OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/14
URBROJ:2170-03-17-01-1

ZAPISNIK
sa VI. sjednice Općinskog vijeća
Općine Čavle održane 25.listopad 2017.godine

Sjednica se održava u prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle
NORBERT MAVRINAC.
Prisutni:NORBERT MAVRINAC,ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ,
ALEN KNEŽEVIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MARKO ŽUVIĆ,RAJNA BROZNIĆ,
GORAN MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ, MARIJANA KOŠČIĆ, STANISLAV
ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC,MARKO SOBOTINČIĆ.
Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,TAMARA
KOVAČIĆ RELJA,Javni zavod za prostorno planiranje Rijeka, Arheo d.o.o.
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
usvojen slijedeći

D n e v n i r e d:
1.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 11 – Sportski centar Platak R62
2.Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 4 – groblje Cernik (G1)
3.Izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2013. do 2016.godine
4.Donošenje odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
AKTUALNI SAT
5.Usvajanje Zapisnika sa V.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
6.II.izmjene i dopune općinskog proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i projekcije za 2018.
i 2019.godinu
7.Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle
za 2017.godinu
8.II.izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Čavle za 2017.godinu:
- u sportu
- u kulturi
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- u oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja
- u oblasti socijalne skrbi i zdravstva
9.II.izmjene i dopune Programa:
- gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
- održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
10.Donošenje odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta
11.Donošenje odluke o davanju ovlaštenja općinskoj načelnici za potpisivanje bianco
zadužnice
12.Donošenje odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora Goranskog sportskog centra
d.o.o. Delnice
Točka 1.
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 11 – Sportski centar Platak R62
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama UPU Platak vijećnicima je dostavljen uz
materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica nakon čega riječ daje
predstavnici izrađivača prijedloga Zavoda za prostorno uređenje PGŽ.
Nakon što je dano obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna UPU Platak, predsjedatelj
otvara raspravu za koju se je prijavio: MARKO SOBOTINČIĆ.
Obzirom da nije bilo primjedbi na obrazloženi prijedlog, predsjedatelj daje isti na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donose se izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 11 – Sportski
centar Platak R62.
Pročišćeni tekst Odluke objaviti će se u roku 30 dana od dana donošenja, u
Službenim novinama PGŽ.
Točka 2.
Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 4 – groblje Cernik (G1)
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama DPU groblja Cernik vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općnska načelnica nakon čega riječ daje
predstavniku izrađivača prijedloga tvrtka Arheo d.o.o.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN
MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, EDO ŽEŽELIĆ, MARKO ŽUVIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja 4 – groblje
Cernik (G1).
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Pročišćeni tekst Odluke objaviti će se u Službenim novinama PGŽ u roku od 30
dana od dana donošenja.
Točka 3.
Izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2013. do 2016.godine
Izvješće o stanju u prostoru vijećnicima je dostavljeno uz materijal za sjednicu i u
privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica nakon čega riječ daje
predstavnici izrađivača Izvješća iz Zavoda za prostorno planiranje PGŽ.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:RAJNA BROZNIĆ,
MARKO SOBOTINČIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova: 12 ZA , 1 SUZDRŽAN donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2013. do
2016. godine.
Točka 4.
Donošenje odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica, nakon čega riječ daje
komunalnom redaru Općine Čavle.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:EDO ŽEŽELIĆ,
MARKO ŽUVIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada.
AKTUALNI SAT
GORAN MAVRINAC:1.Zašto Općina Čavle nije poslala prigovor komunalnom društvu
Čistoća zbog udvostručene cijene poskupljenja usluga odvoza otpada i novog načina
obračunavanja cijene istog obzirom da je sadašnja naplata protuzakonita?Prema
članku 33.,st.2. i 3 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/17 Čistoća je
dužna:
- obračunavati cijenu usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom
razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa
predanog otpada ili volumen spremnika i broj pražnjenja
- voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u
obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada
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-

obzirom da ove podatke KD Čistoća ne posjeduje jer joj je uz zastarjeli sustav
kojeg koristi nemoguće prikupiti realne podatke poskupljenje računa je
protuzakonito.

