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

ZAPISNIK
sa XXXI.sjednice
Općinskog vijeća Općine Čavle
održane 31.ožujka 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 , SANDRA MOHORIĆ, JOSIP MALNAR , MARKO
ŽUVIĆ,DEJAN LJUBOBRATOVIĆ ,MIRKO VUKELIĆ, SMILJANA ŠUPAK,
GORAN MAVRINAC,KRISTIJAN ROSIĆ,EDO BROZNIĆ,PERICA PRPIĆ,DENIS
ČARGONJA.
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ivana Cvitan Polić,Ervin Bura,Dolores Burić, Mirjana
Marinić (Zavod za prostorno uređenje PGŽ), Alen Perušić (načelnik III.PP PU
Rijeka),Majda Manjgotić (gost).
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, kao i prijedlog dopune dnevnog reda točkom 13.Donošenje Odluke
o izradi DPU groblja Cernik.
Za raspravu po prijedlogu dnevnog reda javio se je vijećnik Perica Prpić koji daje
prijedlog da se točka 12.dnevnog reda radi povrede odredbi Poslovnika skine sa dnevnog
reda.
Obzirom da predlagač te točke, općinski načelnik ne prihvaća takav prijedlog,
predsjednik daje predloženi dnevni reda na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom glasova
9ZA, 3 PROTIV, usvojen slijedeći

D n e v n i r e d:
1.Donošenje Odluke o V.izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Čavle
2.Izvješće o sigurnosnom stanju i Analiza stanja sigurnosti u prometu na području Općine
Čavle za 2016.godinu
AKTUALNI SAT
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3.Usvajanje Zapisnika sa 30.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
4.Godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za 2016.godinu
5.Izvješće o ostvarenju Programa:
a)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2016.g.
d)javnih potreba u kulturi za 2016.g.
e)javnih potreba u sportu za 2016.g.
f)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2016.g.
6.Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine
7.Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2016.godinu
8.Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i
projekcije za 2018. i 2019.godinu
9.Donošenje I.izmjena i dopuna Programa:
a)javnih potreba u sportu za 2017.godinu
b)javnih potreba u kulturi za 2017.godinu
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja za 2017.godinu
d)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2017.godinu
e)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
f)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
10.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i
opremanje tribina NK Grobničan
11.Donošenje Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja dijela stambene zone
„Maršić“
12.Donošenje Odluke o imenovanju nogometnog stadiona u Mavrincima
13.Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 4 – groblja
Cernik (G1)
Točka 1.
Donošenje Odluke o V.izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik nakon kojeg riječ daje
predstavniku izrađivača Mirjani Marinić iz Zavoda za prostorno uređenje PGŽ.
Predsjednik utvrđuje da na sjednicu stiže vijećnica RAJNA BROZNIĆ pa sada
sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik otvara raspravu, za koju su se prijavili:PERICA
PRPIĆ, GORAN MAVRINAC.
Temeljem provedene rasprave, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o V.izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
Čavle.
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Točka 2.
Izvješće o sigurnosnom stanju i Analiza stanja sigurnosti
u prometu na području Općine Čavle za 2016.godinu
Predsjednik u uvodu pozdravlja načelnika III.PP PU Rijeka ALENA PERUŠIĆA te ga
poziva da u uvodnom izlaganju da dopunsko obrazloženje pismenog izvješća o sigurnosnom
stanju i analiza stanja sigurnosti u prometu za područje Općine Čavle tijekom 2016.godine.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN
MAVRINAC, MARKO ŽUVIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjednik istu zaključuje te utvrđuje da se Izvješća primaju
na znanje.
Prije početka AKTUALNIH PITANJA a poradi neprihvaćanja da se točka 12. skine sa
dnevnog reda ove sjednice, vijećnici HDZ-a , PERICA PRPIĆ, EDO BROZNIĆ i
DENIS ČARGONJA napuštaju sjednicu pa sada sjednici prisustvuje 10 vijećnika.

