
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/02 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 12.ožujka 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,RAJNA BROZNIĆ, 
JOSIP MALNAR, MARKO ŽUVIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ, KRISTIAN 
ROSIĆ, KRISTIAN TOMIŠA, PERICA PRPIĆ, DENIS ČARGONJA, EDO 
BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ervin Bura,Nada Luketić, Dolores Burić. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 15 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj, čita prijedlog dnevnog reda, koji je vijećnicima dostavljen 
uz materijal i poziv za ovu sjednicu. 
 Općinski načelnik prije davanja na usvajanje prijedlog dnevnog reda, napominje da 
povlači 4. točku predloženog dnevnog reda „Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Čavle“, pa nakon toga tako 
izmijenjen prijedlog predsjednik daje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
usvojen slijedeći  
 

D N E V N I  R E D: 
 
1.Donošenje Odluke o prihvaćanju sudjelovanja Općine Čavle na projektu e-Županija 
2.Usvajanje Zapisnika sa IX.sjednice Općinskog vijeća 
3.Donošenje Odluke o o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 11-
Sportski centar Platak R62 
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4.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općine Čavle za ulazak u sastav 
Urbarne aglomeracije Rijeka 
5.Donošenje odluke o reprogramu kredita za sportsku dvoranu Mavrinci 
6.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica i trgova na području Općine Čavle 
7.Informacija o odluci o otpisu duga za komunalnu naknadu 
 
 
 AKTUALNI SAT 
 
GORAN MAVRINAC:1.Zašto kod prve točke dnevnog reda nije navedeno ko je 
izvjestitelj dok je kod ostalih to navedeno? 
 2.Koji su razlozi na očitovanje ravnateljice DV na Zapisnik predsjednice odbora 
za statut? 
 
Željko Lambaša(odgovor):1.Izvjestitelji nisu navedeni iz razloga što u trenutku dostavljana 
poziva nismo raspolagali sa tim podacima. 
Norbert Mavrinac(odgovor):2.Pitati ćemo predsjednicu o čemu je riječ i koji je razlog. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Na prethodnim sjednicama postavio sam pitanja o proširenju 
javne rasvjete u naselju Podrvanj kod kuće obitelji Brkljača, te zašto je zatvoren prolaz 
kod parkirališta tvrtke Adella u Podčudniću,a odgovor do danas nisam dobio! 
 2.Zašto u dijelu naselja Podčudnić kod kbr.61 nije izveden nogostup dok na 
preostalim djelovima je? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Što se tiče proširenja javne rasvjete u tom dijelu poduzeti su 
koraci i rješavanje je u tijeku.Što se tiče prolaza kod tvrtke Adella utvrđeno je da je ranije 
prolaz postojao no radi se isključivo o zemljištu u privatnom vlasništvu pa je uplitanje Općine 
otežano.Da li će se što i uspjeti ne ovisi samo o našim nastojanjima već i o volji vlasnika 
zemljišta. 
 2.Nogostup je izgrađen na onim dijelovima gdje su za to stvoreni uvjeti i ishodovan 
pristanak vlasnika zemljišta. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Još uvijek nije sanirana livada u dijelu naselja Halovac iako su 
radovi na kanalizaciji odavno gotovi.Kada će se to učiniti? 
 2.Kakve su štete nakon olujnog nevremena koje je zadesilo područje naše Općine 
na objektima u vlasništvu Općine? 
 3.Kakva je situacija sa korištenjem raspoloživih sredstava iz EU fondova a koji 
su namijenjeni  izradi prostorno planske dokumentacije i strateških planova razvoja.Je 
li što poduzeto? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Točno je da sanacija još uvijek nije napravljena,ali poduzeti 
ćemo da se to konačno riješi. 
 2.Sva oštećenja su evidentirana napravljena je foto dokumentacija, zatražene su i 
ponude te su štete prijavljene kod osiguravajućeg društva. 
 3.Za sve projekte koji se mogu prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova radi se na 
tome da se ista kompletira i da se projekti prijave.Koliko će od svega toga biti prihvaćeno ne 
ovisi samo o našim prijavama već i o stupnju razvijenosti naše Općine u odnosu na ostale. 
 