2.Ponavljam pitanje periodički već dvije godine na sjednicama Općinskog vijeća
a vi ne poduzimate ništa unatoč tome što ste to najavili sijaset puta u prethodnom i
aktualnom sazivu Općinskog vijeća.Do kada ćete tolerirati plaćeni nerad za nedolazak
na sjednice vijeća pojedinih vijećnika, nemali broj puta u periodu od dvije godine
unazad osobno sam prozivao i ukazivao na spomenuti problem, načelno smo se svi tada
složili sa tim te ste obećali u istom tom periodu pripremiti odluku o ukidanju naknada
za rad onima koji ne dolaze na sjednice vijeća.Prošlo je dvije godine, još uvijek na
sjednici vijeća nismo dobili u materijalima za sjednicu prijedlog takve
odluke.Nepravedno je, nemoralno i nelogično te sramotno da u današnje vrijeme kada
tisuće ljudi nemaju posla te čekaju u redu po biroima rada ne bi li dobili posao za
minimalac, Općinsko vijeće Općine Čavle isplaćuje vijećnike za nerad i nedolazak na
sjednice Općinskog vijeća , a vi kao predsjednik istog to tolerirate dvije godine unazad.
Ivana Cvitan Polić (odgovor 1.):Prigovor smo prema KD Čavle uputili odmah a odgovor je da
Općina Čavle nije većinski vlasnik te da nemamo takvu mogućnost izmjene odluke o cijeni
već to može učiniti većinski vlasnik (Grad Rijeka).
Norbert Mavrinac(odgovor 2.):Na promjeni te odluke se radi i kada bude pripremljena ista će
se uputiti na razmatranje Općinskom vijeću.
EDO ŽEŽELIĆ:1.Na prostoru oko boćarske dvorane na Hrastenici nasipan je okolni
teren, nekima je izvršena isplata naknade za zemljište.Da li se može u potpunosti riješiti
vlasništvo te potom urediti sportska igrališta?
2.Da li je u proračunu planirana stavka za uređenje mlikaričinog puta?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Što se tiče izgradnje sportskih terena (nogometna igrališta)
možemo vam reći da je projekt zatvaranja tribina igrališta u Mavrincima prijavljen za
sufinanciranje, te da je u planu uređenje dijela pomoćnog terena kao poligona sa umjetnom
travom na koji način bi se NK Grobničan omogućili normalniji uvjeti.Što se tiče izgradnje
sportskih terena oko boćarske dvorane možemo izvidjeti cjelokupno stanje kako bi se mogli
utvrditi svi uvjeti za korištenje tog prostora za izgradnju terena.U planu je urediti taj prostor
koliko pitanje vlasništva na bude problem.
2.Za sada to nije predviđeno ali prijedlog za uvrštenje može biti iznijet prilikom
rasprave o prijedlogu proračuna za iduću godinu.
MARIJANA KOŠČIĆ: 1.Dio žitelja u ulici Frlani (oko vulkanizera) žali se da ja javni
put zatvoren.Je li to još uvijek put ili je to zemljište prodano?
2.Da li se radna tijela Vijeća (odbori) sastaju?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Na postavljeno pitanje ćemo vam dati pismeni odgovor.
Norbert Mavrinac(odgovor):2.Materijali za ovu sjednicu kao i vama vijećnicima poslani su i
predsjednicima Odbora tako da su upoznati sa tematikom točaka ove sjednice.Je li se netko od
odbora sastao nismo dobili povratnu informaciju.
SANISLAV ŽEŽELIĆ:1.Da li je moguće da se željezni stupovi na autobusnoj stanici
Vrh Čavle iskoriste kao nosači za zastave?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Izvidjeti ćemo kakva su rješenja moguća.
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ALJOŠA ŽEŽELIĆ:1.Da li se što još i u kojem obimu misli raditi u Kaštelu Grobnik
obzirom da sadašnji zakupac za vrijeme trajanja tih radova ima i određenih problema u
funkcioniranju?
2.Kada se konačno misli sa početkom radova na izgradnji zida u ulici Kamenji?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Trenutno su u tijeku arheološki radova u atriju Kaštela.Slijedi
izrada plana daljnjeg razvoja i ulaganja u objekt Kaštela Grobnik.
2.Izvršen je odabir izvođača radova i uskoro će uslijediti i sam početak radova.
SANDRA MOHORIĆ:1.Kada se misli i dali se po tome što planira da se bukobrani uz
autoput postave i na drugoj strani?
2.Kakva je trenutno situacija oko plaćanja komunalne naknade za objekte
vojske?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Bilo bi dobro da i sami mještani upute takav zahtjev prema
