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

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 5.veljače 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, MARKO 
ŽUVIĆ,RAJNA BROZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ,  SMILJANA ŠUPAK,JOSIP 
MALNAR,PERICA PRPIĆ, DENIS ČARGONJA, EDO BROZNIĆ, KRISTIAN 
TOMIŠA. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ervin Bura,Dolores Burić,Silvana Demark,Josipa 
Hlača,Danijel Mavrinac,Renata Haramija,Iva Ilić Stanić. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 11 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj, čita prijedlog dnevnog reda, a obzirom nije bilo primjedbi 
na iznijeti prijedlog, utvrđuje da je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D N E V N I  R E D: 
 
1.Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića ČAVLIĆ 
2.Usvajanje Zapisnika sa VIII.sjednice Općinskog vijeća 
3.Donošenje odluke o odobrenju troškova 
4.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle za 2014.godinu 
5.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle od 
1.siječnja 2015.g. do 31.prosinca 2016.godine 
6.Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi 
7.Donošenje odluke o ukidanju statusa javno dobro 
8.Donošenje Odluke o oslobađanju obveze plaćanja zakupa poslovnog prostora – Hrvatska 
pošta 
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 Prije prelaska na točke utvrđenog dnevnog reda predsjedatelj napominje da su na ovu 
sjednicu temeljem zahtjeva dijela vijećnika sa prošle sjednice Općinskog vijeća pozvani 
komunalni redar i odvjetnica Silvana Demark , kako bi se vijećnici upoznali sa novim 
komunalnim redarom Općine Čavle te o stanju predmeta Natalija Perić za isplatu naknade za 
oduzeto zemljište. 
 U nastavku Danijel Mavrinac u svom izlaganju upoznaje prisutne sa svojim opisom i 
opsegom poslova koje obavlja u skladu sa Zakonom i važećim odlukama Općine Čavle a koje 
se odnose na komunalni odjel. 
 
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK 
GORAN MAVRINAC PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 12 VIJEĆNIKA. 
 
 Po izlaganju komunalnog redara , predsjedatelj otvara raspravu u kojoj su 
sudjelovali:RAJNA BROZNIĆ, JOSIP MALNAR, KRISTIJAN TOMIŠA, MARKO ŽUVIĆ, 
SANDRA MOHORIĆ, PERICA PRPIĆ. 
 
 Nakon provedene rasprave, predsjedatelj poziva odvjetnicu Silvanu Demark da upozna 
vijećnika o stanju predmeta Natalije Perić za isplatu naknade za izvlašteno zemljište na 
području Općine Čavle. 
 
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK DEJAN 
LJBOBRATOVIĆ, PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 13 VIJEĆNIKA. 
 
 Odvjetnica Silvana Demark u svoj izlaganju dala je detaljan presjek i kronologiju 
postupka koji datira još iz 1989.godine. 
 Predsjedatelj nakon uvodnog izlaganja otvara raspravu u kojoj su sudjelovali: RAJNA 
BROZNIĆ, SMILJANA ŠUPAK, GORAN MAVRINAC, PERICA PRPIĆ. 
 
 Kako je na ovu sjednicu pozvana i ravnateljica Dječjeg vrtića ČAVLIĆ, predsjedatelj 
daje tu točku dnevnog reda , kao prvu točku što se prihvaća od strane vijećnika. 
 

Točka 1. 
Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ČAVLIĆ 
 
 Kraće uvodno izlaganje daje općinski načelnik nakon kojeg predsjedatelj daje riječ 
ravnateljici DV Čavlić Josipi Hlača, koja daje dopunsko obrazloženje prijedloga Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Čavlić. 
 Materijal za ovu točku vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:MARKO ŽUVIĆ, KRISTIJAN TOMIŠA, MIRKO VUKELIĆ,DEJAN 
LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića ČAVLIĆ u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće DV Čavlić na sjednici 
održanoj 16.prosinca 2014.godine. 
 