EDO BROZNIĆ:1.Da li će Općina nakon otvaranja novog prostora za dječji vrtić i dalje 
sufinancirati troškove smještaja djece u vanjskim vrtićima? 
 2.Da li je u planovima Općine uređenje kalića u naselju Podrvanj? 
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Željko Lambaša(odgovor):1.Moje mišljenje je u ovom trenutku da ukoliko u našim 
prostorima ima dovoljno slobodnih kapaciteta za smješta zainteresiranih roditelja onda više 
Općine nema razloga sufinancirati troškove smještaja djece u vanjskim vrtićima, ali ukoliko 
tako ne bude tako,mišljenja sam da će Općina i nadalje sufinancirati troškove roditeljima koji 
budu morali djecu upisati uz suglasnost Općine u vanjske vrtiće. 
 2.Za takvo nešto nismo planirali sredstva i mišljenja sam da to u ovom trenutku nije 
neki prioritet. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Da li će se i kako nastaviti radovi na izgradnji kanalizacije na 
području Općine Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Za sada se radovi na ovoj fazi dovršavaju a paralelno sa time radi 
se na dobivanju građevinske dozvole za nastavak radova.Ono što bi bilo sada moguće izvoditi 
je dio naselja Cernik (Pod Vrh) no kada će se radovi na tom dijelu otvoriti još nemamo točnih 
informacija. 
 
JOSIP MALNAR:1.Da li je Općina poduzela nešto za postavljanje znakova upozorenja 
divljač na cesti na području naših naselja? 
 2.Gdje su i dali će se na području Općine postaviti eko kontejneri? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Postavljanje znakova upozorenja je u pripremi a u međuvremenu 
moramo dobiti i suglasnosti vlasnika zemljišta ukoliko se na tom dijelu postavlja nosač za 
znak. 
 2.U tijeku je realizacija postavljanja eko kontejnera po čitavom području Općine i to 
će uslijediti vrlo uskoro. 
MIRKO VUKELIĆ:1.Koliko se je kandidata javilo na natječaj za direktora 
Automotodroma Grobnik? 
Ervin Bura(odgovor):1.Na natječaj se javilo dvoje kandidata, a jedan od njih nije udovoljio 
uvjetima iz natječaja. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Kada mislimo konačno riješiti predmet kupoprodaje 
zemljišta sa tvrtkom KF PROJEKT? 
 2.Zašto je slučaj da je natječaj za direktora motodroma objavljen pa poništen i 
zašto ni jedan od kandidata nije sa ovog područja? 
 3.Kada će se poći u realizaciju dovršenja postupka usklađenja nove izmjere sa 
gruntovnicom? 
Željko Lambaša(odgovor):1.U predmetu kupoprodaje zemljišta sa tvrtkom KF PROJEKT 
Općina nije izgubila ništa.Dapače ima uplaćen avans i vlasnik je zemljišta. 
 3.Što se tiče usklađivanja nove izmjere i gruntovnice svakako da bi to bilo dobro, ali 
za to treba prethodno dobiti suglasnost i odobrenje nadležnog Ministarstva. 
Ervin Bura(odgovor):2.Detalje razloga ne mogu sa sigurnošću reći.Točno je da je takvu 
odluku donio Upravni odbor te da je nakon toga raspisan novi natječaj. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.Da li radovi na izgradnji dječjeg vrtića idu po planu? 
Željko Lambaša_Nada Luketić(odgovor):Radovi idu po planu odnosno kako je regulirano 
aneksom ugovora,tj krajnji rok za završetak radova je 30.ožujka 2015.godine. 
 
KRISTIAN TOMIŠA:1.Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije radovi na 
asfaltiranju se izvode dosta loše.Je li moguće da se vrši bolji nadzor? 
 2.Da li direktor KD ČAVLE može doći na sjednicu i dati izvješće o radu društva? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Općina Čavle je imenovala osobu za nadzor na radovima, no 
njegove nadležnosti nisu takve da direktno sa izvođačima rješava tu problematiku jer su 



 4

investitori KD Vodovod i Hrvatske vode ti koji su imenovali i izabrali stručni nadzor.Naša 
osobe je zadužena da koordinira i rješava manja pitanja koja se pojave tijekom radova.Osobno 
ni mi nismo zadovoljni kako se radovi izvode ni kvalitetom niti brzinom. 
 2.Pozvati ćemo direktora na iduću sjednicu vijeća. 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ:1.Kakva je situacija na Platku i kakva je ovogodišnja 
sezona? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Kakva je situacija najbolje je da pozovemo direktora GSC pa da 
na idućoj sjednici da izvještaj.Inače mogu reći da je ovogodišnja sezona dosta dobra u odnosu 
na prethodne godine. 
 