AKTUALNI SAT
GORAN MAVRINAC:1.Sukladno najavi sa pretposljednje sjednice općinskog
vijeća,zanima me zašto niste uvrstili u dnevni red današnje i ujedno i posljednje sjednice
u ovom mandatu točku dnevnog reda vezanu uz izvješće direktora Hrvatske
pošte,podružnice Rijeka obzirom da smo na prethodnoj sjednici vijeća zaključili da bi
bilo dobro čuti i njihovu stranu priče nastavno na manipulativne uvjete i stavove koje su
artikulirali u nizu zahtjeva prema Općini Čavle kao vlasniku prostora u kojem
obavljaju djelatnost a koji su za rezultat imali već treću godinu zaredom oslobađanje od
plaćanja najma poslovnog prostora Općine Čavle?Navedeni upit postavljam osim
navedenog razloga i zbog informacije koje dolaze iz uprave HP u Rijeci koja je dobila
nalog od centrale u Zagrebu o otpuštanju povećeg broja djelatnika te gašenju
poštanskih ureda na području PGŽ.
2.Nastavno na izvješće o radu odnosno neradu radnih tijela odnosno odbora
Općine Čavle a čije izvješće sam u više navrata usmenim i pismenim putem zatražio te
dobio tek na pretposljednoj sjednici vijeća.Zanima me zašto ste se osim toleriranja
plaćenog nerada za nedolazak na više od 50% sjednica pojedinih vijećnika također
tolerirati i plaćeni nerad radnih tijela Općine Čavle u postojećem mandatu?Spram
navedenog upita unaprijed bih izrazio negodovanje u osobno ime i političke opcije koju
predstavljam u ovom Vijeću obzirom da nepravedno je , nemoralno i nelogično te
sramotno da u današnje vrijeme kada tisuće ljudi nemaju posla te čekaju u redu po
biroima rada nebi li dobili posao za minimalac,Općinsko vijeće Općine Čavle isplaćuje
vijećnike za nerad i nedolazak na sjednice Općinskog vijeća.
Željko Lambaša(odgovor)1:Nisam za ovu sjednicu imao u planu stavljanje te točke što ne
znači da se nakon izbora o tome neće raspravljati.
Norbert Mavrinac(odgovor)2:Slažem se da takva pojava nije u redu, no sjednice radnih tijela
sazivaju predsjednici istih, a slijedeći saziv vijeća neka i o tim pojava raspravi i zauzme stav
kako i na koji način vršiti isplate naknada.
MARKO ŽUVIĆ:1.Što se dešava trenutno sa zakupom poslovnog prostora u Kaštelu
Grobnik?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Zakupac za poslovni prostor u Kaštelu Grobnik nije mogao
pristupiti uređenju istog prostora dok prethodno ne dobije pismeno očitovanje
Konzervatorskog odjela.Nedavno je takvo mišljenje dobiveno i radovi na uređenju su krenuli.
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Točka 3.
Usvajanje Zapisnika sa 30.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Prije davanja Zapisnika na usvajanje vijećnik Dejan Ljubobratović daje prijedlog da se
u njegovom pitanju izvrši ispravak istog na način da glasi:Da li se razmišlja i jeli moguće da
se mapa Općine Čavle sa novim adresnim modelom stavi na Google ili drugi model kako bi
se korisnici istih mogli bolje i lakše snalaziti?
Takav prijedlog se prihvaća te čini ispravak prethodnog zapisnika.
U nastavku, predsjednik daje tako ispravljen Zapisnik na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Usvaja se Zapisnika sa 3O.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane
23.veljače 2017.godine.
Točka 4.
Godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna
Općine Čavle za 2016.godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za 2016.godinu
vijećnicima je dostavljen uz materijal i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić.
Predsjednik utvrđuje da na sjednicu stiže vijećnik MARKO SOBOTINČIĆ pa sada sjednici
prisustvuje 11 vijećnika.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje Godišnje izvješće na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za
2016.godinu.
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Točka 5.
Izvješće o ostvarenju Programa:
a)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2016.g.
d)javnih potreba u kulturi za 2016.g.
e)javnih potreba u sportu za 2016.g.
f)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2016.g.
Izvješća o ostvarenju Programa za 2016.godinu vijećnicima su dostavljeni uz materijal
za sjednicu i u privitku su Zapisnika.
Uvodno kraće obrazloženje daje općinski načelnik.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje ista na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Prihvaćaju se Izvješća o ostvarenju Programa:
a)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
b)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2016.g.
d)javnih potreba u kulturi za 2016.g.
e)javnih potreba u sportu za 2016.g.
f)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2016.g.
Točka 6.
Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine
Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine vijećnicima
je dostavljeno uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno kraće obrazloženje daje općinski načelnik.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje ista na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – prosinac
2016.godine.
Točka 7.
Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2016.godinu
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje ista na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
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ODLUKA
Donosi se Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2016.godinu.
Točka 8.
Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Čavle za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik otvara raspravu, za koju su se prijavili:DEJAN
LJUBOBRATOVIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC, SMILJANA ŠUPAK,
MIRKO VUKELIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljen izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o I.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za
2017.godinu i Projekcije za 2018. i 2019.godinu.
Točka 9.
Donošenje I.izmjena i dopuna Programa:
a)javnih potreba u sportu za 2017.godinu
b)javnih potreba u kulturi za 2017.godinu
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja za 2017.godinu
d)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2017.godinu
e)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
f)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
Prijedlozi I.izmjena i dopuna Programa vijećnicima su dostavljeni uz materijal za
sjednicu i u privitku su Zapisnika.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje prijedloge na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donose se I.izmjene i dopune Programa:
a)javnih potreba u sportu za 2017.godinu
b)javnih potreba u kulturi za 2017.godinu
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja za 2017.godinu
d)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2017.godinu
e)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
f)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
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Točka 10.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
u rekonstrukciju i opremanje tribina NK Grobničan
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje zamjenica općinskog načelnika.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO
je donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i
opremanje tribina NK Grobničan.
Točka 11.
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana
uređenja dijela stambene zone „Maršić“
Prijedlog Odluke 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 se je prijavio:MARKO
SOBOTINČIĆ.
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 stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja dijela
stambene zone „Maršić“.
Točka 12.
Donošenje Odluke o imenovanju nogometnog stadiona u Mavrincima
Prijedlog inicijative za donošenje odluke o imenovanju stadiona u Mavrincima,
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:MARKO ŽUVIĆ,
MARKO SOBOTINČIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, SANDRA MOHORIĆ,RAJNA
BROZNIĆ, SMILJANA ŠUPAK, GORAN MAVRNAC,NORBERT MAVRINAC.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
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ODLUKA
Prihvaća se prijedlog da se nogometnom stadionu u Mavrincima daje ime :
ADELIJA BEBA HARAMIJA.
Točka 13.
Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
DPU 4 – groblja Cernik (G1)
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen na klupe prije početka sjednice i u privitku
je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje zamjenica općinskog načelnika.
U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:RAJNA BROZNIĆ,
MARKO SOBOTINČIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 4 –
Groblja Cernik (G1).
Završeno u 20,45 sati.
BILJEŽIO:
Doris Miculinić

PREDSJEDNIK:
Norbert Mavrinac

