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

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 9.listopada 2014.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, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,SMILJANA 
ŠUPAK, MARKO ŽUVIĆ,RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MIRKO 
VUKELIĆ, ERVIN BURA,GORAN MAVRINAC,  PERICA PRPIĆ, DENIS 
ČARGONJA, EDO BROZNIĆ,KRISTIJAN ROSIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ. 
OSTALI PRISUTNI:Željko Lambaša, Ivana Cvitan Polić, Dolores Burić. 
 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.Usvajanje Zapisnika sa V.sjednice Općinskog vijeća 
2.Imenovanje potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 
3.Imenovanje radnih tijela –Odbora Općinskog vijeća Općine Čavle 
4.Donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata 
5.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javno dobro 
 
AKTUALNI SAT 
 
ERVIN BURA:1.Na nekoliko lokacija uočena su oštećenja na bajama za odvoz kućnog 
smeća, pa me interesira je li moguće da se iste zamijene ili otklone oštećenja kako bi i 
nadalje bile u ispravnom stanju? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Za sva uočena oštećenja i neispravnosti na bajama možete u 
svako doba radnog dana nazvati i odmah ćemo intervenirati kod nadležnih službi KD 
Čistoća.Moramo još napomenuti da će uskoro krenuti i novi način zbrinjavanja otpada uz 
prethodnu selekciju tog otpada. 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Izgradnja vrtića je pri kraju,da li Općina do sada redovno 
izvršava svoje obveze prema izvođačima? 
 2.Prilikom izgradnje kanalizacije u dijelu Cernika (Pod Vrh) kod kuće Kamenar 
Borivoja došlo je do zatvaranja prometnice u cijelosti dok na drugom dijelu prilaz za 
nekoliko stambenih objekata iznad te lokacije nije osposobljen.Iz kojeg razloga se to 
izvođačima dozvolilo kada za to nije bilo nikakve potrebe? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Što se tiče dinamike izgradnje vrtića sve ide prema planu kao i 
podmirenje obveza Općine prema izvođačima radova. 
 2.Kod izgradnje kanalizacije nerijetko imamo problema sa izvođačima radova i to se 
ne može riješiti bez njihove kooperativnosti.Problem je još izraženiji jer ima dosta različitih 
izvođača na dionicama tako da je dogovor vrlo otežan.Učiniti ćemo sve što je u našoj 
mogućnosti a to je da ćemo i ovaj put pokušati dogovoriti sa izvođačem da se ljudima što je 
više moguće olakša kako tako normalniji pristup objektima za vrijeme trajanja izvođenja 
radova. 
 
DENIS ČARGONJA:1.U dijelu naselja Podčudnić kod kbr.56 otkinut je dio ograde uz 
cestu.Predlažem da se oštećenje otkloni jer je prisutna opasnost za sudionike u prometu 
i pješake. 
Željko Lambaša(odgovor):Zahvaljujem vijećniku na upozorenju i odmah ćemo dati nalog da 
se to riješi. 
 
EDO BROZNIĆ:1.Na nedavnoj obuci pripadnika postrojbe Civilne zaštite Općine Čavle 
od svih pozvanih prisutno je bilo samo dvoje.Koji je razlog tome i kada će biti 
imenovani – aktivirani povjerenici? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Jedan dio pripadnika postrojbe je već ranije obavio obuku tako 
da nisu svi niti pozvani.Zašto se neki nisu odazvali nije poznat razlog.Povjerenike će se 
imenovati onoga trenutka kada svi obave obuku. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Da li su došle smjernice za izradu proračuna za 2015.godinu? 
Željko Lambaša(odgovor):Do današnjeg dana nismo dobili nikakve smjernice za izradu 
proračuna i to je jedan od problema.O tom je bilo govora i na koordinaciji načelnika ali ništa 
više od onog što imamo saznanja nije rečeno.Još neko kraće vrijeme ćemo sačekati a onda 
ćemo se odrediti na koji način ćemo izradi proračuna pristupiti. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Tko je odgovoran za saniranje cesta nakon što ih kamioni koje 
prevoze iskope zaprljaju? 
 2.Da li se može dobiti informacija o sigurnosti prometa i stanju opće sigurnosti te 
spremnosti stožera CZ ako se pojavi potreba za njegovim aktiviranjem? 
 3.Da li će se natrag dobiti poštanski broj pošte Čavle kao i adekvatan prostor – 
ured? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Za takvo eventualnu pojavu i stanje odgovoran je izvođač 
radova.Ukoliko ima takvih pojava moguće je dojaviti u Općinu i odmah ćemo u okvirima 
svojih nadležnosti reagirati. 
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 2.Sigurnost prometa unatoč nedavnim nesrećama nije ugrožena i stanje je 
zadovoljavajuće.Što se tiče opće sigurnosti i izvješća o stanju možemo kao i niz godina 
unatrag zatražiti od Policijske uprave njihovo izvješće na jednoj od sjednica Vijeća. 
 3.Nije točno da pošta Čavle nema svoj broj , ima ga i ima svoj ured.Jedino je činjenica 
da poštari svoj prostor u okviru ovog ureda nemaju već to obavljaju iz poštanskog ureda 
Dražice.Što se tiče samog stanja ureda moguće je poboljšanje uz prethodni dogovor sa 
nadležnim službama Hrvatskih pošta. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Načelniče da li mislite i je li ste spremni dati ostavku ukoliko 
ove vaše tvrdnje nisu točne što se tiče pošte? 
 2.Što je do sada poduzeto nakon donijete odluke o stavljanju van snage DPU 
Centar Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ostavku vama osobno neću niti ne mislim dati jer me vi vijećniče 
niste niti izabrali. 
 2.DPU je stavljen van snage i dok se ne donesu izmjene i dopune PPU ništa se ne 
može na tom prostoru niti raditi.Što se tiče kronologije poduzetih radnji već nekoliko puta 
smo vam dali izvješće a to možemo još jednom. 
 