Točka 1. 
Donošenje Odluke o prihvaćanju sudjelovanja 

Općine Čavle na projektu e-Županija 
 
 Općinski načelnik u kraćem uvodnom izlaganju pozdravlja prisutne predstavnike 
tvrtki koje su angažirane na realizaciji projekta e-Županija koji su pozvani da prezentiraju 
projekat općinskom vijeću. 
U nastavku upoznaje vijeće sa predstavnicima, i to kako slijedi: 
- VANJA SMOKVINA 
- SAŠA UKIĆ 
- DARKO JAŠKA 
- KRUNOSLAV IVANOVIĆ 
- GORAN JURIN. 
 Nakon detaljnog izvješća o projektu, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ, ERVIN BURA. 
 Nakon provedene rasprave, predsjedatelj istu zaključuje te daje prijedlog na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se sudjelovanje Općine Čavle na projektu e-Županija – razvoj otvorene 
širokopojasne pristupne mreže Primorsko-goranske županije. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa IX.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Vijećnik Goran Mavrinac dao je prijedlog da se  na str.3. u odgovoru predsjednika 
Vijeća na njegovo postavljeno pitanje izmijeni riječ nedavno već da se stavi točan datum kada 
je odluka donesena, na što predsjednik ističe da je točno tako i dao odgovor te nema potrebe 
isti mijenjati. 
 Vijećnica Sandra Mohorić daje primjedbi  na broj prisutnih vijećnika na sjednici, a u 
odgovoru je rečeno da je tijekom  izvještaja odvjetnice Silvane Demark utvrđeno da su na 
sjednicu pristigla 2 vijećnika (Goran Mavrinac,Dejan Ljubobratović), pa je točna činjenica da 
je kasnije na sjednici prisustvovalo 13 vijećnika. 
 Obzirom da drugih primjedbi nije bilo, predsjedatelj daje predloženi tekst Zapisnika na 
usvajanje. 
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 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa IX.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
5.veljače 2015.godine. 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o  izradi izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja UPU 11-Sportski centar Platak R62 
 

 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Općinski načelnik. 
 Nakon uvodnog obrazloženja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:GORAN MAVRINAC, KRISTIJAN TOMIŠA, PERICA PRPIĆ, SANDRA 
MOHORIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
VEĆINOM GLASOVA (8 ZA, 1 PROTIV, 6 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 
11-Sportski centar Platak R62.  
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti 

Općine Čavle za ulazak u sastav Urbarne aglomeracije Rijeka 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Općinski načelnik. 
 Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 
GORAN MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, KRISTIAN TOMIŠA, 
SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
VEĆINOM GLASOVA ( 8 ZA, 3 PROTIV, 4 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Daje se prethodna suglasnost Općine Čavle za ulazak u sastav urbane 
aglomeracije Rijeka, sa sjedištem u Rijeci. 
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Točka 5. 
Donošenje odluke o reprogramu kredita za sportsku dvoranu Mavrinci 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Općinski načelnik. 
 Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 
KRISTIAN TOMIŠA, PERICA PRPIĆ, RAJNA BROZNIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
VEĆINOM GLASOVA (9 ZA, 1 PROTIV, 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se reprogram otplate kredita za sportsku dvoranu Mavrinci. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 

ulica i trgova na području Općine Čavle 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Općinski načelnik. 
 Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 
PERICA PRPIĆ, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
VEĆINOM GLASOVA (14 ZA, 1 SUZDRŽAN), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ulica i trgova na području 
Općine Čavle. 
 

Točka 7. 
Informacija o odluci o otpisu duga za komunalnu naknadu 

 
 Uvodno izvješće vijećnicima daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu u kojoj su sudjelovali: GORAN 
MAVRINAC, DENIS ČARGONJA, PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se Informacija prima na znanje. 
 
 
 ZAVRŠENO U 22,20 SATI. 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 


