
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/07 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 10.rujna 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, 
GORAN MAVRINAC,PERICA PRPIĆ,DENIS ČARGONJA. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša, Nada Luketić,Ervin Bura, Dolores Burić. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 10 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. 
 Obzirom da nitko nije imao primjedbu na iznijeti prijedlog, predsjedatelj daje isti na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XIV.sjednice Općinskog vijeća 
2.Izvještaj : 
a) o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 30.lipnja 2015.godine 
b)o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje 1.1. do 30.6.2015 
c) o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.4. do 30.6.2015 
3.Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.1. do 30.6.2015.godine 
4.Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle 
5.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle 
6.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 
a)Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Čavlić“ 



 2

b)Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.godinu 
c)Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle 
7.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javno dobro 
8.Imenovanje člana Odbora za statutarno pravna pitanja 
 
AKTUALNI SAT 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Kakva je trenutno situacija vezano za zakup planinarskih 
domova na Platku? 
Željko Lambaša(odgovor):Prema zakupcima tih poslovnih prostora , temeljem važećih 
Ugovora o zakupu, stekli su se svi preduvjeti za donošenje odluke o raskidu ugovora sa oba 
zakupca.Na sjednici Savjeta načelnika odluka o raskidu Ugovora je i donijeta te se je 
pristupilo uručivanju te odluke zakupcima.Zakupci planinarskih domova dobrovoljno nisu 
pristali na raskid ugovora, pa će vjerojatno uslijediti sudski postupak prema istima radi 
iseljenja.Unatoč takvoj situaciji odlučeno je da se ne čeka završetak sudskog postupka već da 
se krene u raspisivanje novog natječaja kojim bi se ti prostori ponudili potencijalno 
zainteresiranim osobama,uz napomenu da ti prostori nisu slobodni od osoba i stvari radi ranije 
iznijetih činjenica.Sve ovo učinjeno je zbog činjenice da postojeći zakupci unatoč čestim 
opomenama, dogovorima , svoje ugovorne obveze nisu izvršavali redovito niti onako kako je 
dogovoreno uz mogućnosti odgoda otplate zaostalih dugovanja. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Roditelji poginulih branitelja i Udruga PGŽ nedavno su postavili 
spomen ploče na grobljima Cernik i Grobnik (7. rujna).Svaka ta ploča stajala je 500,00 
kuna, a udruga je odlukom načelnika dobila samo 1.000,00 kuna.Iz kojeg razloga 
udruga i roditelji nisu potpomognuti u cjelokupnom iznosu troškova postavljanja istih 
ploča? 
 2.Kakva je situacija sa izgradnjom dječjeg igrališta u naseljima Podrvanj i 
Podčudnić? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Udruga i rodtielji poginulih branitelja o toj inicijativi nisu 
kontaktirali nikog u Općini i za to nismo imali nikakvih saznanja.Odluku o potpori smo 
donijeli i odobrili smo potporu u okvirima naših mogućnosti. 
 2.Sve je to u redu, ali vas pitam na kojoj to lokaciji, a da je vlasništvo sređeno bi mogli 
izgraditi dječje igralište u dijelu naselja Podrvanj ili Podčudnić.Za tu namjenu do sada nikada 
nismo otkupljivali zemljište već su se igrališta uređivala na javnim površinama unutar 
dijelova naselja.U postupku je rješenje vlasništva zemljišta na Krenovcu kod boćarskog kluba 
a ukoliko to uspijemo, stvoriti će se uvjeti za njegovu izgradnju na toj lokaciji. 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Koliko je djece upisano ove godine u dječji vrtić? 
Željko Lambaša(odgovor):Do sada je u dječjem vrtiću ukupno upisano 230 djece i to na sve 
tri lokacije.Još je preostalo slobodnih mjesta za 30-tak djece. 
 
