
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/14-01/15 
URBROJ:2170-03-14-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 30.listopada 2014.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Doma Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 18,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 
 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MARKO 
ŽUVIĆ,RAJNA BROZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ, ERVIN BURA,  PERICA PRPIĆ, 
DENIS ČARGONJA, EDO BROZNIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ. 
OSTALI PRISUTNI:Željko Lambaša, Nada Luketić, Dolores Burić,  zamjenik načelnika 
III.PP RIJEKA Jozo Ćorić,te članovi odbora Vijeća Stanislav Žeželić i Martina Gržetić. 
 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje ukupno 10 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.Izvješće PU PG – III.PP RIJEKA o sigurnosnom stanju na području Općine Čavle 
2.Usvajanje Zapisnika sa VI.sjednice Općinskog vijeća 
3.Izmjene i dopune proračuna Općine Čavle za 2014.godinu 
4.Izmjene i dopune programa: 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014  
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014  
5.Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2014 iz oblasti: 
a)kulture u Općini Čavle  
b)sporta u Općini Čavle  
c)socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle  
d)predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle  



 2

6.Donošenje Odluke o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle 
7.Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
8.Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa 
9.Rasprava o smjernicama za izradu proračuna Općine Čavle za 2015.godinu 
 

Točka 1. 
Izvješće PU PG – III.PP RIJEKA o sigurnosnom 

stanju na području Općine Čavle 
 
 Općinski načelnik u uvodu pozdravlja prisutnog zamjenika načelnika III.Policijske 
postaje Rijeka gosp.Joza Ćorića, te mu daje riječ da prisutne vijećnike upozna sa sigurnosnom 
situacijom na području Općine Čavle u proteklom razdoblju. 
 
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK GORAN 
MAVRINAC , PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 11 VIJEĆNIKA. 
 
 Nakon detaljnog izvješća zamjenika načelnika, predsjedatelj otvara raspravu za koju 
su se prijavili: DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, RAJNA BROZNIĆ, PERICA PRPIĆ, MIRKO 
VUKELIĆ, GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se izvješće prima na znanje te 
zahvaljuje zamjeniku načelnika na dolasku na sjednicu. 
 
AKTUALNI SAT 
 
RAJNA BROZNIĆ:1.Poznato je da je započela gradnja benzinske stanica na autoputu, 
pa me interesira  koliku će naknadu i da li je uplaćena investitor uplatiti Općini Čavle? 
 2.Na terenu stare šljunčare u Sobolima stoji natpis tvrtke SUN ADRIA.Je li to 
radi toga što je teren prodan i u čijem je stvarno vlasništvu? 
Željkom Lambaša(odgovor):1.Investitor izgradnje nove benzinske stanice na autoputu je 
tvrtka Petrol.Komunalni doprinos je tvrtka uplatila Općini Čavle jer u protivnom ne bi dobila 
građevinsku dozvolu i to još pred otprilike 6 mjeseci.Inače ista se gradi na zemljištu koje je u 
privatnom vlasništvu.Što se tiče iznosa naknade za komunalnu naknadu o tome će se više 
znati onog trenutka kada objekt bude gotov i kada dobije uporabnu dozvolu. 
 2.Što se tiče tabele s natpisom tvrtke Sun Adria , radi se o zemljištu koje je u 
vlasništvu te tvrtke.Pored toga na tom području vlasnici zemljišta su još tvrtke Flio,Općina 
Čavle a manjim dijelom i privatni vlasnici. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.Da li se radovi na izgradnji dječjeg vrtića odvijaju po planu i 
rokovima te je li točna informacija da dio podizvođača (kooperanata) je odustalo i ne 
rade? 
Željko Lambaša-Nada Luketić (odgovor):1.Za sada se sve odvija po planu i u ugovorenim 
rokovima.Prema tom ugovoru krajnji rok završetka je 4.siječnja 2015.godine.Što se tiče 
podizvođača(kooperanata) takve informacije nisu nam poznate i ne utiču na daljnji tijek 
radova. Trenutno su u fazi radovi na postavljanju podnih obloga unutar objekta. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Da li je moguće dobiti informaciju o imenima osoba koje 
predstavljaju Općinu Čavle u javnim poduzećima? 
Željko Lambaša(odgovor):1.U svim komunalnim društvima Općinu zastupa i predstavlja po 
funkciji općinski načelnik.Pored tih još u Industrijska zona d.o.o. i GSC d.o.o. Općinu zastupa 
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općinski načelnik.Niti u jednom do sada Općina Čavle nema predstavnika u Nadzornom 
odboru.Ubuduće će vjerojatno Općina Čavle imati svog predstavnika u NO GSC d.o.o.. 
 Ervin Bura predstavlja Općinu Čavle u skupštinama MK KVARNER i Centra za 
brdsko planinsku poljoprivredu.Sve ove dužnosti obnašaju se bez naknade. 
 
