
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/06 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 20.srpnja 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,MARKO SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ,DENIS ČARGONJA, 
EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša, JosipaHlača – ravnateljica DV Čavlić. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 12 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. 
 Prije davanje istog prijedloga na usvajanje , predsjedatelj daje prijedlog da se toče 5.a i 
5.b stave kao prve točke dnevnog reda, što se i prihvaća pa tako izmijenjeni prijedlog 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.a)Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg 
vrtića ČAVLIĆ 
1.b)Donošenje odluke o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića ČAVLIĆ 
2.Usvajanje Zapisnika sa XIII.sjednice Općinskog vijeća 
3.Donošenje odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
u Općini Čavle 
4.Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čavle 
5.Donošenje odluke o poništavanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove 
Savjeta mladih 
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Točka 1. 
a)Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića ČAVLIĆ 
b)Donošenje odluke o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića ČAVLIĆ 

 
 Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti kao i izmjene i dopune Statuta DV 
Čavlić, te odluke o osnivanju podružnice DV Čavlić, vijećnicima je dostavljen uz materijal za 
ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i ravnateljica dječjeg vrtića 
Josipa Hlača. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedloge na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 1.Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg 
vrtića ČAVLIĆ, koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijelo na sjednici 13.srpnja 
2015.godine. 
 
 2.Donosi se Odluka o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića ČAVLIĆ 
 
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK GORAN 
MAVRINAC,PA SADA SEJDNICI PRISUSTVUJE 13 VIJEĆNIKA. 
 
AKTUALNI SAT 
 
EDO BROZNIĆ:1.Kakva će biti situacija sa TZ Čavle vezano na najavu promjene 
Zakona o turističkim zajednicama kojima je rečeno da se na izdavanje za plaće 
zaposlenih u TZ ne može izdvajati više od 25%? 
Željko Lambaša(odgovor):1.To su samo najave i prijedlozi izmjena Zakona, a kako će oni 
izgledati i kakav će biti donijet ne možemo unaprijed prognozirati.Trenutno stanje vezano na 
TZ Općine Čavle je takvo da bi ti izdaci bili negdje na granici novog prijedloga kakvog ste 
iznesli.Moramo istaknuti da se razmišlja i o tome da se više TZ ujedini u jednu i da tako 
funkcioniraju.Što će biti i kako vidjeti će se po donošenju novog Zakona a prema njemu ćemo 
se i ponašati. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Prilikom obilježavanja Dana Podhumskih žrtava 12.srpnja na 
spomeniku u Sobolima održani su govori među kojima je za istaknuti da se već drugu 
godinu spominju različite brojke poginulih osoba što je neprihvatljivo i to bi trebalo 
spriječiti.Činjenice govore koliko je stvarno ljudi tamo poginulo jer su postavljena i 
obilježja za svakog od njih.Zašto se to od strane Općine ne pazi što će i tko nešto tom 
prilikom govoriti? 
Željko Lambaša(odgovor):Na iznijeto nemam neki poseban komentar niti je u nadležnosti 
mene kao načelnika da određujem tko će i što tom prilikom govoriti.Briga o tome je 
drugih.Mogu samo reći da su meni osobno 2 barbe tamo sahranjena, moja majka je još uvijek 
živa, a mislim da o tome treba pitati one koji su u to vrijeme bili živi i preživjeli ta 
događanja.Osobno ja nemam namjeru nekoga uvjeravati što da tom prilikom kaže.Broj 
poginulih osoba stoji ispisan na ploči i to su činjenice. 