 U nastavku, predsjedatelj predlaže da sjednicu nastavi sa drugom točkom dnevnog 
reda nakon čega je dio vijećnika izrazilo svoje negodovanje da prije drugih točaka 
predsjedatelj ne otvori aktualni sat (Perica Prpić,Kristijan Tomiša, Josip Malnar). 
 U tijeku rasprave o iznijetom prijedlogu, vijećnik KRISTIJAN TOMIŠA napušta 
sjednicu, pa predsjedatelj utvrđuje da sada sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 
 Nakon kraće rasprave o iznijetim prijedlozima, predsjedatelj otvara aktualni sat, te 
poziva vijećnike da prijave svoje sudjelovanje u istome. 
 
 AKTUALNI SAT 
 
JOSIP MALNAR:1.U publikaciji o Općini Čavle koja je nedavno izašla potkrala se 
greška u popisu članova Vijeća pa smatram da bi istu trebalo ispraviti. 
 2.Da li će Općina Čavle kao i neke druge jedinice lokalne samouprave potpisati 
Sporazum o oprostu duga? 
Željko Lambaša (odgovor):1.Što se publikacije tiče podaci su onakvi kakvi su bili na dan 
obrade , a promjene u sastavu Općinskog vijeća su uslijedile nakon toga. 
 2.I bez potpisanog sporazuma Općina Čavle i i do sada određenim skupinama 
mještana otpisivala dugove prema Općini Čavle (komunalna naknada i slično), a što se tiče 
ove nove inicijative danas smo na sjednici Savjeta načelnika donijeli odluku o potpisivanju 
Sporazuma. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Zašto do danas Općinsko vijeće nije pristupilo promjeni 
Odluke o radu ugostiteljskih objekata na području Općine Čavle? 
Norbert Mavrinac(odgovor):1.Postojeća Odluka donijeta je tek nedavno i mišljenja sam da i 
nema neke osobite potrebe za njezino mijenjanje. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Kada se može očekivati postavljanje stupova za javnu rasvjetu u 
dijelu naselja Podrvanj – od kapelice prema kući obitelji Brkljača? 
 2.Na dijelu zemljišta parkirališta tvrtke ADELLA nekada je postojao kolni put 
do parcela iza te lokacija no u međuvremenu je tvrtka potpuno zagradila i preprečila 
mogućnost prolaza na tom dijelu.Iz kojeg je razloga do toga došlo i misli li se ponovno 
osloboditi prolaz? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Nije mi poznato do sada da za takvo nešto ima potrebe.Izvidjeti 
ćemo i utvrditi postoji li za to opravdana potreba te ukoliko da iznaći ćemo rješenje. 
 2.Vezano za iznijeto mogu reći da bi u pogledu otvaranja prolaza na toj lokaciji moglo 
biti poteškoća jer je prema dostupnim podacima tvrtka kupila teren na kojem po gruntovnici 
nema javnog puta osim što je prije isti u naravi postojao.Dio mještana je dao pismenu 
predstavku kojom traže otvaranje prolaza.Obaviti ćemo razgovore, prikupiti svu 
dokumentaciju i izvidjeti je li moguće što napraviti kako bi se prolaz vlasnicima zemljišta 
omogućio na tom dijelu. 
 