GORAN MAVRINAC:1.U Žeželovom selu nakon zamjene drvenih betonskim 
stupovima ostao je nesaniran okoliš.Kada će se to riješiti? 
 2.Da li je određen prostor za DVD i je li to možda u Podčudniću? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Zatražiti ćemo do HEP –a da se to riješi, ali to se može dojaviti i 
ranije.Inače izvođenje tih radova nije u našoj nadležnosti ali ipak ćemo poduzeti nešto da se 
pitanje riješi. 
 2.Pitanje prostora za DVD na lokaciji Podčudnić nije prihvaćeno i neće se tamo 
rješavati. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa V.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Prije davanje istog na usvajanje vijećnik Kristijan Rosić zahtjeva korekciju istog na 
način da mu se upiše točno ime, a zamjenica općinskog načelnika daje primjedbu da se u 
Zapisniku ispravi rok završetka radova na vrtiću sa 15.11. na 22.12., te da se umjesto teksta 
Vlada RH upiše Fond za zaštitu okoliša. 
 Takvi prijedlozi se prihvaćaju pa predsjedatelj daje tako ispravljen tekst Zapisnika na 
suvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa V.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
11.rujna 2014.godine. 
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Točka 2. 
Imenovanje potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 

 
 Rajna Broznić u svojstvu predsjednice Odbora za izbor i imenovanja čita prijedlog za 
izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle. 
 Po iznijetom prijedlogu predsjedatelj otvara raspravu u kojoj su sudjelovali:MARKO 
SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ, DENIS ČARGONJA, RAJNA BROZNIĆ , 
KRISTIJAN ROSIĆ. 
 Nakon provedene rasprave, te očitovanja predloženog kandidata, predsjedatelj daje 
prijedlog Odbora na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je VEĆINOM 
GLASOVA (8 ZA, 1 PROTIV, 5 SUZDRŽANA ) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle izabran je KRISTIJAN 
ROSIĆ. 
 

Točka 3. 
Imenovanje radnih tijela –Odbora Općinskog vijeća Općine Čavle 

 
 Rajna Broznić u svojstvu predsjednice Odbora za izbor i imenovanja čita prijedloge 
članova Odbora – radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu u kojoj su sudjelovali: MARKO 
SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ, KRISTIJAN ROSIĆ, PERICA PRPIĆ, ERVIN 
BURA, NAROBERT MAVRINAC. 
 
 Predsjedatelj utvrđuje da sjednicu napušta vijećnik MARKO SOBOTINČIĆ pa 
sada sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 
 
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj daje prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je VEĆINOM 
GLASOVA ( 10 ZA, 3 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o imenovanju: 

- Odbora za kulturu,sport i tehničku kulturu 
- Odbora za gospodarski razvoj, poduzetništvo,urbanizam i prostorno uređenje 
- Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 
- Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade 
- Odbora za statutarno pravna pitanja i mjesnu samoupravu 
- Odbora za informiranje,međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju 
- Odbora za proračun i financije. 
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Točka 4. 
Donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata 

  
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Ivana Cvitan Polić. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: PERICA PRPIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, ERVIN BURA, SANDRA MOHORIĆ, MIRKO VUKELIĆ, RAJNA 
BROZNIĆ, GORAN MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 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 stipendiranju učenika i studenata. 
 

Točka 5. 
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 javnog dobra. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 20,30 SATI. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
     


