vijećnika, pa će sve
donijete odluke biti punovaljane.
U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz
materijal za ovu sjednicu.
Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno usvojen slijedeći

D n e v n i r e d:
1.Izvješće automotodroma Grobnik za 2016.godinu i Plan ulaganja za 2017.godinu
2.Usvajanje Zapisnika sa 28.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
3.Donošenje Odluke o odabiru koncesionara za dimnjačarske poslove
4.Donošenje Odluke o odabiru izvođača radova na održavanju nerazvrstanih cesta na
području Općine Čavle
5.Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor-Hrvatska pošta
6.Donošenje Odluke o smanjenju zakupnine za poslovni prostor- planinarski dom Platak (mali
dom)
7.Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Čavle
8.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016.godinu
9.Godišnji plan razvoja sustava zaštite i spašavanja
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Točka 1.
Izvješće automotodroma Grobnik za 2016.godinu i Plan ulaganja za 2017.godinu
Uvodno dopunsko izvješće daje predstavnik automotodroma Grobnik Igor Eškinja.
Pismeno izvješće i plan ulaganja za 2017.godinu u privitku je Zapisnika.
Nakon uvodnom izlaganja, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:RAJNA
BROZNIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, DENIS ČARGONJA,MARKO SOBOTINČIĆ,
GORAN MAVRINAC,PERICA PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, NORBERT MAVRINAC.
Tijekom rasprave većim dijelom je iznijeto mišljenje da je Izvješće kao i sav ostali
materijal dosta štur i kratak u odnosu na obim poslova i ulaganja pa se izvjestitelju predlaže
da ubuduće isti bude detaljniji.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje riječ izvjestitelju, te nakon danih odgovora
na postavljena pitanja, utvrđuje da se Izvješće za 2016.godinu, kao i Plan ulaganja za
2017.godinu primaju na znanje.

AKTUALNI SAT
DENIS ČARGONJA:1.Nakon što su završeni radovi na postavljanju podzemnih kabela
u dijelu naselja Podčudnić (Kalina) izvođač radova nije u cijelosti iskopane kanale
asfaltirao, te time nije prostor doveo u prethodno stanje.Da li će se i kada što poduzeti
kako bi se to riješilo?
2.Na zgradi u vlasništvu Općine na Krenovcu nakon kišnih dana vidljivo je da
dio fasade zadržava vlagu jer je oštećena vertikala odvoda sa krovišta objekta, pa
predlažem da se uočeno otkloni kako bi se objekt zaštitio.Isto tako na tom objektu
nakon što su izvedeni radovi na probijanju vrata za sanitarije došlo je do puknuća i
smrzavanja odvodnih cijevi pa bi i taj problem trebalo riješiti.
Željko Lambaša (odgovor):1.Zatražiti ćemo od HEP-Elektroprimorje Rijeka kao investitora
radova da se izvođač radova pozive na otklanjanje uočenih nedostataka.
2.Što se tiče vertikale koja odvodi vodu sa krova to ćemo poslati službe da izvrše
očevid i pokrenu sanaciju oštećenih dijelova. Vezano na puknuće cijevi za odvodnju i
smrzavanje obaviti ćemo također očevid vidjeti o čemu se radi te nakon toga će se poduzeti
odgovarajuće mjere kako bi se to pitanje riješilo.
PERICA PRPIĆ:1.Do danas nisam dobio pismeni odgovor na postavljeno pitanje da mi
se dostave izvješće o radu radnih tijela – Odbora Vijeća tijekom protekle godine.
2.Da li možemo dobiti Izvješće o poslovanju KD ČAVLE d.o.o.?
Norbert Mavrinac (odgovor):1.Izvješće je pripremila pročelnica uPravnog odjela no kako je
trenutno bolesna isto će vam se dostaviti naknadno.
Željko Lambaša(odgovor):2.Nema zapreke da isto izvješće dobijete, a ono će vam se dostaviti
kada se izrade završni računi za proteklu godinu.
NA SJEDNICU STIŽE SANDRA MOHORIĆ PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 13
VIJEĆNIKA.
MIRKO VUKELIĆ:1.Da li se može urediti postolja za baje kako za vrijeme lošeg
vremena iste ne bi bile svukuda?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Postolja za baje uređujemo po prioritetima i fazno ovisno o
lokacijama na kojim se nalaze.
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JOSIP MALNAR:1.Da li se nadgleda prostor BK Bajci od mogućih oštećenja i da li je
izvršena sanacija zapadne strane objekta?
2.U kojoj je fazi izgradnja streljane Kovačevo?
Željko Lambaša(odgovor).1.Objekt BK Bajci je zatvoren od strane Općine Čavle, zatvorena
je voda i izvršeno je iskapčanje struje.Da li je objekt priključen na kanalizacijsku mrežu nisam
potpuno siguran ali provjeriti ćemo.Za propuštanje sa zapadne strane na fasadi objekta nisam
upoznat, no nakon očevida ćemo točno znati o čemu je eventualno problem i isti ukoliko za to
ima potrebe ćemo i riješiti.
2.Dio poslova i zadataka koji su bili u nadležnosti Općine smo učinili.Ono što je
zadaća ostalih koji su bili uključeni u pokretanje projekta nisam upoznat u kojoj je
fazi.Raspitati ćemo se pa ćete dobiti i točnije podatke o realizaciji projekta izgradnje streljane
Kovačevo.
GORAN MAVRINAC:1.Temeljem prethodnog pitanja vijećnika Josipa Malnara, da li
možemo dobiti pismeno Izvješće o stanju realizacije planiranog projekta izgradnje
streljane Kovačevo?
2.U 2016.godini JLS s osnova poreza na dohodak pripalo je 80,5 % poreza, u
odnosu na 2016 kada nam je smanjen za 20,5%.Vlada nam je tim činom vratila trajnu
pomoć u odnosu na 2014.godinu, kada nam je ta sredstva oduzela, sve zbog indeksa
razvijenosti Općine Čavle koji je tada iznosio više od 75% državnog proračuna.Uz
navedeno mogli smo računati na tekuću pomoć iz državnog proračuna, te je Vlada
predlagala i da nam pripadne od šumskog doprinosa kao i pomoć iz EU fondova.Sve te
mjere će nam u tekućoj 2017.godini biti smanjene za 1/3 iznosa i kada podvučemo crtu
ispada da smo u 2016 išli tri koraka naprvo a 2017 ćemo ići dva koraka nazad uz input
sada već dvije garniture vlasti.Molim za komentar.
Željko Lambaša(odgovor):1.Ispitati ćemo da li je moguće vijećnicima dati pismeno Izvješće,
obzirom da to nije u našoj domeni pa stoga ne možemo niti garantirati za to.
2.Sve što se vijećniče naveli ne stoji jer smo sve do 2015.godine, obzirom smo bili
JLS statusa brdsko planinskog područja te smo s osnova poreza na dohodak imali prihod u
visini od 92%.Država je pored toga našim mještanima vraćala temeljem poreznih prijava
preplaćeni iznos poreza.Nakon toga smanjena nam je stopa poreza a pored toga smo tijekom
2016.godine mi bili dužni mještanima vraćati porez što je iznosilo oko 1,5 miliona kuna.U
2016.godini je Općini pripalo direktno 75% poreza na dohodak i još 10% koji se odvaja na
poseban račun a koja sredstva su namijenjena isključivo za kapitalna projekte.Sve te porezne
reforme donijele su nam smanjenje prihoda s tih osnova u visini od cca 7 miliona kuna.
Točka 2.
Usvajanje Zapisnika sa 28.sjednice
Općinskog vijeća Općine Čavle
Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjednik utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik sa 28.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane
22.prosinca 2016.godine.
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Točka 3.
Donošenje Odluke o odabiru koncesionara za dimnjačarske poslove
Prijedlog odluke za odabir koncesionara za obavljanje usluga dimnjačarske službe na
području Općine Čavle vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
U nastavku, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu za koju su se
prijavili:GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog odluka na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o odabiru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Čavle.
Točka 4.
Donošenje Odluke o odabiru izvođača radova na održavanju
nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle
Prijedlog Odluke o odabiru izvođača radova na održavanju nerazvrstanih cesta na
području Općine Čavle vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:PERICA PRPIĆ,
GORAN MAVRINAC.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o odabiru izvođača radova na održavanju nerazvrstanih cesta
na području Općine Čavle.
Točka 5.
Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine
za poslovni prostor-Hrvatska pošta
Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine u domu Čavle za prostor koji
koristi Hrvatska pošta za rad poštanskog ureda Čavle vijećnicima je dostavljen uz materijal za
ovu sjednicu i u privitku je ovog Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO
SOBOTINČIĆ, DENIS ČARGONJA, PERICA PRPIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MIRKO
VUKELIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, SMILJANA ŠUPAK.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje.