EDO BROZNIĆ:1.Zašto se je odustalo od davanja u zakup i jesu li ponuđači odustali od 
zakupa prostora BK BAJCI i BK SLOGA? 
 2.Iz kojeg razloga se današnja sjednica tonski ne snima? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Za prostor BK Bajci ponuditelj nije odustao već se pojavio 
problem zadovoljavanja minimalnih uvjeta obzirom da postojeće sanitarije ne udovoljavaju 
tim uvjetima te je neophodna dogradnja prostora.Ponuditelj za prostor BK SLOGA je odustao 
i za taj prostor ćemo natječaj ponoviti.Što se tiče svih tih prostora radi se na tome da se stvore 
preduvjeti da se za registriranje ugostiteljske djelatnosti stvore uvjeti. 
Norbert Mavrinac(odgovor):2.Uređaj za snimanje sjednica je u kvaru a radi se na tome da se 
isti osposobi. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Na prošloj sjednici sam postavio pitanje popravka zaštitne 
ograde u Podčudniću uz županijsku cestu i do danas nije ništa učinjeno.O čemu se radi i 
jeli što poduzeto? 
 2.Ovo nije pitanje već informacija da UHDDR Grobnišćine dana 1.studenog će 
polagati vijence na grobljima te da će se istog dana na groblju održati sveta misa pa 
pozivamo sve da se priključe na tim događanjima. 
 
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNICA SANDRA 
MOHORIĆ, PA SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 12 VIJEĆNIKA. 
 
Željko Lambaša:1.Nije točno da do danas ništa nije poduzeto.Uputili smo dopis ŽUC-i da se 
otklone nedostaci na zaštitnoj ogradi. 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Prilikom izgradnje kanalizacijske mreže i postavljanja šahti ne 
vodi se dovoljno briga o kvaliteti kako se iste postavljaju pa nerijetko iste stoje izvan 
nivoa asfaltnog sloja.Zašto se o tome ne vodi veća briga? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kanalizacijske mreže 
na području Općine Čavle ne vodi Općina već je investitor samostalno odabrao nadzornog 
organa.Pored toga Općina Čavle je imenovala osobu koja koordinira radove pa ćemo putem te 
osobe upozoriti nadležne. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Približava se zimska sezona, pa me interesira što se dešava 
na Platku i je li sve spremno za zimsku sezonu? 
 2.Interesira me je li ste vi načelniče imenovali svoje savjetnike i koji su to ljudi? 
Željko Lambaša:1.Na Platku su obavljeni svi nužni poslovi vezani uz rad skijaških staza i 
žičara na Platku.Moramo istaknuti i činjenicu da će ove sezone u funkciji biti više žičara nego 
li proteklih sezona, jer je na istima izvršen remont i prilagodba potrebama inspekcija koje 
izdaju dozvole za rad.Sve ovo rečeno svako se može uvjeriti i osobno ukoliko dođe na Platak. 
 2.Savjet načelnika je sukladno Statutu imenovan, a sastav članova dobili ste i u 
materijalu za ovu sjednicu. 
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PERICA PRPIĆ:1.Iz kojeg je razloga Jasna Cuculić smijenjena kao član radnog tima za 
realizaciju projekta Međunarodni streljački centar Kovačevo? 
 2.Upravno vijeće dječjeg vrtića od svojih članova čine i 3 člana , predstavnici 
Općine Čavle.Kakve su njihove kompetencije? 
 3.U koliko navrata je Općina Čavle aktivirala police osiguranja imovine u 
proteklom razdoblju? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Jasna Cuculić je kao član tim razriješena te dužnosti na osobni 
zahtjev, nakon čega sam za člana tog tima imenovao Marinka Dumanića.Funkciju oba člana 
obavljaju volonterski. 
 2.U Upravnom vijeću DV ČAVLIĆ Općina Čavle ima svoja 3 predstavnika, a njihove 
kompetencije se ničim ne razlikuju od ostalih članova Upravnog vijeća. 
 3.Točan broj prijava šteta po polici osiguranja imovine u vlasništvu Općine Čavle u 
ovom trenutku ne mogu reći , kao ni o iznosima koji su s tog osnova naplaćeni.Za iduću 
sjednicu mogu vam dati pismeni odgovor na to pitanje. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa VI.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Vijećnik Goran Mavrinac daje prijedlog ispravka Zapisnika na način a se na str.3. 
sukladno tonskom zapisu ispravi postavljeno vijećničko pitanje broj 2., te da se na str. 4. upiše 
da je u raspravi sudjelovao i GORAN MAVRINAC. 
 Prijedlog se prihvaća pa tako ispravljen prijedlog Zapisnika , predsjedatelj daje na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa VI.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
9.listopada 2014.godine. 
 

