
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/14-01/12 
URBROJ:2170-03-14-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 24.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,   PERICA PRPIĆ, DENIS ČARGONJA, EDO BROZNIĆ,KRISTIAN 
ROSIĆ. 
OSTALI PRISUTNI:Željko Lambaša, Ivana Cvitan Polić, predstavnici Geodetskog zavoda 
Rijeka (Herljević, Flavio), Stanislav Lukanić. 
  
 Predsjedatelj u nastavku čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnica dostavljen uz 
materijal za sjednicu. 
 Zamjenica općinskog načelnika, Ivana Cvitan Polić daje prijedlog za povlačenje 
predložene 1.točke dnevnog reda, obzirom da su u materijalima uočeni određeni nedostaci 
koje prethodno treba ispraviti, što se prihvaća. 
 Vijećnik Perica Prpić daje prijedlog da se iz dnevnog reda isključi i 7.točka –
Donošenje adresnog modela Općine Čavle uz obrazloženje da vijećnicima nije dostavljen 
kompletan materijal koji je bio dat vijećnicima prethodnog saziva kada se predlagala ta točka. 
 Obzirom da takav prijedlog nije prihvaćen, predsjedatelj daje prijedlog dnevnog reda 
na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
7 ZA, 3 PROTIV, 1 SUZDRŽAN, prihvaćen slijedeći 
 

D N E V N I  R E D: 
 
1.Donošenje adresnog modela Općine Čavle 
2.Usvajanje Zapisnika sa III.sjednice Općinskog vijeća 
3.Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
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4.Donošenje Odluke o stavljanju van snage DPU Centar Čavle i Izmjene i dopune DPU 
Centar Čavle 
5.Donošenje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Čavle 
6.Donošenje odluke o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove – Centra za brdsko planinsku 
poljoprivredu PGŽ 
 
 

Točka 1. 
Donošenje adresnog modela Općine Čavle 

 
 Prijedlog novog adresnog modela vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik, nakon kojeg riječ preuzima 
Stanislav Lukanić, voditelj Povjerenstva za izradu prijedloga novog adresnog modela. 
 Nakon tog uvodnog izlaganja, detaljnija pojašnjenja i obrazloženja daje predstavnik 
Geodetskog zavoda Rijeka, kao stručno tijelo, Sandro Herljević. 
 Temeljem detaljnog obrazloženja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:DENIS ČARGONJA, PERICA PRPIĆ, KRISTIAN ROSIĆ,MARKO ŽUVIĆ, 
MIRKO VUKELIĆ, SANDRA MOHORIĆ, GORAN MAVRINAC,DEAN 
LJUBOBRATOVIĆ, NORBERT MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj, daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova, 9 ZA, 4 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se adresni model Općine Čavle. 
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
MARKO ŽUVIĆ:Da li će se nakon završenih radova na izgradnji kanalizacije kod kuće 
obitelji Damiš u Bajčevom selu okoliš dovesti u prvobitno stanje? 
Željko Lambaša(odgovor):Poznat nam je problem koji se je pojavio nakon završetka 
radova.Izvršen je očevid nadležnih, te je utvrđeno da se prostor uredi kako je bilo i prije 
početka radova.Određenih problema ipak tu ima radi narušenih susjedskih odnosa još od 
ranije. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Da li se razmišlja i na kojim lokacija izgradnja dječjih igrališta u 
naseljima Podrvanj i Podčudnić? 
Željko Lambaša(odgovor): Općina Čavle već određeno vrijeme rješava vlasničko pitanje 
terena uz boćalište na Krenovcu, na kojem prostoru se planira izgradnja i uređenje dječjeg 
igrališta.Smatramo da je lokacija dobra jer se radi o samom centru mjesta , gdje se i inače 
okupljaju ljudi.Pored toga Općina je izradila projekt uređenja dječjeg igrališta u dijelu naselja 
Podčudnić na lokaciji Frlani-Lišćevica.Ove godine tom poslu nećemo pristupiti ali u plan za 
iduću godinu će se isti projekt uvrstiti vjerojatno. 
 