 3

 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ:1.U kojoj mjeri će se na proračun Općine Čavle odraziti 
promjena Zakona o porezu na dohodak? 
Željko Lambaša(odgovor):Obzirom na dio promjena koji se odnose na porez na dohodak 
mogu raći da je za prvu polovicu godine s osnova povrata poreza građanima isplaćen iznos iz 
proračuna Općine Čavle u veličini od 500.000,00 kuna.Do kraja godine se očekuje da bi taj 
iznos mogao biti oko 1,2 miliona kuna. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Stupanjem na snagu Odluke o novom adresnom modelu u Općini 
Čavle, a vezano na činjenicu da je tijekom rasprave iznijeto više primjedbi u odnosu na 
rješenja koja su mještani u međuvremenu dobili interesira me da li će oni ponovno 
morati raditi izmjene dokumenata koje su ili će u međuvremenu napraviti? 
 2.Što Općina misli sa objektima na Platku nakon donošenje odluke o raskidu 
Ugovora o zakupu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Odluka o novom adresnom modelu odnosno o imenovanju trgova 
i ulica donijeta je na sjednici Općinskog vijeća i to nakon svih prijedloga i primjedbi pa stoga 
nema nikakvog razloga da se ista mijenja samo tako. 
 2.Pred nekoliko tjedana donijeta je odluka o raskidu ugovora o zakupu za planinarske 
domove na Platku radi nepridržavanja istih u odnosu na odredbe tih Ugovora , prvenstveno 
dugovanja za zakup prostora.Temeljem toga morali smo poduzeti određene mjere radi naplate 
tih potraživanja koja nisu mala a i do sada su te obveze zakupci vrlo neredovito izvršavali.Što 
ćemo i kako dalje, prethodno ćemo konzultirati odvjetnički ured i prema tome ćemo i 
postupati u skladu sa Zakonom i sa odredbama Ugovora. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Da li Općina Čavle razmišlja da se konačno nešto pokrene 
vezano na provedbu nove izmjera odnosno usklađenja katastra i gruntovnice na 
području Općine Čavle? 
 2.Da li se je i što uopće promijenilo ili napravilo u odnosu na naplatu 
potraživanja prema tvrtki KF PROJEKT? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Taj postupka započeo je još za vrijeme Mjesne zajednice, 
nastavljen je  tijekom 90-tih,Vlada je bila dala zeleno svjetlo za daljnju provedbu, no tom 
prilikom je Geodetska uprava zahtijevala ponovnu reambulaciju izmjere, a to se do danas nije 
dogodilo.U nekoliko navrata smo ponovno uputili zahtjev i inicijativu za realizaciju tog 
projekta, no do danas nismo naišli na razumijevanje.Inače sugestija vas vijećniče je na mjestu 
i od interesa je za svih nas kako za mještane tako i za Općinu. 
 2.Ponovno napominjem da je zemljište još uvijek u vlasništvu Općine Čavle, naplaćen 
je avans a Općina je svoje interese zaštitila jer smo uknjižili teret na zemljište u vlasništvu 
tvrtke KF PROJEKT, pa stoga nema opravdane bojazni da Općina Čavle u tome može nešto 
izgubiti. 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Što se ove godine planira učiniti na Platku? 
 2.Nakon izgradnje kanalizacijske mreže na dijelu Općine uočeni su određeni 
nedostaci na šahtama.Da li se to može i da li hoće otkloniti? 
Željko Lambaša(odgovor):Sa zadovoljstvom mogu reći da na Platku će se i dalje raditi i 
ulagati i to ne mali novci.Najvećim dijelom te radove će financirati Županija. 
 2.Što se tiče nedostataka na šahtama kanalizacije moramo izvidjeti o čemu se radi te 
vidjeti što se po tome može poduzeti. 
 