EDO BROZNIĆ:1.U kojoj je fazi prodaja kuće na Krenovcu? 
 2.Ponovno podsjećam da još nisam dobio pismeni odgovor na pitanje koje sam 
postavio na prošloj sjednici. 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Sklapanje Ugovora još nije obavljeno.U međuvremenu na 
zahtjev stranke prolongirali smo rok za uplatu kupoprodajne cijene , pa će se sklapanje 
ugovora odgoditi do tog roka do kada će stranka izvršiti uplatu kupoprodajne cijene na račun 
Općine. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Koliki broj dužnika je evidentirano kojima bi se dugovi mogli 
oprostiti ili osloboditi? 
 2.Zašto do danas nije provedena odluka i nije saživio novi adresni model Općine 
Čavle? 
 3.Kolika je ušteda potrošnje struje na javnoj rasvjeti od kada su postavljena nova 
rasvjetna tijela – štedljiva? 
Željko Lambaša(odgovor):1.O kojem broju se radi u ovom trenutku vam ne mogu dati 
odgovor.Moguće je da na jednoj od idućih sjednica o tome bude riječi ukoliko vi vijećnici to 
budete zahtjevali. 
 2.Provedba odluka o novom adresnom modelu je privremeno odgođena obzirom su 
nedavno bili predsjednički izbori pa se u takvim slučajevima ne može mijenjati postojeće 
stanje radi popisa birača.Inače našu odluku još uvijek obrađuje Ured za katastar koji po 
dovršetku tog posla  istu prosljeđuje policijskoj upravi, pa se tek kada se taj postupak u 
cijelosti provede  ostvariti će se uvjeti za ishodovanje novih dokumenata po novom modelu. 
 3.Da bi mogli govoriti o tome kolika je ušteda trebalo bi pojedinačno usporediti 
potrošnju po određenom brojilu koje registrira potrošnju za javnu rasvjetu na dijelovima na 
kojima su izvršene zamjene rasvjetnih tijela.Inače ukupan iznos potrošnje za javnu rasvjetu 
nije moguće uspoređivati jer se radi i o povećanju rasvjetnih tijela na određenim lokacijama 
tako da se točno ne može na takav način govoriti o mogućim uštedama. 
 
MIRKO VUJKELIĆ:1.Da li Općina redovno izvršava svoje financijske obveze? 
Željko Lambaša(odgovor):Sve obveze koje su evidentirane podmiruju se u cijelosti do isteka 
roka dospijeća.Sve ovo spomenuto biti će vam iskazano u završnom računu za 2014.godinu. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa VIII.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Prije davanja na usvajanje prijedloga vijećnik Edo Broznić predlaže da se u zapisnik 
unese da je prije početka sjednice odana minutom šutnje počast za godišnju smrti prvog 
predsjednika dr.Franje Tuđmana. 
 Predsjednik vijeća napominje da nema zapreke da se takav prijedlog uvrsti ukoliko isti 
ne odudara od prakse. 
 U nastavku, predsjedatelj daje prijedlog Zapisnika na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa VIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
10.prosinca 2014.godine. 
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Točka 3. 
Donošenje odluke o odobrenju troškova 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Za raspravu su se prijavili:PERICA PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DEJAN 
LJBOBRATOVIĆ. 
 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 
 
 Odobravaju se troškovi izgradnje kanalizacijske mreže naselja Mavrinci II, 
prema troškovniku , u iznosu od 275.750,00 kuna. 
 

Točka 4. 
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Čavle za 2014.godinu 
 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu i u 
privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:PERICA PRPIĆ, 
GORAN MAVRINAC, EDO BROZNIĆ. 
 Po iznijetom, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Analiza stanja sustave zaštite i spašavanja na području Općine Čavle 
za 2014.godinu. 
 

Točka 5. 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Čavle od 
1.siječnja 2015.g. do 31.prosinca 2016.godine 

 
 Prijedlog Smjernica vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Po iznijetom, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 Tijekom rasprave, istaknut je prijedlog da se smjernice dopune na način da će se 
tijekom 2015.godine provesti i edukacija mještana, što se jednoglasno prihvaća. 
 Tako dopunjen prijedlog, predsjedatelj daje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Čavle od 1.siječnja 2015.godine do 31.prosinca 2016.godine. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:PERICA PRPIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, SANDRA MOHORIĆ. 
 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 socijalnoj skrbi. 
 

Točka 7. 
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. 
 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 ukidanju statusa javno dobro za k.č. 1954/4,površine 17 čhv , 
upisana u z.k.ul. PI ,k.o.Podrvanj. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o oslobađanju obveze plaćanja 

zakupa poslovnog prostora – Hrvatska pošta 
 
 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:DENIS ČARGONJA, 
PERICA PRPIĆ , MIRKO VUKELIĆ , RAJNA BROZNIĆ , DEJAN LJBOBRATOVIĆ , 
GORAN MAVRINAC, MARKO ŽUVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 9 ZA, 3 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 
 Hrvatska pošta, zakupac poslovnog prostora u Domu Čavle,Čavle 104, oslobađa 
se obveze plaćanja iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor za razdoblje 
1.siječnja do 31.prosinca 2015.godine. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 22,00 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 
 
 


