
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/14-01/13 
URBROJ:2170-03-14-01-1 
 
 

Z A P I S N I K 
sa V.sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 11.rujna 2014.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 
 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,SMILJANA 
ŠUPAK, MARKO ŽUVIĆ,RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MIRKO 
VUKELIĆ, ERVIN BURA,GORAN MAVRINAC,  PERICA PRPIĆ, DENIS 
ČARGONJA, EDO BROZNIĆ,KRISTIJAN ROSIĆ,KRISTIJAN TOMIŠA. 
OSTALI PRISUTNI:Željko Lambaša, Ivana Cvitan Polić, Nada Luketić, predstavnica tvrtke 
REA KVARNER (Sandra K.). 
 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje ukupno 14 vijećnika, pa će sve donijete 
odluke biti pravovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz 
materijal za ovu sjednicu. 
 Po izvršenom glasovanju, predsjedatelj utvrđuje da je JEDNOGLASNO prihvaćen 
slijedeći 
 

D N E V N I  R E D: 
 
1.Akcijski plan  energetski održivog razvitka Općine Čavle 
2.Usvajanje Zapisnika sa IV.sjednice Općinskog vijeća 
3.Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.do 30.6.2014.godine 
4.Izvještaj o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje 1.1.do 30.6.2014.godine 
5.Izvještaj općinskog načelnika za razdoblje 1.1.do 30.6.2014.godine 
6.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle 
7.Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – Podčudnić 108 
8.Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko planinsku 
poljoprivredu PGŽ 
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Točka 1. 
Akcijski plan energetski održivog razvitka 

OPĆINE ČAVLE 
 
 Akcijski plan vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Ivana Cvitan Polić, nakon kojeg daje riječ 
predstavnici tvrtke izrađivača Plana REA KVARNER. 
 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:PERICA PRPIĆ, SANDRA MOHORIĆ, DEAN LJUBOBRATOVIĆ, GORAN 
MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, SMILJANA ŠUPAK, ERVIN BURA. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Plana na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Čavle. 
 
 AKTUALNI SAT 
 
SMILJANA ŠUPAK:1.U kojoj je fazi izgradnja ceste u poslovnoj zoni Soboli – I2? 
   2.Je li Općina Čavle i ove godine organizirala cijepljenje protiv 
HPV-a? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Za cestu unutar poslovne zone Soboli – I2, ishodovana je 
lokacijska dozvola i pokrenut je postupak izrade elaborata parcelacije sukladno toj dozvoli, 
nakon čega će se predati zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.Nadamo se da bi taj 
postupak mogao biti dovršen do konca ove godine. 
 2.Općina Čavle je dvije godine uzastopno imala organizirano cijepljenje, nakon čega 
se je povela polemika oko toga je li to potrebno ili ne pa je i interes ljudi opao, te smo odustali 
od daljnje provedbe te akcije.Ukoliko se opet iskaže interes mještana za nastavak te akcije 
nema prepreke da se opet dogovori. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.Kada će startati izgradnja dječjeg igrališta u Rakovom selu i koja 
igrališta su još u planu? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Trenutno smo u fazi dobivanja dozvola za izgradnju dječjeg 
igrališta u Rakovom selu.Slijedeće igralište koje je u planu izgradnje je ono u Frlanima. 
 
