
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/04 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 29.travnja 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,RAJNA BROZNIĆ, JOSIP MALNAR, 
MARKO ŽUVIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, SMILJANA 
ŠUPAK, PERICA PRPIĆ, EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Nada Luketić, Dolores Burić,te ravnateljica dječjeg 
vrtića ČAVLIĆ Josipa Hlača. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 9 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, nakon čega daje prijedlog o promjeni redoslijeda točaka 
na način da točke 11 i 12 budu točke 1. i 2.današnjeg dnevnog reda sjednice. 
 Obzirom da se prijedlog prihvaća predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno usvojen 
slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Donošenje Odluke  o osnivanju DV ČAVLIĆ 
2.Davanje suglasnosti na Pravilnik o upisima djece u DV ČAVLIĆ 
3.Usvajanje Zapisnika sa XI.sjednice Općinskog vijeća 
4.Godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.do 
31.12.2014.godine 
5.Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2014.godinu 
6.Donošenje I.izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2015.godinu i Projekcije za 2016 
i 2017.godinu 
7.Donošenje I.izmjena i dopuna Programa: 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
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b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
8.Donošenje I.izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2015.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
9.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle 
za 2015.godinu 
10.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
u vlasništvu Općine Čavle 
11.Donošenje odluke o odobrenju prodaje stambenog prostora u vlasništvu Općine Čavle 
12.Donošenje odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta mladih 
13.Donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Čavle za razdoblje 2015-
2020.godine 
 

Točka 1. 
Donošenje Odluke  o osnivanju DV ČAVLIĆ 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik nakon kojeg daje riječ 
ravnateljici Josipi Hlača. 
 
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK GORAN 
MAVRINAC PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 10 VIJEĆNIKA. 
 
 Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:PERICA PRPIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNICA SANDRA 
MOHORIĆ PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 11 VIJEĆNIKA. 
 
 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 osnivanju Dječjeg vrtića „ČAVLIĆ“. 
 

Točka 2. 
Davanje suglasnosti na Pravilnik o upisima djece u DV ČAVLIĆ 

 
 Prijedlog Pravilnika kojeg je usvojilo Upravno vijeće dječjeg vrtića vijećnicima je 
dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i ravnateljica dječjeg vrtića. 
 Prije otvaranja rasprave, općinski načelnik predlaže da se prijedlog Pravilnika dopuni 
na način da se u članku 9.,stavak 4 doda točka 4. koja glasi: 
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„- preslika kartice poreza na dohodak od nesamostalnog rada (PK kartica) oba roditelja na 
kojoj  evidentirana adresa vlasnika kartice mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj mora 
imati prebivalište“. 
 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:SMILJANA ŠUPAK, 
GORAN MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Nakon što su svi prijavljeni sudjelovali u raspravi, predsjedatelj istu zaključuje te daje 
prijedlog Pravilnika na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Čavlić. 
 
 AKTUALNI SAT 
 
PERICA PRPIĆ:1.Kada će se postaviti stup javne rasvjete na novoizgrađenom dječjem 
igralištu na Halovcu? 
 2.Da li je koncesija za prijevoz pokojnika nekome dodijeljena ili to u odnosu na 
zakonske promjene više nije potrebno regulirati na takav način? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Promaknulo na je to i odmah ćemo dati nalog da se stup postavi 
uz dječje igralište. 
 2.Prijevoz pokojnika do promjene zakonskih odredbi je na području Općine Čavle 
obavljala tvrtka LOVOR temeljem odluke o dodjeli koncesije.Poslove ukopa je obavljalo 
komunalno društvo ČAVLE a kako će to biti regulirano nadalje uskoro ćemo doznati kada se 
dobiju točna tumačenja odredbi zakona koji regulira tu problematiku. 
 
EDO BROZNIĆ:1.U kojoj je trenutno fazi izgradnja ceste u industrijskoj zoni Soboli – 
I2? 
 2.Poznato je da je zamjenica načelnika Ivana Cvitan Polić imenovana za 
predsjednicu Stožera zaštite i spašavanja u Općini Čavle.Obzirom da je već dulje 
vrijeme na bolovanju, je li izabran novi i tko će te poslove obavljati nadalje? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Dokumentacija za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole je 
bila predana nadležnom uredu no u međuvremenu je T-COM uvjetovao da se u projekt ugradi 
polaganje njihovih instalacija u trupu ceste što je zahtijevalo izradu dopune projekta.Kada se 
ta dopuna ugradi, prići će se izradi glavnog projekta za građevinsku dozvolu. 
 Nadam se da bi to moglo biti gotovo tijekom ove godine. 
 2.Točno je da je moja zamjenica odsutna s posla i na porodiljnom je 
dopustu.Vjerojatno ću ja osobno obavljati nadalje poslove predsjednika Stožera zaštite i 
spašavanja u Općini Čavle. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Kada je zadnji puta u Općini Čavle izvršena revizija 
financijskog poslovanja i da li se može dobiti izvješće o obavljenoj reviziji? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Kada je točno revizija bila zadnji puta ne mogu reći ali mislim 
negdje prije otprilike 4 godine.Inače izvješća o obavljenoj reviziji vijećnicima su uvijek bila 
dostupna i na sjednicama Vijeća prezentirana.Svi dokumenti financijskog poslovanja Općine 
Čavle dostavljaju se redovito svake godine nadležnim institucijama, a kada će i na koju adresu 
revizija doći obaviti dublje kontrole to ne ovisi o nama. 
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JOSIP MALNAR:1.Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije u Rakovom selu 
prometnice su asfaltirane u cijelosti pa je sada evidentan problem oborinskih voda.Da li 
je u planu izgradnja upojnih građevina kako bi se ti problemi ubuduće riješili? 
 2.Da li je moguće urediti postolja za eko baje koje su u međuvremenu postavljene 
da bi se onemogućilo njihovo micanje sa tih lokacija nakon svake bure? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Činjenica je da se na svakoj lokaciji gdje se cesta asfaltira kasnije 
pojave problemi oborinskih voda.Mi pokušavamo na svakom mjestu gdje je to moguće 
izgraditi upojnu građevinu, no nije to uvijek moguće iz razloga što nisu svi spremni dati 
suglasnost i odobrenje za izgradnju ako se zalazi u njihovo vlasništvo.Mi ćemo obići to 
područje i izvidjeti sve mogućnosti kako bi se taj problem pokušao riješiti. 
 2.Eko baje su doslovce razbacane bez suradnje sa našim komunalnim odjelom i sada 
imamo probleme ne samo na tom području već po čitavoj Općini.Pokušavamo iznaći moguće 
rješenja da se otklone uočeni nedostaci.Za cjelokupno rješenje tog problema potrebna su 
velika sredstva a nismo sasvim sigurni da je to i konačno rješenje.Još ćemo vidjeti kako da 
najbezbolnije riješimo te probleme. 
 