SMILJANA ŠUPAK:1.Da li ima zainteresiranih za zakup prostora Kaštela i čitaonice u 
Grobniku? 
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 2.Da li su obavljeni i koliko sistematski pregledi sportaša ove godine? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Nedavno smo donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 
o poslovnim  prostorima.Tom odlukom smo uvelike smanjili početni iznos zakupnine za te 
prostore koje smo zajedno sa planinarskim domovima svrstali u objekte od posebne važnosti 
za Općinu.Za sada još uvijek nije iskazan neki poseban interes no u pripremi smo da se 
uskoro raspiše natječaj kojim bi obuhvatili sva 4 prostora. 
 2.Na ovo pitanje vijećnici ćemo dati pismeni odgovor. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.Trenutno se izvode radovi na proširenju javne rasvjete Metro-
Bajta.Rečeno je da će ti radovi biti gotovi do konca 8.mjeseca.Kada se zaista očekuje 
završetak tih radova? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Za sada radovi idu kako su i planirani.Nadamo se da će 
početkom 8.mjeseca sve biti spremno za tehnički prijem, a puštanje u rad oko Bartoje. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Podpredsjednik Vlade Branko Grčić najavio je kako će se JLS 
smanjiti prihodi s osnova poreza na dohodak, ali će se nekim kompenzacijskim mjerama 
određeni dio tih sredstava vraćati onima koje su to tim promjenama zakona 
izgubile.Tim JLS j moguće da pomoć bude stizala i iz EU fondova.Sve te promjene  
donose da ćemo prvo poći tri koraka naprijed dok ćemo 2017 godine poći dva koraka 
unazad.Unatoč tome čini mi se da je ovo klasični predizborni trik Vlade RH.Pored toga 
zanima me da li će Vlada tako ubrana sredstva ulagati u komunalnu infrastrukturu 
poslovnih zona kako bi Općina postala interesantnija potencijalnim ulagačima koji sada 
blago rečeno izbjegavaju naše područje? 
 2.Po kojim kriterijima su birani članovi Stožera zaštite i spašavanja, jer nisam 
primijetio da je to bilo gdje obrazloženo.Nakon mojih upita rečeno mi je da je to stvar 
Općine, pa me zanima na koji način je to Općina Čavle imenovala članove Stožera? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ja vijećniče sa vama po pitanju rada Vlade RH nemam namjeru 
polemizirati na ovom mjestu, a veći dio onoga što je rečeno u vašem pitanju jednostavno nije 
istinito. 
 2.Vezano na imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanja donijet je Zakon koji tu 
problematiku regulira i sukladno njemu je Općina Čavle na ovom Vijeću donijela Odluku o 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za Općinu Čavle. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa XIII.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
ovog Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije imao primjedbu na iznijeti prijedlog, predsjedatelj utvrđuje 
da je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
18.lipnja 2015.godine. 
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Točka 3. 
Donošenje odluke o sufinanciranju redovitog programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju Općinski načelnik i ravnateljica DV Čavlić. 
 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili: 
MARKO SOBOTINČIĆ, JOSIP MALNAR, MIRKO VUKELIĆ, MARKO ŽUVIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, PERICA PRPIĆ, SANDRA MOHORIĆ, 
GORAN MAVRINAC, RAJNA BROZNIĆ, NORBERT MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 9 ZA, 4 PROTIV, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Općini Čavle. 
 

Točka 4. 
Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čavle 

 
 Predsjedatelj u kraćem uvodnom izlaganju napominje da je u privitku materijala 
vijećnicima dostavljena cjelokupna dokumentacija zaprimljenih prijedloga kao i očitovanja 
općinskog načelnika i Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu koji je zaprimljene 
prijedloge obradio te dao svoj prijedlog za donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje predsjednica Odbora Sandra Mohorić. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:PERICA PRPIĆ, 
MARKO SOBOTINČIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Prije davanja prijedloga na usvajanje, predsjedatelj utvrđuje konačni prijedlog da se 
javna priznanja dodijele: 
- godišnja nagrada - Udruzi ČAVJANSKE MAŠKARE 
   - BK ČAVLE ŠB 
- počasni građanin - ŠPIRO GUBERINA. 
 Po iznijetom, iste prijedloge daje na usvajanje po pojedinačnom izjašnjavanju. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, predsjedatelj utvrđuje da su donijete slijedeće odluke: 
 
1.većinom glasova (8 ZA, 4 PROTIV, 1 SUZDRŽAN), donijeta je  
 

O D L U K A 
 
 Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje se Udruzi ČAVJANSKE MAŠKARE 
za osobite uspjehe u razvoju kulturne baštine. 
 Nagrada se sastoji od Povelje i novčane nagrade u visini od 10.000,00 kuna. 
 
 
 
 
 



 6

2.JEDNOGLASNO, donijeta je 
 

O D L U K A 
 
 Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje se BK ČAVLE ŠB za osobite uspjehe 
u razvoju sporta i sportske kulture. 
 Novčana nagrada sastoji se od Povelje i novčane nagrade u visini od 10.000,00 
kuna. 
 
3.većinom glasova (10 ZA, 3 SUZDRŽANA) donijeta je 
 

O D L U K A 
 
 Počasnim građaninom Općine Čavle proglašava se gosp.ŠPIRO GUBERINA za 
osobite uspjehe u razvoju i njegovanju kulturne baštine, te doprinosu razvoju ugleda 
Općine Čavle. 
 Nagrada se sastoji od Povelje. 
 

Točka 5. 
Donošenje odluke o poništavanju javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Rajna Broznić predsjednica Odbora za izbor i 
imenovanje. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 
 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 
 
 Donosi se Odluka o poništavanju javnog poziva za predlaganje kandidata za 
članove Savjeta mladih. 
 
 
 ZAVRŠENO U 21,30 SATI. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 
 