RAJNA BROZNIĆ:1.Do kojeg datuma je ugovorena eksploatacija kamena na području 
Općine Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):Eksploatacija kamena na području Općine Čavle nikada nije bila 
želja niti volja Općine Čavle.Dodjelu koncesije za eksploataciju tvrtki koja je za to iskazala 
interes dala je Županije i nadležno Ministarstvo.Do kojeg datuma je točno ista dana ne mogu 
reći , pa ćemo vijećnici dati pismeni odgovor na taj dio. 
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PERICA PRPIĆ:1.Bilo je govora da će se tijekom ove godine za pripadnike postrojbe u 
sustavu zaštite i spašavanja organizirati vježba, pa me zanima da li se to planira učiniti 
do konca godine? 
 2.Da li je novoizgrađena javna rasvjeta (Metro-Bajta) izrađena sukladno 
projektu energetske učinkovitosti? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Točno je da je bilo riječi o tome a nakon što je završio period 
godišnjih odmora razmisliti ćemo o tome. 
 2.Da projekt nije realiziran sukladno projektu energetske učinkovitosti Općina Čavle 
ne bi uspjela dobiti potporu Ministarstva u iznosu od 60% troškova projekta, tako da je 
odgovor potvrdan. 
 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ:1.U kojoj je fazi projekt proširenja groblja Grobnik? 
Željko Lambaša(odgovor):Projekt proširenja groblja Grobnik ide svojim tijekom, izvršen je 
odabir najpovoljnijeg ponuditelja , u otvorenom roku nije zaprimljena žalba na odluku o 
odabiru , te uskoro slijedi sklapanje Ugovora za odabranim ponuditeljem. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Dio roditelja čija djeca su smještena u starom vrtiću negoduje 
zbog cijene  vrtića obzirom je ona izjednačena sa novim vrtićem.Zašto je cijena vrtića u 
novom i starom izjednačena? 
 2. Posjetitelji ovogodišnje manifestacije „Leto na Čavji“ dobrim dijelom izrazili 
su nezadovoljstvo sa pružanjem ugostiteljskih usluga od strane tvrtke PROMOCIJA 
koja to čini već nekoliko godina.Ove godine je samoinicijativno u sklopu Bartoje 
otkazan nastup Maura Staraja bez nekih razloga.Ista ta tvrtka jedan je od uzročnika i 
neodržavanja maškaranih zabava u Domu Čavle, pa me interesira zašto još uvijek uživa 
povjerenja kod Općine Čavle da bude organizator raznih manifestacija na području 
Općine Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Dječji vrtić je jedinstvena ustanova na području Općine Čavle i 
ne može se dijeliti na novi i stari dio.Cijena boravka djece u dječjem vrtiću kao takvom je 
jedinstvena i mišljena smo da ista nije previsoka u odnosu na standarde usluga. 
 2.Ovih nekoliko zadnjih godina sva događanja na području Općine Čavle vezano na 
gostovanja grupa i pjevača Općinu Čavle nije koštalo niti kune.Poznato je svima da nastupi 
pjevača i grupa koštaju ne male iznose a to netko mora pokriti u konačnici.Zašto nije održan 
koncert Maura Staraja povodom Bartoje trebalo bi pitati samog organizatora.Što se tiče 
organizacije maškaranih zabava mišljenja sam da nije problem samo u onome koji pruža 
ugostiteljske usluge već je to šiti problem i trend je da takva vrsta zabava više nije kao nekada 
od interesa širih masa ljudi. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XIV.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj isti daje na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijela slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnika sa XIV.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, 
održane20.srpnja 2015.godine. 
 

Točka 2. 
Izvještaj : 

a) o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 30.lipnja 
2015.godine 

b)o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje 1.1. do 30.6.2015 
c) o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.4. do 30.6.2015 

 
 Izvještaji su vijećnicima dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili:PERICA PRPIĆ, 
MIRKO VUKELIĆ, JOSIP MALNAR, GORAN MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje izvješća na usvajanje: 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova ( 8 ZA, 2 PROTIV) donijeta slijedeća 
 

O D L U K U 
 
 Prihvaća se Izvješće : 
a) o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 30.lipnja 
2015.godine 
b)o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje 1.1. do 30.6.2015 
c) o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.4. do 30.6.2015 
 

Točka 3. 
Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.1. do 30.6.2015.godine 

 
 Izvješće načelnika vijećnicima je dostavljeno 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, 
SANDRA MOHORIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MARKO ŽUVIĆ, 
PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje izvješće na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (8 ZA, 2 PROTIV) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.1. do 30.06.2015.godine. 
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Točka 4. 
Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi, te drugim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle 
 
 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN 
MAVRINAC. 
 Po iznijetom, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (8 ZA, 2 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluke o III.izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi, te 
drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, 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 izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

a)Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Čavlić“ 
b)Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.godinu 

c)Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle 
 
 Prijedlog odluka vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica upravnog odjela Općine Čavle. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedloge odluke na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno donijeta 
slijedeća 
 

O D L U K U 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama: 
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a)Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Čavlić“ 
b)Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.godinu 
c)Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle. 
 

Točka 7. 
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. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:DENIS ČARGONJA. 
 Po iznijetom, 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 ukidanju statusa javno dobro. 
 

Točka 8. 
Imenovanje člana Odbora za statutarno pravna pitanja 

 
 Prijedlog za imenovanje člana Odbora vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje predsjednik Općinskog vijeća. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu , predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 JASMINKA ŽEŽELIĆ imenuje se za članicu Odbora za statutarno pravna 
pitanja Općinskog vijeća Općine Čavle. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 20,45 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Željko Lambaša 
 
 
 
 
 
 
 