EDO BROZNIĆ:1.U kojoj je fazi naplata za zemljište koje kupuje od Općine KF 
PROJEKT? 
 2.Da li radovi na izgradnji dječjeg vrtića idu po planu? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Tvrtka svoju obvezu iz ugovora još nije izvršila.Općini je 
uplaćen avans u iznosu od cca 1,5 miliona kuna dok preostala obveza nije izvršena, a da li će i 
kada to tvrtka izvršiti ne mogu sa sigurnošću tvrditi.Inače zemljište je još uvijek u vlasništvu 
Općine Čavle, te ukoliko obveznik odustane od uplate nema pravo na povrat do sada 
uplaćenog iznosa, a zemljište će i nadalje biti općinsko. 
 2.Izgradnja vrtića ide dobro i prema planu.Vanjski radovi su  gotovi i sada se trenutno 
izvode radovi na instalacijama.Predlažem da zajedno svi skupa u 9.mjesecu obiđemo 
gradilište kako bi se bolje upoznali sa situacijom.Nadamo se da će radovi biti gotovi tijekom 
11.mjeseca. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Da li je nadzorni organ nakon asfaltiranja cesta na Halovcu po 
završetku izgradnje kanalizacije izvršio svoj posao i iz kojeg razloga se nije asfaltirala 
čitava širina pa ne bi dolazilo do nanosa šljunka na asfalt nakon kiša? 
 2.Koje je vaše uredovno vrijeme za stranke? 
 3.Da li se razmišlja da se na glavnim prometnicama za vrijeme blagdana izvjese 
zastave po stupovima? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Po završetku radova na izgradnji kanalizacije u naselju Halovac 
izvođač je pristupio asfaltiranju cesta i učinjeno je čak i više od prijašnjeg stanja.Ukoliko ima 
pojava nanosa pijeska molim da nas o toma obavijestite a KD će odmah po našem nalogu isti 
ukloniti sa ceste.Inače moram napomenuti da smo temeljem zahtjev mještana dijela tog 
naselja odobrili uređenje prostora koje će se potpuno asfaltirati sa uređenjem otoka ispred 
ulaza prema groblju. 
 2.Moje uredovno radno vrijeme je i vama vijećniče poznato a to je utorkom od 15 – 17 
sati bez prethodnih najava.Inače moguće je uz prethodnu najavu i dogovor termina i tijekom 
svakog radnog dana. 
 3.Takav oblik je prije postojao i to na dionici prema naselju Grobnik za vrijeme 
proslave praznika rada.Sada je to da se zastave postavljaju na objektima u vlasništvu 
Općine.Da li za takav način koji predlažete ima opravdanja i potrebe može se o tome 
raspraviti.Osobno nemam ništa protiv takvog načina, ali kako sam i napomenuo za to se 
moramo odlučiti i osigurati prethodno uvjete. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Da li je moguće da vijećnici materijale za sjednice dobiju i u 
elektronskom obliku? 
 2.Da li je netko od kandidata za mjesto pročelnika i komunalnog redara 
udovoljio uvjetima i jeli postupak dovršen? 
Norbert Mavrinac(odgovor):1.To je moguće, ali za takav način se prethodno moramo 
usuglasiti a uprava će svoje učiniti kako se dogovorimo. 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Rok za podnošenje molbi je istekao.Slijedi nam obrada 
pristiglih zamolbi, te razgovor sa onima koji udovoljavaju uvjetima natječaja. 
 
RAJNA BROZNIĆ:1.Da li je moguće da se na prostoru Ravan u Mavrincima postave 
klupice? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):Svakako da je moguće i pokrenuti ćemo postupak da se to i 
realizira. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Da li će se cesta u Cerniku (Bani) kopati za kanalizaciju za 
vrijeme dok se istovremeno budu odvijali radovi na glavnoj cesti kroz Cernik? 
 2.Predlažem da se nešto poduzme da se uklone parkirana vozila na ulazu sa 
glavne ceste na donju cestu kojom sada se odvija promet autobusa pa se teško prolazi? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Nemam točne informacije o tome.Ispitati ćemo pa ću vam znati 
odgovor. 
 2.Već u dva navrata sam osobno nazvao djelatnike III.policijske postaje da 
interveniraju.Točno je da problem postoji i rješavati ćemo ga i dalje.Još ćemo upozoriti 
vlasnike objekata da to ne čine . 
 
SMILJANA ŠUPAK:1.Kakva je procedura za rješenje odlaganja azbestnih ploča 
ljudima sa područja Općine Čavle? 
Ivana Cvitan Polić(odogovor):Mještani za to mogu kontaktirati tvrtku METIS i to se rješava 
bez naknade.Pored toga krajem kolovoza mjeseca za sve zainteresirane mještane biti će 
organizirano predavanje na kojem će se dati informacije i o drugim mogućnostima koje su još 
povoljnije za mještane, pa vas i ovim putem pozivam da dođete na taj skup. 
 
NORBERT MAVRINAC:Da li se razmišlja da se za vrijeme Bartoje premjesti samanj 
na drugu lokaciju? 
Željko Lambaša(odgovor):Ja osobno ne razmišljam o tome i mislim da za to nema 
potrebe.Radi se o nedjelji, manji je promet autobusa i mišljenja sam da većih problema ne bi 
smjelo biti. 
  

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa III.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa III.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
3.srpnja 2014.godine. 
 

Točka 3. 
Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Općine Čavle 
 
 Prijedlog Poslovnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Za raspravu su se prijavili:KRISTIAN ROSIĆ, GORAN MAVRINAC, PERICA 
PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 9 ZA, 4 SUZDRŽANA,donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Čavle. 
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Točka 4. 
Donošenje Odluke o stavljanju van snage DPU Centar Čavle 

i Izmjene i dopune DPU Centar Čavle 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
ovog Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije javio 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 Odluka o stavljanju van snage DPU Centar Čavle i Izmjene i dopune 
DPU Centar Čavle. 
 

Točka 5. 
Donošenje odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine na području Općine Čavle 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
ovog Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:ERVIN BURA, 
PERICA PRPIĆ, DENIS ČARGONJA. 
 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 A 
 
 Donosi se Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području 
Općine Čavle. 
 

Točka 6. 
Donošenje odluke o izmjeni Sporazuma o osnivanju 

Ustanove – Centra za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
ovog Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik i vijećnik Ervin Bura (član 
Upravnog vijeća Centra). 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Donosi se odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove – Centra za brdsko 
planinsku poljoprivredu PGŽ. 
 
 
 
 
 Završeno u 21,30 sati. 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
      Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 
 
 
 