Točka 3. 
Izmjene i dopune proračuna Općine Čavle za 2014.godinu 

 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju Općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Prijedlog izmjena i dopuna proračuna vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Nakon uvodnog obrazloženja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,DENIS ČARGONJA, PERICA PRPIĆ, RAJNA 
BROZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ. 
 
 Tijekom rasprave dosta primjedbi je iznijeto na osiguranje sredstava koja nisu mala 
radi isplate naknade Nataliji Perić , prema odluci Visokog upravnog suda, za oduzeto 
zemljište, pa je zaključeno da se na iduću sjednicu Općinskog vijeća pozove odvjetnica 
Silvana Demark koja je u tom predmetu zastupala Općinu Čavle da detaljnije informacije. 
 Obzirom da se nitko više nije javio za raspravu, predsjedatelj daje dostavljeni 
prijedlog Odluka na usvajanje. 
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 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 
(8 ZA, 4 PROTIV), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se Izmjene i dopune proračuna Općine Čavle za 2014.godinu. 
 

Točka 4. 
Izmjene i dopune programa: 

a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014 

 
 Prijedlog izmjena i dopuna Programa 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:PERICA PRPIĆ, 
MARKO SOBOTINČIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedloge odluka na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (8 ZA , 4 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se izmjene i dopune: 
a)Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu; 
b)Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu. 
 

Točka 5. 
Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2014 iz oblasti: 

a)kulture u Općini Čavle 
b)sporta u Općini Čavle 

c)socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle 
d)predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle 

 
 Prijedlozi izmjena i dopuna Programa javnih potreba vijećnicima su dostavljeni uz 
materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedloge na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA, 3 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2014.godinu iz oblasti: 
a)kulture u Općini Čavle 
b)sporta u Općini Čavle 
c)socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle 
d)predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle. 
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Točka 6. 
Donošenje Odluke o naknadama članovima Savjeta 

općinskog načelnika Općine Čavle 
 
 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:RAJNA BROZNIĆ, 
PERICA PRPIĆ, DEJA LJUBOBRATOVIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ, MARKO ŽUVIĆ, 
SANDRA MOHORIĆ, MIRKO VUKELIĆ, GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova ( 7 ZA, 4 PROTIV, 1 SUZDRŽAN), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika Općine 
Čavle. 
 

Točka 7. 
Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

 
 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 U 
 
 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra. 
 

Točka 8. 
Donošenje odluke o oslobađanju 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 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 U 
 
 Donosi se Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa. 
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Točka 9. 
Rasprava o smjernicama za izradu proračuna 

Općine Čavle za 2015.godinu 
 
 Smjernice za izradu proračuna Općine Čavle za 2015.godinu vijećnicima su 
dostavljene na klupe prije početka ove sjednice. 
 Kraće uvodno izlaganje daje općinski načelnik, na kraju kojeg izlaganje napominje da 
se svi koji to žele o dostavljenom prijedlogu mogu očitovati te svoja očitovanja dostaviti u 
Upravni odjel Općine Čavle do 15.studenog 2014.godine. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 20,45 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:     PREDSJEDNIK: 
     Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 
 
 
 


