OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/16
URBROJ:2170-03-17-01-1

ZAPISNIK
sa VIII. sjednice Općinskog vijeća
Općine Čavle održane 6.prosinca 2017.godine

Sjednica se održava u prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa
početkom u 18,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle
NORBERT MAVRINAC.
Prisutni:NORBERT
MAVRINAC,
SANDRA
MOHORIĆ,
RAJNA
BROZNIĆ,ERVIN BURA, , MARKO ŽUVIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO
VUKELIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ, GORAN MAVRINAC , MARIJANA KOŠČIĆ,
STANISLAV ŽEŽELIĆ,MARIJANA MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ.
Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,DOLORES
BURIĆ,TAMARA KOVAČIĆ RELJA.
Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 vijećnika pa će sve donijete odluke
biti punovaljane.
U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda sa nadopunom koja je
vijećnicima dostavljena naknadno, a obzirom da nije bilo primjedbi na pročitani prijedlog
točaka, utvrđuje da je jednoglasno usvojen slijedeći

D n e v n i r e d:
1.a)Proračun Općine Čavle za 2018.godinu i Projekcija za 2019 i 2020.godinu
b)Plan razvojnih Programa Općine Čavle za razdoblje 2018 – 2020.godine
2.Program javnih potreba Općine Čavle za 2018.godinu iz oblasti:
a)socijalne skrbi i zdravstva;
b) sporta;
c)kulture;
d)predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja
3.a)Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini
b)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini
4.Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu
5.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2018.godinu
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6.Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2017.godinu
7.Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu
8.Donošenje Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine
Čavle
9.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu obilježavanja blagdana i spomendana
10.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Čavle
11.Donošenje Odluke o naknadama članovima Savjeta općinske načelnice Općine Čavle
12.Donošenje Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje OŠ Čavle
13.Donošenje odluke o davanju suglasnosti općinskoj načelnici za potpisivanje bianco
zadužnice radi osiguranja naplate mogućih potraživanja Ministarstva razvoja i fondova
Europske unije
14.Donošenje Odluke o IV.izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Čavle
15.Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju proizvodne zone Soboli
– I2
16.Donošenje Odluke o spajanju turističkih zajednica Općine Čavle i Općine Jelenje
17. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 5854,k.o.Cernik-Čavle (Dom
Čavle
18.Donošenje Odluke o ukidanju statusa općeg dobra za katastarske čestice u obuhvatu
proizvodne zone Soboli I2
19.Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na održavanju
objekata i uređaja javne rasvjete na području općine čavle
20.Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2018.godinu
21.Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu

AKTUALNI SAT
GORAN MAVRINAC:1.Kako nam se bliži vrijeme maškara, dužan sam podsjetiti na
odluku Općinskog vijeća koja je već petu godinu na snazi a omogućava da u vrijeme
maškara stalni ugostitelji u Općini Čavle rade do 02,00 sati čime direktno ugrožavamo
tradiciju održavanja maškaranih zabava u Domu Čavle koja bi u predstojeće vrijeme
maškara trebala biti fokusirana upravo toj lokaciji ako kanimo baštiniti naslijeđenu
nam užancu i sa istom nastaviti dalje.Predlažem da se javno izjasnimo kao izvršna i
predstavnička vlast odnosno predstavnici grupe mještana u Općinskom vijeću Čavle te
preuzmemo odgovornost za takav stav.S tim postavljam pitanje načelnici da li se
razmišlja o promjeni radnog vremena ugostiteljskih objekata za to vrijeme?
2.Ponavljam pitanje od prve sjednice Općinskog vijeća u postojećem mandatu a
periodički već dvije i pol godine no 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, članova odbora i
povjerenstava, nemali broj puta u periodu od dvije godine unazad osobno sam prozivao
i ukazivao na spomenuti problem, načelno smo svi tada se složili sa tim ste obećali u
istom tom periodu pripremiti odluku o ukidanju naknada za rad onima koji ne dolaze
na sjednice vijeća, odbora ili povjerenstava?
Ivana Cvitan Polić (odgovor):1.Mislim da problem ne leži u radnom vremenu ugostiteljskih
objekata, pa stoga mišljenja sam da istu ne treba mijenjati.
