
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/16-01/09 
URBROJ:2170-03-16-01-1 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 1.prosinca 2016.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, KRISTIJAN TOMIŠA,PERICA 
PRPIĆ,DENIS ČARGONJA, MARKO SOBOTINČIĆ, EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ivana Cvitan Polić,Nada Luketić,Dolores Burić, Ervin 
Bura. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 14 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku  predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz 
materijal za ovu sjednicu. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa 26.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle 
2.Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i Projekcije za 2018. i 2019.godinu 
3.Donošenje Programa: 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 
4.Donošenje Programa javnih potreba u Općini Čavle za 2017.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja 
5.Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu 
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6.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017.godinu 
7.Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
8.Donošenje Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta 
9.Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle 
10.Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 
 
 AKTUALNI SAT 
 
DENIS ČARGONJA:Kada će se konačno sanirati stari ruševni zid kod zgrade Općine 
na Krenovcu ? 
Željko Lambaša(odgovor):Točno je da smo još na prošloj sjednici dali obećanje da ćemo 
riješiti to pitanje.Do danas još uvijek nismo, ali se nadam da će to ipak do kraja godine biti 
riješeno. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Zanima me da li se radna tijela vijeća sastaju i koliko su održali 
sjednica do sada? 
Norbert Mavrinac(odgovor):Putem Upravnog odjela Općine Čavle dostaviti ćemo vam 
pismeni odgovor o broju održanih sjednica odbora Vijeća. 
 
RAJNA BROZNIĆ:1.Da li je moguće napraviti i ucrtati pješački prijelaz kod autobusne 
stanice u Mavrincima (Ravan)? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Nije problem u nama da li ćemo to učiniti ili ne već za to trebaju 
odobrenja nadležnih tijela u čijoj je ingerenciji predmetna prometnica na kojoj bi se trebalo 
ucrtati pješački prelaz.Za takvo rješenje neophodan je preduvjet da sa obje strane postoji 
nogostup što u ovom slučaju nije osigurano za sada.Ukoliko se ostvare bilo kakvi uvjeti da se 
to pitanje riješi nema razloga da to odmah i ne učinimo. 
 
KRISTIJAN TOMIŠA:1.Da li je moguće poduzeti bilo što kako bi se smanjila opasnost 
kod skretanja sa glavne prometnice u Žeželovo selo? 
Željko Lambaša(odgovor): Moguće je no to najvećim dijelom ovisi i o samim vozačima koji 
su nerijetko nedisciplinirani, a policija nije u mogućnosti cjelodnevnim prisustvom spriječiti 
pojave parkiranja vozila.Kada bi Općina imala prometnog redara on bi bio ta osoba koja bi 
češće mogla kontrolirati takve pojave i rješavati upozorenjima ili kaznama. 
 
GORAN MAVRINAC:1.U materijalima za današnju sjednicu nismo dobili izvješća 
radnih tijela općinskog vijeća za što držim da je krajnje neozbiljno obzirom da na 
današnjoj sjednici planiramo donošenje proračuna za 2017.godinu.To je zato jer sijaset 
odbora koji su većinom sačinjeni od nekompetentnih članova postavljenih po političkoj 
direktivi, čast iznimkama, niti ne održavaju sjednice u propisanom zakonskom roku 
zbog nepostizanja  potrebnog kvoruma niti to itko zakonski kontrolira a naknadu za rad 
uredno primaju svaki mjesec.Zašto tolerirate navedeno i zbog čega ne činite ništa da to 
spriječite? 
 2.Na tragu prethodnog pitanja, na zadnjoj sjednici vijeća načelno smo svi bili 
suglasni s prijedlogom kojeg sam iznesao na posljednjem aktualnom satu vezano uz 
toleriranje plaćenog nerada za nedolazak na više od 50% sjednica općinskog vijeća 
pojedinih vijećnika u postojećem mandatu.Slijedom navedenog urudžbeno sam predao 
prijedlog naslovljen na Vas kao predsjednika vijeća te na vijećnike no isti danas ne 



 3

vidim u prilogu materijala kao prijedlog odluke sprečavanja plaćanja nerada u 
općinskom vijeću u postojećem mandatu.Možete li mi obrazložiti zašto? 
Nepravedno je nemoralno i nelogično te sramotno da u današnje vrijeme kada tisuće 
ljudi nemaju posla te čekaju u redu po biroima rada ne bi li dobili posao 
minimalac,Općinsko vijeće Općine Čavle isplaćuje vijećnike za nerad i nedolazak na 
sjednice Općinskog vijeća. 
Norbert Mavrinac(odgovor): Dostaviti ćemo vam pismenim putem odgovor o broju održanih 
sjednica odbora vijeća.Što se tiče vašeg prijedlog nove odluke o naknadama vijećnika za to 
treba poštivati proceduru i Poslovnik, a o tome bi bolje bilo da se očituje novi saziv vijeća 
nakon izbora koji će se održati iduće godine. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Zašto automotodrom nije dao svoje izvješće za 2016.godinu i 
Plan za 2017 što je obvezan prema Ugovoru? 
 2.Imam saznanja da novi adresni model Općine Čavle nije uvršten u karte pa ga 
ljudi i ne mogu koristiti.Kada će se to riješiti? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Automotodrom je dostavio svoje izvješće i Plan za 2017.godinu, 
no to nismo uvrstili na ovu sjednicu već ćemo to učiniti na narednoj sjednici Vijeća. 
Dolores Burić(odgovor):2.U upravni odjel smo zaprimili i mi prijedlog da se to pitanje 
riješi.Obavili smo nekoliko kontakata ali do konačnog načina rješenja tog pitanja nismo 
uspjeli doći. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 26.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Obzirom da nitko nema primjedbi na prijedlog Zapisnika, predsjednik daje isti na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnika sa XXVI.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
27.listopada 2016.godine. 
 

