OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/02
URBROJ:2170-03-17-01-1

ZAPISNIK
sa XXX.sjednice
Općinskog vijeća Općine Čavle
održane 23.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 , MARKO
ŽUVIĆ,DEJAN LJUBOBRATOVIĆ ,MIRKO VUKELIĆ, SMILJANA ŠUPAK,
KRISTIJAN ROSIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ,PERICA PRPIĆ,DENIS ČARGONJA.
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ivana Cvitan Polić,Dolores Burić, predstavnici Grada
Rijeke:
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 11 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.Usvajanje Zapisnika sa 29.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
2.Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
3.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine
Čavle i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
4.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017.godinu
5.Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016.godini
6.Izdavanje Mišljenja o prijedlogu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
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AKTUALNI SAT
DENIS ČARGONJA:1.Da li mogu dobiti na uvid utrošena sredstva za 2016.godinu za
udruge UAB i VSNM u odnosu na udrugu UHDDR Grobnišćine?
2.Da li je u međuvremenu donijeta kakva odluka i rješenje o načinu korištenja
prostora boćarskih klubova?
Željko Lambaša(odgovor):1.Sve udruge korisnici proračuna Općine Čavle još uvijek imaju
rok za dostavu svojih izvješća o korištenju odobrenih sredstava tijekom 2016.godine.Kada
postupak bude gotov moći ćemo vam dati na uvid izvješće bilo koje udruge.
2.Danas na sjednici Savjeta načelnika donijeta je odluka o uređenju prostora BK
Cernik, a kada završe izbori pristupiti će se rješavanju i ostalih prostora.
NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK GORAN MAVRINAC PA SADA SJEDNICI
PRISUSTVUJE UKUPNO 12 VIJEĆNIKA.
PERICA PRPIĆ:1.Da li bi bilo moguće na potezu od Čavje do Mavrinaca u blizini
sportske dvorane ucrtati pješački prijelaz?
2.Da li je moguće da se u naselju Zastenice riješe oborinske vode koje se
skupljaju na lokaciji Jezero i nerijetko čine probleme?
Željko Lambaša(odgovor):1.Prihvaćamo sugestiju i prijedlog da se tamo gdje to uvjeti
dozvoljavaju ucrta pješački prijelaz.
2.Zbrinjavanje oborinskih voda u dijelu naselja Zastenice (lokacija Jezero) je veći
problem a isti treba rješavati u dogovoru sa Hrvatskim vodama.Pristupanje rješenju tog
problema na spomenutoj lokaciji treba stručno provesti jer bi možda selektivnim pristupom
problem učinili na nekoj drugoj lokaciji.
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ:1.Da li se razmišljalo da se na web stranicama Općine
Čavle u karte Općine Čavle unesu ulice prema novom adresnom modelu kako bi se
korisnici istih mogli bolje snalaziti?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Nešto smo uspjeli unijeti no za ulice još uvijek nije pronađen
modalitet.Ako nam netko ukaže na moguća rješenja odmah ćemo tome pristupiti.
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Predlažem da se za ubuduće razmisli o tome da se
organizacija maškara u Općini Čavle povjeri Turističkoj zajednici Općine Čavle kao
nositelju, te da su udruge kojima je to osnovna djelatnost obavezno uključe u realizaciju
zacrtanih programa.Isto tako predlažem da se ukoliko se na to ogluše tim udrugama
smanji dotacija iz proračuna.
JOSIP MALNAR:1.Kakva je situacija sa realizacijom projekta streljane Kovačevo?
2.Da li je moguće staviti u funkciju put od Rakova sela prema ulici Tićarnica?
Željko Lambaša(odgovor):1.Općina Čavle je po tom pogledu učinila sve ono što se od nje
zahtijevalo i na vrijeme.Ostali dio vodila je Županija, a vlasništvo nad zemljište je u
nadležnosti Republike Hrvatske.Kako će se to dalje rješavati u ovom trenutku teško je reći.
2.U ovom trenutku ne mogu vam sa sigurnošću potvrditi da je to pitanje moguće
riješiti.Prethodno treba ispitati i utvrditi sve činjenice.
Obzirom na sjednicu stižu predstavnici Grada Rijeke, predsjednik Općinskog vijeća
predlaže da se točka 6.usvojenog dnevnog reda uvrsti kao prva, što je i prihvaćeno.
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Točka 6.
Izdavanje Mišljenja o prijedlogu Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Rijeka
Uvodnu riječ daje općinski načelnik nakon koje poziva predstavnike Grada Rijeke da
prisutne upoznaju sa glavnim odrednicama Strategije.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO
SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ, GORAN MAVRINAC, NORBERT MAVRINAC, IVANA
CVITAN POLIĆ.
Po provedenoj raspravi , predsjednik daje prijedlog Mišljenja na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom
glasova , 10 ZA, 2 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća
ODLUKA
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka kvalitetno odgovara na analizom
utvrđene zajedničke razvojne potrebe urbanog područja.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 29.sjednice
Općinskog vijeća Općine Čavle
Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku
je Zapisnika.
Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog Zapisnika, predsjednik utvrđuje da
je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik sa 29.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane
2.veljače 2017.godine.
Točka 2.
Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju od
plaćanja komunalnog doprinosa
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO
SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, RAJNA BROZNIĆ, DEJAN
LJUBOBRATOVIĆ.
PREDSJEDNIK UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE SANDRA MOHORIĆ,PA
SADA SJEDNICI PRISUTVUJE UKUPNO 13 VIJEĆNIKA.
Po provedenoj raspravi , predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća

4
ODLUKA
Donosi se Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
Goranskom sportskom centru d.o.o.,Školska 24 u iznosu od 29.736,00 kuna.
Točka 3.
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina
u vlasništvu Općine Čavle i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu
sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
PREDSJEDNIK UTVRĐUJE DA SJEDNICU NAPUŠTA VIJEĆNICA RAJNA
BROZNIĆ, PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 12 VIJEĆNIKA.
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu
Općine Čavle i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017.godinu
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
PREDSJEDNIK UTVRĐUJE DA SE NA SJEDNICU VRAĆA VIJEĆNICA RAJNA
BROZNIĆ, TAKO DA SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 13 VIJEĆNIKA.
Obzirom da se za raspravu nije nitko prijavio, predsjednik daje prijedlog Odluke na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za
2017.godinu.
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Točka 5.
Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016.godini
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica Upravnog odjela Dolores Burić.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ.
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 usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u
2016.godini.

ZAVRŠENO U 19,40 SATI.

BILJEŽIO:
Doris Miculinić

PREDSJEDNIK:
Norbert Mavrinac

