
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/14-01/11 
URBROJ:2170-03-14-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 3.srpnja 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, 
KRISTIAN TOMIŠA, MARKO SOBOTINČIĆ 
OSTALI PRISUTNI:Željko Lambaša, Ivana Cvitan Polić, Dario Madvedec (direktor GSC). 
 
 Predsjedatelj u nastavku čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnica dostavljen uz 
materijal za sjednicu. 
 U nastavku, predsjedatelj  povlači prijedlog 7.točke dnevnog reda :Izbor 
potpredsjednika Općinskog vijeća, nakon čega općinski načelnik također predlaže povlačenje 
6.točke : Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Čavle, uz dopunsko 
obrazloženje takvog prijedloga, a nakon toga daje prijedlog dopune dnevnog reda točkama: 
6.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
7.Ispravak Odluke o izmjeni  Odluke o sufinanciranju troškova  boravka djece u dječjim 
vrtićima 
8.Ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu 
Općinskog vijeća Općine Čavle za 2014.godinu. 
 Obzirom da se tako izmjeni prijedlog dnevnog reda prihvaća, predsjedatelj utvrđuje da 
je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Izvješće GSC d.o.o. o izvršenim aktivnostima i o dopuni Plana razvojnog projekta RSRTC 
PLATAK 
2.Usvajanje Zapisnika sa II.sjednice Općinskog vijeća 
3.Donošenje Statuta Općine Čavle 
4.Donošenje odluke o ukidanju statusa javno dobro 
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5.Donošenje odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 
6.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
7.Ispravak Odluke o izmjeni  Odluke o sufinanciranju troškova  boravka djece u dječjim 
vrtićima 
8.Ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu 
Općinskog vijeća Općine Čavle za 2014.godinu. 
 

Točka 1. 
Izvješće GSC d.o.o. o izvršenim aktivnostima i o dopuni 

Plana razvojnog projekta RSRTC PLATAK 
 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik, te nakon kraćeg izlaganja daje 
riječ direktoru GSC d.o.o.,Dariu Medvedecu. 
 Nakon izlaganja direktora o realiziranim aktivnostima tijekom prošle godine, te 
iznijetog prijedloga aktivnosti u narednom periodu, predsjedatelj po završetku izlaganja 
otvara raspravu, za koju su se prijavili:RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, 
KRISTIAN TOMIŠA, GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ. 
 Nakon poduže rasprave, predsjedatelj istu zaključuje te utvrđuje da se izvješće 
direktora GSC prima na znanje. 
 
AKTUALNI SAT 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.U kojoj su fazi i koji su to prijedlozi za kandidiranje sredstava 
iz EU fondova? 
 2.Kakva je situacija sa upisima u dječji vrtić ove godine? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Općina Čavle je na objavljene natječaje poslala nekoliko prijava , 
neke smo već i koristili, a najnoviji je proširenje javne rasvjete od Metroa- prema 
Industrijskoj zoni Kukuljanovo.Osobno sam jako zadovoljan do sada učinjenim i za to moram 
dati pohvalu svojoj zamjenici. 
Ivana Cvitan Polić:1.Pored toga što smo podnijeli prijave na određene natječaje, organizirali 
smo do sada i 4 radionice na kojima je sudjelovao i određeni broj mještana na kojima su 
dobivane upute o načinima i uvjetima za zadovoljavanje kriterija dobivanja 
sredstava.Najvećim dijelom radi se o fondovima za energetsku učinkovitost i korištenje 
obnovljivih izvora energije. 
 2.Ove godine  ukupno je podnijeto 183 zahtjeva za upis djece u dječji vrtić. 
 