Norbert Mavrinac(odgovor):2.Općinsko vijeće svoj posao obavlja vrlo korektno i nije
zabilježeno da bilo koji vijećnik ovog saziva ne dolazi neopravdano na sjednicu Općinskog
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vijeća.Odbori također rade u okvirima svojih nadležnosti svoj posao a ukoliko sa utvrdi
suprotno moguće je da poduzmemo neke od radnji po rješavanju tog problema.Za sada za
takvo što nema potrebe.
EDO ŽEŽELIĆ:1.Iz kojeg razloga je smanjena stavka u proračunu za zbrinjavanje
krupnog otpada?
2.Da li se može sanirati branik na dionici ceste od staračkog doma do Hrastenice?
Ivana Cvitan Polić (odgovor):1.U fazi je dogovor oko promjena cijena zbrinjavanja smeća pa
takog i krupnog, kao i održavanje javno prometnih površina za 2018.godinu.Kada se okončaju
dogovori sklopiti će se ugovor sa KD Čistoća pa će se nakon toga imati točne informacije o
ukupnim troškovima nakon čega ćemo se odrediti o obimu tih usluga za 2018.godinu te za to
osigurati potrebna sredstva u proračunu.
2.Branik na toj dionici ćemo konačno sanirati početkom iduće godine.
MARIJANA KOŠČIĆ:1.Da li se što može i dali to može komunalni redar učiniti za
rješenje nepropisno parkiranih vozila kod ugostiteljskog objekta Čavlić i apoteke u
Čavlima, te da se osigura pješački prijelaz radi bolje sigurnosti ljudi koje na tom dijelu
prelaze cestu?
2.Da li je moguće da se autobusna linija prema Cipici produlji do dječjeg igrališta
obzirom se taj dio naselja nalazi dosta udaljen od ostalih autobusnih čekaonica?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Za sada komunalni redar nema ovlasti da reagira na
nepropisno parkirana vozila na javnim prometnicama.To je u nadležnosti trenutno samo
policije.Inače pješački prijelaz se prema propisima ne može ucrtavati bilo gdje niti u
slučajevima kada sa obje strane prometnice nije izgrađen nogostup.
2.Produljenje autobusne linije do dječjeg igrališta na Cipici je moguće ali tek uz
prethodni dogovor sa KD Autotrolej , a to je pitanje za buduće dogovore.
STANISLAV ŽEŽELIĆ:1.Kad će biti proveden natječaj za direktora KD Čavle jer ja
do sada nisam primijetio da je isti raspisan?
2.Da li će se HP za prostor koji koristi ured pošte u domu Čavle i dalje osloboditi
plaćanja najma?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Natječaj je bio raspisan i rok za podnošenje prijava je istekao a
u otvorenom roku je pristigla jedna prijava.Konačna odluka još nije donesena i to će uslijediti
uskoro.
2.Općinsko vijeće je ukoliko je zahtjev takav zaprimljen do sada uvijek donosilo
konačnu odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine.Do današnjeg dana takav zahtjev nije
zaprimljen pa stoga nije bilo niti potrebe o tome donositi bilo kakvu odluku.
MARIJANA MAVRINAC:1.Da li materijali za sjednicu Vijeća moraju doći ranije od
načina na koji se do sada šalju?
2.Tko je zadužen za čišćenja doma Čavle?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Materijali za sjednice Općinskog vijeća vijećnicima se
dostavljaju prema odredbama Poslovnika i to se uvijek poštuje.
2.Čišćenje svih prostora i objekata u vlasništvu Općine povjereno je servisu i to se radi
prema ugovornim obvezama i redovno.Ukoliko je za to potreban i dodatni angažman to se
rješava posebno putem narudžbenice i dodatno se plaća takva usluga.Praksa je da onaj tko
koristi prostor isti dovede nakon korištenja u prvobitno stanje radi smanjenja tih troškova
obzirom se u većem broju slučajeva prostor daje na korištenje bez naknade.

4
SANDRA MOHORIĆ:1.Kako stoji rješenje pitanja vlasništva za zemljište uz dom Čavle
(parkiralište) sa tvrtkom Graziani?
2.Na sjednici Vijeća od 13.srpnja postavila sam pitanje na koje nisam dobila
odgovor, pa ponavlja.Da li se može dobiti podatak o naplati najma za korištenje javnih
površina za predizborne kampanje političkih stranaka?
