
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/05 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 18.lipnja 2015.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Doma Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC,SANDRA MOHORIĆ, JOSIP MALNAR, 
MARKO ŽUVIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, SMILJANA 
ŠUPAK,MARKO SOBOTINČIĆ,KRISTIJAN ROSIĆ,KRISTIJAN TOMIŠA, PERICA 
PRPIĆ,DENIS ČARGONJA, EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša, Dolores Burić,te načelnik III.PP PU PGŽ Rijeka Alen 
Perušić. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj, čita prijedlog dnevnog reda, koji je vijećnicima dostavljen 
uz materijal i poziv za ovu sjednicu, a obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, 
utvrđuje da je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Izvješće PU RIJEKA o sigurnosnom stanju na području Općine Čavle za 2014.godinu 
AKTUALNI SAT 
2.Usvajanje Zapisnika sa XII.sjednice Općinskog vijeća 
3.Donošenje odluke izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
4.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 
5.Izvješće o radu komunalnih društava (Autotrolej-Čistoća-Vodovod i kanalizacija) za 
2014.godinu 
6.Informacija o projektu izgradnje doma za starije osobe 
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Točka 1. 
Izvješće PU RIJEKA o sigurnosnom stanju na području 

Općine Čavle za 2014.godinu 
 
 U kraćem uvodnom obraćanju, predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik 
pozdravljaju prisutnog načelnika III.PP PGŽ Rijeka gosp.Alena Perušića koji u nastavku daje 
izvješće o sigurnosnom stanju na području Općine Čavle za 2014.godinu. 
 
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽU VIJEĆNICI RAJNA BROZNIĆ 
I GORAN MAVRINAC,PA SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 15 VIJEĆNIKA. 
 
 Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:PERICA 
PRPIĆ,KRISTIJAN TOMIŠA,JOSIP MALNAR,MARKO SOBOTINČIĆ, MARKO ŽUVIĆ. 
 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj zahvaljuje načelniku Policijske postaje na 
detaljnom izvješću i danim odgovorima na postavljena pitanja tijekom rasprave, te utvrđuje da 
se Izvješće o sigurnosnom stanju na području Općine Čavle za 2014.godinu prima na znanje. 
 
AKTUALNI SAT 
 
EDO BROZNIĆ:1.Zanima me koji je razlog da nitko od predstavnika Općine nije bio 
nazočan na obilježavanju dana majke mlikarice na Hrastenici? 
 2.Što je razlogom da još uvijek nije postavljeno prometno ogledalo na lokaciji 
Lišćevica – izlazak sa parkirališta pekare  na glavnu prometnicu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Svake godine obilježavanje dana majke mlikarice na Hrastenici u 
organizaciji je samih mještana tog dijela Općine,a ne u organizaciji Općine niti TZ Čavle.  
Općina je redovno pomagala financijski u organizaciji obilježavanja tog dana. 
 2.Pokušavali smo riješiti to pitanje ali do sada nismo uspjeli od vlasnika zemljišta na 
kojem bi se postavilo prometno ogledalo ishodovati suglasnost.Za postavljanje na javnoj 
površini nešto dalje od izlaska sa parkirališta nije najadekvatnije rješenje iz razloga što se ne 
može postići dobra preglednost.Ako se bude moglo naći bolje rješenje sigurno ćemo to 
nastojati riješiti. 
 