Točka 2. 
Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i 

Projekcije za 2018. i 2019.godinu 
 
 Prijedlog proračuna za 2017.godinu i Projekcije za 2018. i 2019.godinu vijećnicima je 
dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodnom dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO 
SOBOTINČIĆ, DENIS ČARGONJA, PERICA PRPIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, 
MARKO ŽUVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, GORAN MAVRINAC. 
 Tijekom rasprave istaknuto je da je OO HDZ prema ranijem dogovoru dostavio  
amandman na prijedlog proračuna, koji je predlagač i prihvatio pa je isti i ugrađen u ovaj 
konačan prijedlog proračuna . 
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 Što se tiče amandmana vijećnika GORANA MAVRINCA isti je dostavljen u 
pismenom obliku na samoj sjednici, pa predsjednik poziva predlagača da se očituje o 
predmetnom amandmanu vijećnika Gorana Mavrinca. 
 AMANDMAN: 
U razdjelu 001-predstavnička i izvršna tijela, glava br.00101 – Općinsko vijeće, program 
0101 – djelatnost predstavničkog tijela, aktivnost A010101 – redovni rad predstavničkog 
tijela, pozicija 2 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 
smanjuje se za 410.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka:razdjel 003 – javne 
potrebe,glava br.00301-školstvo,program 0302-smještaj djece u predškolske 
ustanove,aktivnost A030201-smještaj djece u predškolske ustanove. 
 
U razdjelu 005-Gospodarstvo i zaštita potrošača/poticanje razvoja gospodarstva,glava 
rb.00504-Poslovne zone,program 0504-Radne zone,aktivnost A050401-Radne zone 
smanjuje se za 479.800,00 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – javne 
potrebe,glava br.00301-školstvo,program 0302-smještaj djece u predškolske 
ustanove,aktivnost A030201-smještaj djece u predškolske ustanove. 
 
U razdjelu 003 – Ured načelnika,glava br. 001103-Ured načelnika,program 0104-
Djelatnost ureda načelnika,aktivnost A 010402-Ostali rashodi ureda načelnika,pozicija 
21.3-Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva i sl. smanjuje se za 
90.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka razdjel 005-Gospodarstvo i zaštita 
potrošača/poticanje razvoja gospodarstva,glava br.00504-Poslovne zone,program 0504-
Radne zone,aktivnost A 050401-Radne zone. 
 
 Obzirom da općinski načelnik kao predlagač, ne prihvaća amandman, predsjednik daje 
isti na glasovanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da amandman vijećnika 
GORANA MAVRINCA, većinom glasova (1 ZA, 13 PROTIV) se ne prihvaća. 
 
 U nastavku, predsjednik otvara drugi krug rasprave po prijedlogu proračuna kako je i 
predložen, a za koju su se prijavili:MARKO SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, GORAN MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, PERICA 
PRPIĆ,KRISTIJAN TOMIŠA, NORBERT MAVRINAC. 
 Temeljem provedene rasprave, predsjednik daje prijedlog Proračuna za 2017.godinu i 
Projekcije za 2018. i 2019.godinu na usvajanje. 
 Nakon izvršenog glasovanja,dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Proračun Općine Čavle za 2017.godinu i Projekcija za 2018. i 
2019.godinu. 
 

Točka 3. 
Donošenje Programa: 

a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

 
 Prijedlozi Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 
vijećnicima su dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
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 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Nada Luketić.  
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedloge Programa na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Program: 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu; 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu. 
 

Točka 4. 
Donošenje Programa javnih potreba u Općini Čavle za 2017.godinu iz oblasti: 

a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 

d)predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja 
 
 Prijedlozi Programa javnih potreba za 2017.godinu vijećnicima su dostavljeni uz 
materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedloge Programa na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Program javnih potreba u Općini Čavle za 2017.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva; 
b)sporta; 
c)kulture; 
d)predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Čavle za 2017.godinu 
 
 Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2017.godinu vijećnicima je 
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodnom dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedloge Programa na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2017.godinu. 
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Točka 6. 
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća 
Općine Čavle za 2017.godinu 

 
 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017.godinu vijećnicima je dostavljen uz materijal 
za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN MAVRINAC, 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova: 13 ZA, 1 PROTIV, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017.godinu. 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o 

uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole 
njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih 

pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica Upravnog odjela Dolores Burić. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO 
SOBOTINČIĆ, MARKO ŽUVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu 
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta 

 
 Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta vijećnicima je 
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju zamjenica Općinskog načelnika Ivana Cvitan 
Polić i Nada Luketić. 
 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: PERICA PRPIĆ, 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje. 
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 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta. 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle 

 
 Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina vijećnicima je dostavljen uz materijal za 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle. 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 

 
 Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja vijećnicima je dostavljen uz materijal za 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Nada Luketić. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: MARKO 
SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ, RAJNA BROZNIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova: 11 ZA, 3 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o otpisu potraživanja. 
 
 
 ZAVRŠENO U 20,00 SATI. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
     Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 