nadležnim tijelima koji su zaduženi za gospodarenje tim dijelom autoputa.Općina Čavle će
također postupiti po tome.
2.Općina Čavle je prema tužbi koju je pokrenula dobila pravomoćnu sudsku presudu
te će ubuduće Ministarstvo obrane također biti u obvezi plaćati komunalnu
naknadu.Temeljem te presude obvezniku smo poslali račun pa ukoliko se uplata obveze ne
izvrši ,slijedi ovrha.
RAJNA BROZNIĆ:1.Kada će se konačno riješiti pitanje oborinskih voda ispod tribina
igrališta u Mavrincima?
2.Iz kojeg razloga na pomoćnom igralištu u Mavrincima noću rasvjeta ostaje
upaljena.Zašto o tome nitko ne vodi brigu?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.U tijeku je izrada rješenja zbrinjavanja oborinskih voda nakon
čega će se pristupiti izgradnji upojne građevine.
Doris Miculinić(odgovor):2.Treninzi na pomoćnom igralištu nerijetko traju i do kasnih
večernjih sati.Ukoliko je i bio slučaj da je rasvjeta ostala upaljena i nakon završetka treninga
moramo napomenuti da je moguć i ljudski faktor ali prema saznanjima dobivenih od strane
trenera moramo napomenuti da isti zadnji izlazi sa terena i nakon toga gasi svjetla.Moguće je
da netko nakon toga ponovno upali rasvjetu no ona se može upaliti tek nakon 30-tak minuta
za koje vrijeme je moguće da svi napuste svlačionice.Još ćemo jednom upozoriti sve da se
više pažnje posveti tome kako do toga ne bi dolazilo.
MIRKO VUKELIĆ:1.Jeste li zadovoljni dinamikom odvijanja radova na dogradnji
škole?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Svakako da smo zadovoljni unatoč određenim pitanjima koja
se rješavaju u hodu.Nedavno smo dobili novi dinamički plan izgradnje tako da možemo reći
da je završetak radova planiran za travanj mjesec što je prije od ugovorenog roka.
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Da li se planira održavanje tematske sjednice po pitanju
funkcioniranja automotodroma Grobnik?
Norbert Mavrinac(odgovor):1.Nedavno je održan radni sastanak sa predstavnicima
automotodroma Grobnik.Sastanak je trajao više od 2 sata.Na istom je postavljeno pitanje
dosadašnjih ulaganja, te je obećano da će do 15.studenog dostaviti pismeno izvješće.
Ivana Cvitan Polić:Predstavnici automotodroma su se obvezali na istom sastanku da će
tijekom prosinca mjeseca započeti sa obećanim radovima na asfaltiranju piste, a trajanje
radova je planirano do travnja mjeseca iduće godine.Na samom sastanku je predstavnicima
automotodroma rečeno da se planira održavanje tematske sjednice temeljem zahtjeva dijela
vijećnika.
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Točka 5.
Usvajanje Zapisnika sa V.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
Prijedlog Zapisnika sa prošle sjednice vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu
sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Obzirom da nije bilo primjedbi na dostavljeni prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Usvaja se Zapisnika sa V.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane
14.rujna 2017.godine.
Točka 6.
II.izmjene i dopune općinskog proračuna Općine Čavle za
2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu
Prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2017.godinu vijećnicima je dostavljen uz
materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinska načelnica i Tamara Kovačić Relja.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:
GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova, 9 ZA, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća
ODLUKA
Donose se II.izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i
projekcije proračuna za 2018. i 2019.godinu.
Točka 7.
Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu
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 većinom
glasova, 9 ZA, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o I.izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Čavle za 2017.godinu.
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Točka 8.