DENIS ČARGONJA:1.KD ČAVLE je do nedavno koristilo prostor konobe u susjednoj 
zgradi za smještaj alata i opreme a ista je nedavno prodana.Kako će ubuduće riješiti taj 
problem, jer sada trenutno plaćaju za smještaj toga u privatnoj garaži? 
 2.Iz kojeg razloga župnik nije prilikom otvaranja blagoslovio prostor 
novoizgrađenog dječjeg vrtića? 
Željko Lambaša(odgovor):1.KD ČAVLE je samostalan pravni subjekt i kao takav mora voditi 
sam brigu o svojem alatu i opremi.Prodaja objekta je izvršena nakon odluke Općinskog vijeća 
koje je odobrilo takav postupak.Inače za napomenuti je da je KD Čavle taj prostor koristilo 
bez neke prethodne suglasnosti niti odluke tijela Općine, jer to nikome nije prije 
smetalo.Ukoliko postoji problem vezano na skladištenje opreme KD Čavle odgovor na to 
može dati sam direktor. 
 2.Blagoslov objekta župnik je izvršio prije samog čina otvaranja.Da je nekakvo 
pravilo da se to mora učiniti za vrijeme samog čina otvaranja , nisam sa time upoznat i mislim 
da takvo što nije neophodno. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Još uvijek nije sanirana javna površina na Halovcu nakon što su 
dovršeni radovi na izgradnji kanalizacije.Kada se to konačno misli učiniti?Isto tako nije 
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riješeno pitanja rasvjete kod dječjeg igrališta.Je li potrebno da se mještani pismeno 
obrate Općini? 
 2.Koji je razlog da niti jedna udruga ili osoba sa područja Općine Čavle nije 
sudjelovala prilikom otvaranje dječjeg vrtića (voditelj, ženski zbor i sl.)? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Što se tiče sanacije javne površine ne mogu sa sigurnošću reći u 
kojoj je fazi a što se tiče rasvjete na dječjem igralištu mislim da je to pitanje riješeno jer sam 
osobno dao nalog za to. 
 2.Prilikom sačinjavanja programa i hodograma čina otvaranja dječjeg vrtića prikupili 
smo određene ponude i jedino što mogu reći je da smo izabrali najjeftinije rješenje.Inače nije 
točno da nitko sa područja Općine Čavle nije sudjelovao jr su tu bili prisutni djeca iz 
Grobničkih dondolaša, djece iz dječjeg vrtića a i u ženskom zboru je 8 članica sa području 
Grobnišćine.Što se tiče samog voditelja , stav je da se te osobe povremeno izmjenjuju. 
 
KRISTIJAN TOMIŠA:1.Da li se nešto može poduzeti kako bi se spriječilo da ljudi sa 
svojim kućnim ljubimcima (psi) onečišćuju dječje igrališta na području Općine Čavle na 
koje često dolaze djeca? 
 2.Kakva je situacija vezano na Općinu Čavle a u odnosu na današnje podatke u 
Novom listu o transparentnosti jedinica lokalne samouprave? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Teško je reći o konkretnim potezima koji bi bez problema dali i 
rezultate u sprečavanju takvih pojava.Moguće je ukoliko se na licu mjesta netko zatekne.Inače 
je najveći problem osobna kultura svakog od nas.Inače točno je da takvih pojava ima. 
 2.Što se tiče podataka o transparentnosti JLS nije mi poznato kakvim se kriterijima 
rukovodi onaj tko ih je dao u javnost.Općine Čavle soje akte , dokumenta javno objavljuje u 
službenom listu PGŽ kao i na svojim web stranicama, te u glasilu Općine Čavle.Svi koji žele i 
neke dopunske podatke mogu se za to obratiti u općinske službe i moći će dobiti za to 
adekvatne odgovore ili podatke. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Kako teče provedba novog adresnog modela i kakva je za 
sada reakcija mještana? 
 2.Kolika će biti ekonomska cijene u dječjem vrtiću nakon izgradnje novog? 
Željko Lambaša(odgovor):1.U tijeku je postupka javne nabave za izradu i  nabavu tabela i 
kućnih brojeva za novi adresni model.Također u tijeku je dostava Rješenja o novim kućnim 
brojevima.Reakcije mještana se najvećim dijelom odnose na obvezu promjene svojih osobnih 
dokumenata.Radi olakšanja tog postupka dogovor je sa PU Rijeka da se i na području Općine 
Čavle otvori takva mogućnost te smo u tom smislu za to osigurali adekvatan prostor. 
 2.Vrlo brzo će se na ovom Vijeću govoriti o toj problematici.Promjene su velike jer se 
u međuvremenu pojavila i mlađa jaslička grupa a što do sada nije bio slučaj.O samoj cijeni još 
uvijek nije bilo govora, no o tome će isto tako biti riječi. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Zanima me kakda će u potpunosti stupiti na snagu iz kojeg 
razloga mještani nisu bili potpuno informirani o novom adresnom modelu, te zašto nisu 
imali pravu priliku utjecati na prijedlog naziva ulica? 
 2.Zašto općinske strukture šute i nisu reagirale na javni istup predsjednika OO 
HDZ ČAVLE i vijećnika Pericu Prpića a vezano na organizaciju posjeta Kumrovcu 
djece učenika OŠ Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Vjerujemo da će sam postupak i cjelokupna primjena novog 
adresnog modela biti spremna do konca godine.Mještani su itekako mogli sudjelovati u 
prijedlozima i sugestijama o novom adresnom modelu.Koliko je tko u tome vidio interes ne 
mogu govoriti ali omogućeno je svima da se aktivno mogu uključiti u izradu konačnog 
prijedloga.Sada je na nama da samo provodimo odluku koju je ovo vijeće donijelo. 
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 2.Javni istupi su djelo svakog pojedinca osobno,a obzirom da se u tome ne dotiče 
Općine Čavle nisam našao za potrebu reagirati na istupe vijećnika i predsjednik OO HDZ 
Čavle. 
 