Ivana Cvitan Polić(odgovor)1. i 2. Vijećnici ćemo na postavljena pitanja dati pismene
odgovore.
MARKO ŽUVIĆ:1.Da li je održavanje parkinga kod doma u našoj nadležnosti za
rješenje prometa?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Veći dio parkirališta nije riješeno pitanje vlasništva ali općina
isto koristi kao privremeno rješenja i kao parkiralište.Što se tiče označavanja isto se planira za
iduću godinu kako bi se poboljšala prometna signalizacija.
ALJOŠA ŽEŽELIĆ:1.Da li postoji mogućnost financiranja noćne linije za Rijeku
vikendima kako je to riješeno i prema Opatiji?
2.Da li ima kakvih komentara od nadležnih sa automotodroma nakon održane
sjednice Vijeća?
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.U razgovorima smo po tom pitanju ali još nije postignut
konačni dogovor.
2.Radovi na automotodromu su kako je i najavljeno na sjednici ovog vijeća započeli a
drugih reakcija nije bilo.Prema ranijem dogovoru sastanak će se sa predstavnicima
automotodroma održati sutra.
NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK MARKO SOBOTINČIĆ, PA SADA SEJDNICI
PRISUSTVUJE 14 VIJEĆMIKA.
Točka 1.
a)Proračun Općine Čavle za 2018.godinu i Projekcija za 2019 i 2020.godinu
b)Plan razvojnih Programa Općine Čavle za razdoblje 2018 – 2020.godine
Prijedlog proračuna Općine Čavle za 2018.godinu i Projekcija za 2019. i 2020.godinu
te Plan razvojnih Programa Općine Čavle za razdoblje 2018-2020.godine vijećnicima su
dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinska načelnica i Tamara Kovačić Relja.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO
SOBOTINČIĆ, RAJNA BROZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ, GORAN MAVRINAC, SANDRA
MOHORIĆ,ALJOŠA ŽEŽELIĆ.
Dopunsko pojašnjenje daju općinska načelnica i Tamara Kovačić Relja.
Potom predsjedatelj zatvara raspravu, te daje prijedlog odluka na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
1.Donosi se Proračun Općine Čavle za 2018.godinu i Projekcija za 2019. i
2020.godinu.
2.Donosi se Plan razvojnih Programa Općine Čavle za razdoblje 2018.2020.godine.
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Točka 2.
Program javnih potreba Općine Čavle za 2018.godinu iz oblasti:
a)socijalne skrbi i zdravstva;
b) sporta;
c)kulture;
d)predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Čavle za 2018.godinu vijećnicima su
dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su Zapisnika.
Općinska načelnica u kraćem izlaganju napominje da su isti izvedenica iz netom
usvojenog Proračuna.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedloge na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Usvajaju se Programi javnih potreba Općine Čavle za 2018.godinu iz oblasti:
a)socijalne skrbi i zdravstva;
b)sporta;
c)kulture;
d)predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja.
Točka 3.
a)Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini
b)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini
Prijedlozi Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2018.godini vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su Zapisnika.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila: MARIJANA
MAVRINAC.
Nakon provedene rasprave, predsjedatelj daje prijedloge na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se:
a)Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini;
b)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2018.godinu vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
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Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu.
Točka 5.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2018.godinu
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC.
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 raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2018.godinu.
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA SJEDNICU NAPUŠTAJU ERVIN BURA I
MARKO SOBOTINČIĆ, PA SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 12 VIJEĆNIKA.
Točka 6.
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2017.godinu
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2017.godinu 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 na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2017.godinu.
Točka 7.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
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Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila:RAJNA BROZNIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu.
Točka 8.
Donošenje Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području
Općine Čavle
Prijedlog Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području
Općine Čavle vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN
MAVRINAC, MARIJANA MAVRINAC.
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 pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na
području Općine Čavle.
Točka 9.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu obilježavanja blagdana i spomendana
Prijedlog dopune Odluke o načinu obilježavanja blagdana i spomendana vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinska načelnica i predsjednik Općinskog
vijeća.