5
Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom
glasova: 11 ZA, 2 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor –
Hrvatska pošta za 2017.godinu.
Točka 6.
Donošenje Odluke o smanjenju zakupnine za poslovni
prostor- planinarski dom Platak (mali dom)
Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za poslovni prostor planinarski dom na
Platku-mali dom, vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: NORBERT
MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ, RAJNA BROZNIĆ, DENIS ČARGONJA, MIRKO
VUKELIĆ, SANDRA MOHORIĆ, GORAN MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,
PERICA PRPIĆ, SMILJANA ŠUPAK.
Po provedenoj raspravi predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom
glasova:1 ZA, 2 SUZDRŽANA, 10 PROTIV, donijeta slijedeća
ODLUKA
Ne prihvaća se Odluka o smanjenju zakupnine za poslovni prostor planinarski
dom Platak (mali dom).
Točka 7.
Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Čavle
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Čavle vijećnicima je
dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje zamjenica općinskog načelnika Ivana Cvitan
Polić.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Plana na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Čavle.
Točka 8.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016.godinu
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016.godinu vijećnicima je dostavljen uz
materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika.
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Uvodno Uvodno dopunsko obrazloženje daje zamjenica općinskog načelnika Ivana
Cvitan Polić.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ,
GORAN MAVRINAC.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Analize na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016.godinu.
Točka 9.
Godišnji plan razvoja sustava zaštite i spašavanja
Prijedlog Godišnjeg Plana razvoja sustava zaštite i spašavanja vijećnicima je
dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje zamjenica općinskog načelnika Ivana Cvitan
Polić.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Plana na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Prihvaća se Godišnji Plan razvoja sustava zaštite i spašavanja.
ZAVRŠENO U 20,35 SATI.

BILJEŽIO:
Doris Miculinić

PREDSJEDNIK:
Norbert Mavrinac