Točka 3. 
Usvajanje Zapisnika sa XI.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika sa XI.sjednice vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Vijećnik Goran Mavrinac na iznijeti prijedlog daje primjedbu u pismenom obliku da 
se kod njegovih vijećničkih pitanja upiše točno onakvo pitanje kakvo je i postavio, što 
predsjedavajući prihvaća te tako ispravljen prijedlog 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 XI.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
26.ožujka 2015.godine. 
 

Točka 4. 
Godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna 
Općine Čavle za razdoblje 1.1.do 31.12.2014.godine 

 
 Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Čavle za 2014.godinu vijećnicima je dostavljen 
uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE ČLAN SAVJETA 
NAČELNIKA ERVIN BURA. 
 
 Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 
MARKO ŽUVIĆ, MIRKO VUKELIĆ,PERICA PRPIĆ, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA 
MOHORIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje izvještaj na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova, 9 ZA , 2 PROTIV, donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 
 Prihvaća se Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 
1.1. do 31.12.2014.godine. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata 

Općine Čavle za 2014.godinu 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova,9 ZA , 2 PROTIV, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata Općine Čavle za 
2014.godinu. 
 

Točka 6. 
Donošenje I.izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle 

za 2015.godinu i Projekcije za 2016 i 2017.godinu 
 
 Prijedlog I.izmjena i dopuna proračuna za 2015.godinu vijećnicima je dostavljen uz 
materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:SMILJANA ŠUPAK, 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, RAJNA BROZNIĆ, PERICA PRPIĆ, EDO BROZNIĆ, 
GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, JOSIP MALNAR, SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog  Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova,9 ZA, 2 
PROTIV,donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se I.izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2015.godinu i 
Projekcije za 2016. i 2017.godinu. 
 

Točka 7. 
Donošenje I.izmjena i dopuna Programa: 

a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 

 
 Prijedlozi Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
vijećnicima su dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
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 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedloge Programa na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova, 9 ZA, 2 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se I.izmjene i dopune Programa: 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu. 
 

Točka 8. 
Donošenje I.izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

za 2015.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 

b)sporta 
c)kulture 

d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
 
 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. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova, 9 ZA, 2 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se I. izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2015.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.godinu 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Nada Luketić. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova, 9 ZA, 2 PROTIV, donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna 
Općine Čavle za 2015.godinu. 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu 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: SMILJANA ŠUPAK, 
PERICA PRPIĆ, MARKO ŽUVIĆ, RAJNA BROZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DEJAN 
LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova, 8 ZA , 3 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Čavle. 
 

Točka 11. 
Donošenje odluke o odobrenju prodaje stambenog 

prostora u vlasništvu 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:PERICA PRPIĆ, 
MIRKO VUKELIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je  
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Daje se Suglasnost za prodaju stambenog prostora u vlasništvu Općine Čavle 
putem javnog natječaja. 
 

Točka 12. 
Donošenje odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje 

kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
 
 Prijedlog Javnog poziva vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u 
privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica upravnog odjela. 
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 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, PERICA PRPIĆ. 
 Tijekom rasprave, vijećnik Goran Mavrinac daje prijedlog amandmana da se u točki 
VI. Prijedloga Javnog poziva, alineja 1. upiše „Uvjerenje o prebivalištu“ umjesto Uvjerenje 
Policijske postaje o prebivalištu. 
 Takav prijedlog se prihvaća pa tako izmijenjen tekst će činiti sastavni dio Odluke o 
objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Odobrava se raspisivanje javnog poziva za predlaganje kandidata i zamjenika 
kandidata za članove savjeta mladih Općine Čavle. 
 

Točka 13. 
Donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja 

Općine Čavle za razdoblje 2015-2020.godine 
 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju pročelnica Upravnog odjela i općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 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 izradi Programa ukupnog razvoja Općine Čavle za razdoblje 
2015 – 2020.godine. 
 
 
 ZAVRŠENO U 22,00 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 