II.izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Čavle za 2017.godinu:
- u sportu
- u kulturi
- u oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja
- u oblasti socijalne skrbi i zdravstva
Prijedlozi izmjena i dopuna Programa javnih potreba vijećnicima su dostavljeni uz
materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila:
MARIJANA MAVRINAC.
Tijekom rasprave je iznijela primjedbe u tekstualnom dijelu koje se odnose na krivo
zbrojene stavke iz prijedloga, nakon kojih općinska načelnica iste primjedbe prihvaća, te daje
nalog da se sukladno iznijetom izvrše ispravke.
Obzirom da općinska načelnica u svojstvu predlagatelja akta prihvaća iznijete
primjedbe od strane vijećnice, predsjedatelj utvrđuje da iste čine sastavni dio prijedloga, te
tako ispravljen prijedlog programa daje na glasovanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova:9 ZA, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća
ODLUKA
Donose se II.izmjena i dopune Programa javnih potreba Općine Čavle za
2017.godinu:
a)u sportu;
b)u kulturi;
c)u oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja;
d)u oblasti socijalne skrbi i zdravstva.
Točka 9.
II.izmjene i dopune Programa:
- gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
- održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
Prijedlozi izmjena i dopuna Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture
vijećnicima su dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila:
MARIJANA MAVRINAC.
Tijekom rasprave je iznijela primjedbe u tekstualnom dijelu koje se odnose na krivo
zbrojene stavke iz prijedloga, nakon kojih općinska načelnica iste primjedbe prihvaća, te daje
nalog da se sukladno iznijetom izvrše ispravke.
Obzirom da općinska načelnica u svojstvu predlagatelja akta prihvaća iznijete
primjedbe od strane vijećnice, predsjedatelj utvrđuje da iste čine sastavni dio prijedloga, te
tako ispravljen prijedlog programa daje na glasovanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova:9 ZA, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća
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ODLUKA
Donose se II.izmjene i dopune Programa :
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu;
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu.
Točka 10.
Donošenje odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
Po iznijetom, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje, a temeljem izvršenog
glasovanja, dizanjem ruku, utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta.
Točka 11.
Donošenje odluke o davanju ovlaštenja općinskoj načelnici
za potpisivanje bianco zadužnice
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu 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
ODLUKA
Donosi se Odluka o davanju ovlaštenja općinskoj načelnici za potpisivanje bianco
zadužnice.
Točka 12.
Donošenje odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora
Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice
Predsjedatelj u uvodnom izlaganju upoznaje prisutne vijećnike da su zaprimljena dva
prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora GSC d.o.o. i to:
- grupa vijećnika svojim potpisima predlažu : NORBERT MAVRINAC
- klub vijećnika HDZ-HSLS: RAJNA BROZNIĆ.
Temeljem iznijetog, zaprimljene prijedloge koji su i pravovaljani, predsjedatelj daje na
glasovanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje rezultate glasovanja,
kako slijedi:
1.prijedlog grupe vijećnika – NORBERT MAVRINAC, 8 ZA, 5 SUZDRŽANIH
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2.prijedlog kluba HDZ-HSLS – RAJNA BROZNIĆ, 4 ZA, 2 SUZDRŽANA.
Temeljem provedenog glasovanja, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova,
donijeta slijedeća
ODLUKA
NORBERT MAVRINAC, predlaže se Skupštini trgovačkog društva Goranskog
sportskog centra d.o.o. Delnice za člana Nadzornog odbora kao predstavnik Općine
Čavle.
ZAVRŠENO U 21,25 SATI.

BILJEŽIO:
Doris Miculinić

PREDSJEDNIK:
Norbert Mavrinac