ERVIN BURA:1.Kada se planira početak radova na kanalizaciji u dijelu naselja Cernik 
– Pod Vrh, da li se razmišlja o prometnoj regulaciji, te da li će mještani o tome biti na 
vrijeme obaviješteni? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Radovi bi prema planu trebali započeti koncem godine a 
završetak je predviđen za sredinu 2015.godine.Nadamo se da će prometna regulacija biti 
riješena a kako još se ne zna ali svaka sugestija je dobro došla.Od izvođača ćemo u svakom 
slučaju zahtijevati da se mještane o svemu tome na vrijeme obavijesti.Da li će se ti rokovi i 
poštovati teško je sa sigurnošću reći obzirom na dosadašnja iskustva sa izvođačima. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Da li se razmišlja o besplatnim udžbenicima i zašto se takva 
odluka do sada nije donijela? 
 2.Što se s poslovnim zonama, kada će se nešto pokrenuti na tom planu i jeli 
podnijet zahtjev za kandidiranje neke od tih zona? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Besplatni udžbenici će biti osigurani svima onima koji 
udovoljavaju socijalne uvjete i to kako za osnovnu školu tako isto i za srednju. 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Trenutno nismo kandidirali niti jednu zonu, no moram isto 
tako napomenuti da se vrše intenzivne pripreme i to ćemo učiniti. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Kada će se konačno asfaltirati prekop  ceste na Maršiću koji 
tako stoji već duže vrijeme a u prometu čini dosta poteškoća? 
 2.Zašto već duže vrijeme stoji prikolica parkirana uz nogostup u Podčudniću kod 
autobusne stanice Kalina? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Razlog toga je isključivo tehničke prirode odnosno još uvijek nije 
otklonjen problem propuštanja tlačne cijevi vodovoda.To je informacija od nadležnih na naš 
upit o razlozima. 
 2.Prikolica je parkirana na privatnom terenu i nije na javnoj površini pa ne možemo 
pristupiti njenom uklanjanju. 
Goran Mavrinac: Prikolica je od udruge Čavjanske maškare i ostala je u kvaru a udruga za 
sada nema sredstava za prijevoz nje ili popravak, ali nešto ćemo u dogledno vrijeme učiniti da 
se skloni. 
 
PERICA PRPIĆ:1.U dijelu naselja Halovac je za vrijeme izvođenja radova na 
kanalizaciji probijena privremena trasa prometnice koja još uvijek tako stoji i 
predstavlja opasnost.Da li će se i kada to dovesti i prijašnje stanje? 
 2.Što je sa izgradnjom dječjeg igrališta na Halovcu? 
 3.Nakon prekopa sa općeg polja posmrtni ostaci tih osoba su na po meni 
neprimjereni način odloženi u nekakvu rupu pokrivenu limenim pokrovom.Je li to 
kosturnica i da li bi se moglo to mjesto primjerenije urediti sa svojim obilježjima? 
Željko Lambaša(odgovor):1.To je za vrijeme radova bio alternativni pravac.Mišljenja sam da 
bi trebalo zatvoriti kao i prije i slažem se sa vama o potencijalnoj opasnosti.Pokrenuti ćemo 
postupak vraćanja u prvotno stanje. 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Danas na kolegiju načelnika prihvaćena je ponuda za izgradnju 
dječjeg igrališta na Halovcu i to će biti uskoro riješeno. 
Željko Lambaša(odgovor):3.Prekopi su izvedeni u skladu sa propisima, a slažem se sa vama 
da bi bilo dobro mjesto kosturnice na groblju Cernik primjereno urediti. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Zašto u ovom broju lista Gmajna nije bilo niti spomena o 
maškarama i nema spomena da je i Akcija mladih sudjelovala u humanitarnoj akciji 
prikupljanja pomoći za poplavljena područja Slavonije? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.List Gmajna duže vrijeme nije izlazio i ovaj broj je bio dosta 
zatrpan sa prilozima.Inače list ima svoje urednike i oni određuju o čemu će se pisati u 
određenom broju.Što se tiče sudjelovanja AM u prikupljanju pomoći o tome treba obavijestiti 
one koji su tu akciju provodili. 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Da li se može zatvoriti i spriječiti ulaz automobilima i na gornjem 
ulazu u školsko dvorište kod novog vrtića? 
Željko Lambaša(odgovor).1.Na tom mjestu prije je postojala rampa.Sada trenutno za to nema 
smisla kada se vrtić gradi, a kakvo će potom biti prometno rješenje vidjeti ćemo. 
 