Predsjedatelj u nastavku čita prijedlog kluba vijećnika HDZ-a o dopuni prijedloga
Odluke na način da se nadopunjuje točka 9. te da se uvrsti spomendan 23.kolovoza kao
„Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima“.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN
MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, SANDRA MOHORIĆ.
Po provedenoj raspravi , općinska načelnica se očitovala o prijedlogu nadopune od
strane kluba vijećnika HDZ na način da isti prijedlog ne prihvaća, pa predsjedatelj daje na
glasovanje prijedlog kako je i predložen u materijalima.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o dopuni Odluke o načinu obilježavanja blagdana i
spomendana.
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Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Čavle
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Čavle vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARIJANA
MAVRINAC, MARIJANA KOŠČIĆ,EDO ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelje daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Čavle.
Točka 11.
Donošenje Odluke o naknadama članovima Savjeta općinske načelnice Općine Čavle
Prijedlog Odluke o naknadama članovima Savjeta općinske načelnice Općine Čavle
vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARIJANA
KOŠČIĆ, GORAN MAVRINAC,RAJNA BROZNIĆ,NORBERT MAVRINAC.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelje daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova (10 ZA, 2 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o naknadama članovima Savjeta općinske načelnice Općine
Čavle.
Točka 12.
Donošenje Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje OŠ Čavle
Prijedlog Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje OŠ Čavle 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 jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o sufinanciranju projekta dogradnje OŠ Čavle.
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Točka 13.
Donošenje odluke o davanju suglasnosti općinskoj načelnici za potpisivanje bianco
zadužnice radi osiguranja naplate mogućih potraživanja Ministarstva razvoja i fondova
Europske unije
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 jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti općinskoj načelnici za potpisivanje
bianco zadužnice radi osiguranja naplate mogućih potraživanja Ministarstva razvoja i
fondova Europske unije.
Točka 14.
Donošenje Odluke o IV.izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Čavle
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: GORAN
MAVRINAC, MARIJANA KOŠČIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, EDO ŽEŽELIĆ, RAJNA
BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MARKO ŽUVIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, NORBERT
MAVRINAC.
Tijekom rasprave dio vijećnika je istaknuo prijedlog da se početna cijena zakupa za
prostor BK Cernik smanji te da isti iznosi 3.500,00 kuna.
Temeljem iznijetog prijedloga općinska načelnica prihvaća predloženu izmjenu te
takav prijedlog sada čini konačan prijedlog izmjene Odluke.
Obzirom da je u ime predlagača prihvaćen prijedlog, tako izmijenjeni tekst
predsjedatelj daje na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o IV.izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle.
Točka 15.
Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju proizvodne zone
Soboli – I2
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
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Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila:MARIJANA KOŠČIĆ.
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 I.izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju proizvodne
zone Soboli – I2.
Točka 16.
Donošenje Odluke o spajanju turističkih zajednica Općine Čavle i Općine Jelenje
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
Predsjedatelj u nastavku čita očitovanje Odbora za međuopćinsku,međugradsku i
međunarodnu suradnju kojim daju podršku prijedlogu za donošenje predložene odluke.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:STANISLAV
ŽEŽELIĆ, MARIJANA KOŠČIĆ, EDO ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ.
,SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ, MARKO ŽUVIĆ, GORAN MAVRINAC,
ALJOŠA ŽEŽELIĆ.
Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova (11 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Odluka o spajanju turističkih zajednica Općine Čavle i Općine Jelenje.
Točka 17.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 5854,k.o.Cernik-Čavle
(Dom Čavle)
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
Obzirom 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 ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 5854,k.o.Cernik-Čavle
(Dom Čavle).
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Točka 18.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa općeg dobra za katastarske čestice u obuhvatu
proizvodne zone Soboli I2
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
Obzirom 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 ukidanju statusa općeg dobra za katastarske čestice u
obuhvatu proizvodne zone Soboli I2.
Točka 19.
Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na
održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinska načelnica i pročelnica upravnog odjela.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila:RAJNA BROZNIĆ.
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 odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na
održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle.
Točka 20.
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2018.godinu
Prijedlog Programa vijećnicima je dostavljen uz materijal na sjednici i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu.
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Točka 21.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu
Prijedlog Programa vijećnicima je dostavljen uz materijal na sjednici i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
ODLUKA
Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu.
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