EDO BROZNIĆ:1.Tko je zadužen za održavanje vatrogasnog puta prema Cerniškom 
vrhu (put za Kalvariju)? 
 2.Je li moguće u naselju Soboli postaviti autobusnu čekaonicu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Općina Čavle je dužna održavati navedeni put u ispravnom stanju 
i to činimo svake godine.Izvidjeti ćemo kakvo je trenutno stanje i ukoliko je potrebno opet će 
se dati nalog da se isti očisti. 
 2.Za to nema većih prepreka jedino kada se odredi točna lokacija gdje bi se ista mogla 
postaviti. 
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RAJNA BROZNIĆ:1.Kada će se potpuno riješiti odvodnja oborinskih voda sa krova 
tribina na igralištu u Mavrincima? 
 2.Zašto je autobusna čekaonica u Mavrincima (Ravan) okrenuta suprotno od 
onoga kako bi korisnicima bilo povoljnije? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Konačno rješenje tog pitanja obuhvatiti će se u sklopu nastavka 
izgradnje (zatvaranje) tribina na igralištu u Mavrincima. 
 2.Napraviti ćemo očevid i u dogovoru sa nadležnim iz KD Autotrolej pokušati pronaći 
adekvatnije rješenje. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Je li točna informacija da će se korištenje prostora boćarija 
vratiti kao i prije i kada će se i dali prostor BK Krenovac dati u najam? 
 2.Da li se razmišlja da se dječje igralište napravi i na Krenovcu jer su ljudi za to 
iskazali interes? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Zakonodavac je odredio da se više na način kako su poslovale 
boćarije ne može raditi te je shodno tome pokrenut postupak da se ti prostori legaliziraju a 
ugostiteljske usluge daju u zakup za to registriranim subjektima.Za vrijeme dok je Povjerenik 
bio u Općini Čavle donijeta je i odluka da se sredstva od najma vrate klubovima.Do sada je 
provedeno nekoliko postupaka a u potpunosti je riješeno pitanje BK Cernik.I za ostale će se 
regulirati kada se za to ostvare uvjeti. 
 2.Na širem području naselja Podčudnić – predio Frlani krenuti će se u izgradnju 
dječjeg igrališta.Što se tiče lokacije Krenovac još nije donijeta odluka niti je određena moguća 
lokacija.Ukoliko se riješi pitanje vlasništva na prostoru oko zgrade Općine na Krenovcu          
( Betin dolac), ostvariti će se mogućnosti da se i to riješi.Neke druge lokacija na tom prostoru 
baš i nema. 
 
KRISTIJAN TOMIŠA:1.Iz kojeg razloga se nakon izgradnje kanalizacije ceste ne 
asfaltiraju u čitavoj njezinoj širini? 
 2.Kada se planira otvaranje vrtića i kakva će biti namjena postojećeg (starog)? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Nakon što se izgradi kanalizacija na pojedinoj dionici cesta se 
asfaltira u onom obimu u kojem je bila i prethodno.Unatoč tome na nekim će se lokacijama uz 
angažman Općine asfaltirati i nešto više ali nije pravilo da se to čini svugdje, već tamo gdje je 
to moguće. 
 2.Izgradnja dječjeg vrtića ide po planu, a rok završetka radova je 22.12.Postojeće 
zgrade kao i nova ostat će u funkciji i za potrebe dječjeg vrtića.Što se tiče razmišljanja da se 
prostor starog vrtića prenamijeni za OŠ Čavle  to nije rješenje, jer se jednosmjenski rad škola 
planira osigurati kroz dogradnju osnovne škole i za to se rade rješenja. 
 