SMILJANA ŠUPAK:1.Da li se za potrebe auto škole u Čavlima na području Općine 
može riješiti kružni tok? 
 2.Da li se objekt kaštela Grobnik može i razmišlja se o tome da se kandidira za 
EU fondove? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Takav zahtjev smo zaprimili, razmatrali ali o predloženoj 
varijanti (Mavrinci – Ravan) nismo dali pozitivno očitovanje zbor samih mještana koji na tom 
prostoru žive i otežalo bi im ulazak u svoje okućnice. 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2. O tome razmišljamo i kada za to dođe vrijeme (javni poziv ili 
natječaj) prijaviti ćemo i taj projekt. 
 
KRISTIAN TOMIŠA:1.Kakva je sada funkcija Marinka Dumanića u Općini Čavle? 
 2.Da li se može dobiti financijsko izvješće TZ ČAVLE za proteklu godinu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Kakvu ste informaciju od nekoga dobili po pitanju funkcije 
Marinka Dumanića ne znam te vam  to ne mogu komentirati.Mandat povjerenika je po 
provedenim prijevremenim izborima prestao. 
 2.TZ ČAVLE je za proteklu godinu dala svoje izvješće na skupštini  i isto je 
prihvaćeno, te nema nikakvih zapreka da ukoliko to zahtijevate dobijete isto izvješće na uvid. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa II.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 U nastavku, predsjedatelj utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K U 
 
 Usvaja se Zapisnik sa II.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
15.svibnja 2014.godine. 
 

Točka 3. 
Donošenje Statuta Općine Čavle 

 
 Prijedlog Statuta s obrazloženjem 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:SANDRA 
MOHORIĆ, KRISTIAN TOMIŠA, MARKO SOBOTINČIĆ, DENIS ČARGONJA, PERICA 
PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, GORAN MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MARKO 
ŽUVIĆ. 
 Nakon provedene rasprave očitovanje po iznijetim primjedbama daje općinski 
načelnik nakon kojeg predsjedatelj otvara drugi krug rasprave u kojoj su sudjelovali: 
MARKO SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC, KRISTIAN TOMIŠA, PERICA PRPIĆ, 
MIRKO VUKELIĆ,DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, RAJNA BROZNIĆ, MARKO ŽUVIĆ. 
 Nakon što je proveden i drugi krug rasprave, a obzirom da nije iznijet niti jedan 
amandman na prijedlog Statuta, predsjedatelj daje isti na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
: 8 ZA, 4 PROTIV, 1 SUZDRŽAN,donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Statut Općine Čavle. 
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Točka 4. 
Donošenje odluke o ukidanju statusa javno dobro 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Za raspravu se je prijavio:MARKO SOBOTINČIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K U 
 
 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javno dobro za k.č. 3774 , 3775, 6527 i 
6528/1, k.o. Grobnik 
 

Točka 5. 
Donošenje odluke o potpunom oslobađanju 

od plaćanja komunalnog doprinosa 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 12 ZA , 1 PROTIV, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 
Općine Čavle za legalizaciju objekta BK Cernik. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnom redu 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, da nitko nije podnio amandman na isti 
prijedlog Odluke, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 9 ZA, 4 PROTIV, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
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Točka 7. 
Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju 

troškova  boravka djece u dječjim vrtićima 
 
 Prijedlog ispravka odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u 
privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje isti na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 10 ZA, 3 PROTIV, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Ispravak Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim 
vrtićima. 
 

Točka 8. 
Ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća 
Općine Čavle za 2014.godinu. 

 
 Prijedlog ispravka 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 se prijavio:MARKO SOBOTINČIĆ. 
 Obzirom da se nitko više nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2014.godinu. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 22,00 SATI. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
     Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 