JOSIP MALNAR:1.Zanima me , obzirom da to pitanje danas nitko nije postavio, kako 
se puni proračun, tko kontrolira trošenje novca i da li u tome ima nepravilnosti, što se 
događa u radu DV Čavle jer prostori više kao prije nisu otvoreni svakodnevno i ne može 
se doći do njih? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Prvenstveno mogu reći da će prihodi ove godine biti znatno 
manji u odnosu na prošlu godinu i to najvećim dijelom u odnosu na porez na dohodak.Kakvi 
će konačni rezultati biti , biti će poznato već prilikom davanja polugodišnjeg izvješća koje će 
uslijediti tijekom idućeg mjeseca i o čemu ćete biti upoznati.Što se tiče trošenje novaca iz 
proračuna i kontroli morate znati da se svaka izvješća moraju predati nadležnim tijelima na 
kontrolu i ona su javna.Isto tako morate znati da Općina podlijeće kao i svi drugi subjekti 
inspekcijskom nadzoru.Što se tiče rada DVD-a vidjeti ću sa zapovjednikom o čemu je riječ. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Da li je u postupku rješavanja postava stupa i javne rasvjete u 
dijelu naselja Buzdohanj (Kosorci) kod kuće obitelji Žagar? 
 2.Kada će se i da li se planira postavljenje bukobrana sa druge strane autopute u 
dijelu naselja Cernik? 
Željko Lambaša(odgovor):1.U tijekom je i nalog je izdan za postavu stupa i montažu javne 
rasvjete kod kuće u Kosorcima (obitelj Žagar).Potrebno je dovući kabel te izgradnja temelje 
za stup.Inače ovakva pitanja ne trebaju čekati sjednicu vijeća već se i svakodnevno može 
intervenirati kod komunalnog odjela u Općini Čavle. 
 2.Na stranu mještana smo stali i podržali inicijativu njih i kada je bilo pitanja 
bukobrana sa druge suprotne strane autoputa.Taj problem je riješe, Nema razloga da Općina i 
ovaj prijedlog ne podrži,ali kada će do realizacije doći ne ovisi o nama.Dakle spremni smo 
podržati takvu inicijativu mještana. 
 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ:1.U tijeku je podjela rješenja o novim kućnim brojevima, 
Na istima piše da su mještani u obvezi nabavi sami kućne brojeve.Obzirom na rečeno da 
li se mještane može obavijestiti da to ne moraju činiti, jer je u postupku nabava istih? 
 2.Vidljivo je da se od Metroa prema Industrijskoj zoni vrše neki radovi 
(kopanje).Da li su u tijeku radovi na izgradnji javne rasvjete na tom dijelu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Poduzeti ćemo nešto da se mještane obavijesti o tome. 
 2.Točno je da su radovi započeli i da se radi o izgradnji javne rasvjete na tom 
dijelu.Radove izvodi tvrtka DOMENI a završetak se očekuje do sredine kolovoza ove godine. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa XII.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj daje isti na 
usvajanje, te utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
29.travnja 2015.godine. 
 

Točka 3. 
Donošenje odluke izmjenama i dopunama Odluke o 

imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
 
 Prijedlog izmjene Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u 
privitku je ovog Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 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 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite 
i spašavanja. 
 

Točka 4. 
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodnom dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:SANDRA 
MOHORIĆ, KRISTIJAN TOMIŠA. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 
 

Točka 5. 
Izvješće o radu komunalnih društava 

(Autotrolej-Čistoća-Vodovod i kanalizacija) za 2014.godinu 
 
 Izvješća o radu komunalnih društava za 2014.godinu vijećnicima su dostavljena uz 
materijal za sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, KRISTIJAN TOMIŠA. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se Izvješća o radu komunalnih 
društava za 2014.godinu primaju na znanje. 
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Točka 6. 
Informacija o projektu izgradnje doma za starije osobe 

 
 Pismeno izvješće o aktivnosti i tijeku aktivnosti na pripremi projekta za izgradnju 
doma za starije osobe vijećnicima je dostavljeno uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu u kojoj su sudjelovali:KRISTIJAN TOMIŠA, 
GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, PERICA PRPIĆ. 
 
 
 Na kraju predsjedatelj podsjeća prisutne o terminima polaganja vijenaca povodom 
predstojećih blagdana, te potom zaključuje sjednicu u 21,15 sati. 
 
 
 
 
 BLJEŽIO:     PREDSJEDNIK: 
     Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 
 
 