KRISTIJAN ROSIĆ:1.Koja namjena će biti za prostor ispod tribina igrališta u 
Mavrincima? 
 2.Da li se razmišlja o nastavku izgradnje bukobrana na dionici autoputa? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Prostor ispod tribina ćemo u narednoj fazi zatvoriti na način da se 
uredi vanjska fasada i međukatna konstrukcija.Samo uređenje unutarnjeg dijela kao i njegova 
namjena odrediti će se prema potrebama i interesu i o tome ćemo još razgovarati. 
 2.Nastavak izgradnje bukobrana moguć je na način da se mještani obrate peticijom, 
podrška Općine takvoj inicijativi i sve zajedno upućeno prema tvrtki koja gospodari dionicom 
autoputa.Onoga momenta kada se za to osiguraju i sredstva,biti će moguće rješenje.Općina 
nema nadležnost da riješi to pitanje sama. 
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GORAN MAVRINAC:1.Tko održava web stranicu Općine? 
 2.Javni natječaj za vlasnike stambenih objekata za realizaciju ugradnje 
obnovljivih izvora energije je vrlo strog i teško je tim uvjetima udovoljiti.Da li je tu 
moguće nešto učiniti da se ljudima olakša realizacija? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Općina Čavle je sklopila ugovor sa tvrtkom ENECOM za 
održavanje web stranica Općine i one su  do nedavno bile u izgradnji a sada se još 
nadopunjuju prema našim zahtjevima i potrebama. 
 2.Uvjete za dobivanje potpore za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije 
u stambenim objektima je utvrdio je Fond za zaštitu okoliša i oni su vrlo strogi.Da li će u 
narednim natječajima kriteriji biti drugačiji ne ovisi o nama. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Da li se nešto poduzima da se riješi oborinska odvodnja iz Bajčevog 
sela prema glavnoj cesti? 
 2.Da li je što poduzeto za rješenje kosturnice na groblju Cernik? 
 3.U kojoj smo fazi za određivanje lokacija na području Općine Čavle vezano za 
Plan gospodarenja otpadom koji je pri donošenju i je li u to uključena i Općina Jelenje 
kao moguće zajedničko rješenje? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Na toj dionici problem postoji i pokušava se naći rješenje 
cjelokupno, a ne samo djelomično.To pitanje riješili bi i ranije da smo uspjeli sa vlasnicima 
zemljišta dogovoriti njihov pristanak za izvođenje radova.Ukoliko se to uspije riješiti odmah 
ćemo započeti sa tim radovima. 
 2.Izdan je nalog za izradu idejnog rješenja.Kada bude gotovo uređenju kosturnice 
ćemo pristupiti odmah. 
 3.Plan gospodarenja otpadom je prošao javnu raspravu i upućen je na ishodovanje 
prethodnog mišljenja nakon čega će biti upućen na usvajanje Općinskom vijeću.Obveza 
iznalaženja lokacije za reciklažno dvorište postoji a pokušati ćemo to pitanje dogovoriti sa 
Općinom Jelenje. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Da li je moguće za mještane Općine Čavle osigurati autobusnu 
liniju preko Kačjaka i Krimeje za Rijeku za ljude koji odlaze na Polikliniku u bolnicu 
Sušak? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Možemo postaviti takvo pitanje nadležnim službama Autotroleja 
no je li moguće rješenje ne mogu tvrditi.Izvidjeti ćemo. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa IV.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Primjedbe na Zapisnik odnosno prijedlog za ispravak istog dali su vijećnici Goran 
Mavrinac i Ervin Bura koji zahtijevaju da se upišu u Zapisnik kao prisutni obzirom da su 
sjednici i prisustvovali. 
 Predsjedatelj prihvaća primjedbu te tako ispravljen tekst Zapisnika daje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta 
slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa IV.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
24.srpnja 2014.godine. 
 

Točka 3. 
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 

1.1.do 30.6.2014.godine 
 
 Izvještaj je vijećnicima dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:KRISTIAN ROSIĆ, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, SMILJANA 
ŠUPAK, PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje Izvješće na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
VEĆINOM GLASOVA (10 ZA, 1 PROTIV, 3 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 
30.6.2014.godine. 
 

Točka 4. 
Izvještaj o konsolidaciji financijskih izvještaja za 

razdoblje 1.1.do 30.6.2014.godine 
 
 Izvještaj je vijećnicima dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Nada Luketić. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje izvješće na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
(10 ZA, 4 PROTIV) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvješće o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje 1.1. do 
30.06.2014.godine. 
 

Točka 5. 
Izvještaj općinskog načelnika za razdoblje 

1.1.do 30.6.2014.godine 
 
 Izvještaj je vijećnicima dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 
RAJNA BROZNIĆ,KRISTIAN TOMIŠA. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje Izvješće na usvajanje. 
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 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova( 10 ZA, 4 PROTIV) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.1. do 30.06.2014.godine. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Čavle 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnika. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 Obzirom da se nitko više nije javio za raspravu predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle. 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – Podčudnić 108 

 
 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:KRISTIAN TOMIŠA, 
DENIS ČARGONJA, PERICA PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DEAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (8 ZA, 5 PROTIV, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Daje se Suglasnost za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čavle – zgrada i 
okućnica na adresi Podčudnić 108. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća 

Centra za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA SJEDNICU NAPUŠTA VIJEĆNIK KRISTIAN 
TOMIŠA, PA SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 13 VIJEĆNIKA. 
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 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (10 ZA, 3 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Za člana Upravnog vijeća Ustanove – Centra za brdsko planinsku poljoprivredu 
Primorsko-goranske županije za razdoblje 1.listopada 2014.godine do 30.rujna 
2016.godine imenuje se ERVIN BURA. 
 
 
 ZAVRŠENO U 21,30 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:     PREDSJEDNIK: 
      Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 
  
 


