OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/13-01/07
URBROJ:2170-03-13-01-1

ZAPISNIK
sa IV. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
održane 3.listopada 2013.godine
Sjednica se održava u prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle
MARKO SOBOTINČIĆ.
Prisutni:MARKO SOBOTINČIĆ, KRISTIJAN ROSIĆ, SANDRA ROSANDA,
KRISTIAN TOMIŠA, DENIS ČARGONJA, MARIJANA KOŠČIĆ, PERICA PRPIĆ,
GORAN MAVRINAC, JOSIP ČARGONJA,JOSIP MALNAR, DOLORES SEMION,
SANDRA MOHORIĆ, VLASTA ŠUPAK.
Ostali prisutni:ŽELJKO LAMBAŠA,IVANA CVITAN POLIĆ, SAŠA RANDIĆ,
DORIS MICULINIĆ.
Točka 1.
Izvješće Mandatne komisije o zahtjevu vijećnika za stavljanje
Mandata u mirovanje i verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća
U uvodnom dijelu predsjedatelj poziva predsjednika Mandatne komisije (Kristian
Tomiša) da podnese izvješće o zahtjevu vijećnika Ivana Kruljca za stavljanje mandata u
mirovanje, te za imenovanje njegovog zamjenika za obnašanje dužnosti općinskog vijećnika,
MIRKA VUKELIĆA.
U nastavku predsjednik Mandatne komisije čita tekst svečane prisege nakon koje istu
vijećnik vlastoručno potpisuje te time postaje vijećnikom Općinskog vijeća Općine Čavle.

Nakon izvješća Mandatne komisije ,Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 14
članova Općinskog vijeća, pa će sve donijete odluke biti punovaljane.
U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz
poziv i uz materijal za ovu sjednicu.
Vijećnik Josip Čargonja daje prijedlog da se iz dnevnog reda ove sjednice izbaci točka
10.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknada za rad
vijećnika, članova radnih tijela i članova Savjeta Općinskog načelnika.
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Obzirom da taj prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova (5 ZA), predsjedatelj daje
pročitani prijedlog dnevnog reda na usvajanje, te utvrđuje da je većinom glasova, 9 ZA, 3
PROTIV, 2 SUZDRŽANA, prihvaćen slijedeći

D n e v n i r e d:
2.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama UPU zone proizvodne namjene I2 – SOBOLI
3.Usvajanje Zapisnika sa III.sjednice Općinskog vijeća
4.Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na održavanju
nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle
5.Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na održavanju
objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle
6.Donošenje Odluke o odobrenju troškova sanacije i zaštite kulturnog dobra Kaštel Grobnik
7.Donošenje Odluke o imenovanju ulica po naseljima na području Općine Čavle
8.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Čavle
9.Donošenje Odluke o izboru članova Odbora:
-za mjesnu samoupravu
- za gospodarski razvoj i poduzetništvo
- za urbanizam i prostorno uređenje
- za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
- za informiranje,međuopćinsku,međugradsku i međunarodnu suradnju
- za sport
- za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade
- za hrvatske branitelje
- za turizam
- za kulturu i tehničku kulturu
- za proračun,financije,kapitalne projekte i strateški razvoj
10.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknada za rad
vijećnika,članova radnih tijela i članova Savjeta Općinskog načelnika
11.Rasprava o inicijativi za izradu izmjena i dopuna DPU „CENTAR ČAVLE“
12.Rasprava o prijedlogu inicijative za pokretanje postupka usklađivanja katastra i
gruntovnice na području Općine Čavle
13.Rasprava o pokretanju inicijative za održavanje zajedničke sjednice općinskih vijeća
Općine Čavle i Općine Jelenje
14.Izvještaj o obustavi primjene odluka sa sjednica Općinskog vijeća (saziv 2013-2017)
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama UPU zone
proizvodne namjene I2 – SOBOLI
Uvodno kraće obrazloženje daje općinski načelnik, nakon kojeg daje riječ izrađivaču
prijedloga Saši Randiću.
Prijedlog odluke o ostali prilog materijala ove točke dnevnog reda vijećnicima je
dostavljan uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
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Odluka
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama UPU zone proizvodne namjene I2 –
SOBOLI.

AKTUALNI SAT
SANDRA MOHORIĆ:1.Iz kojeg razloga ovu sjednicu općinskog vijeća ne snima TV
JELENJE?
2.Zašto se vi predsjedniče Općinskog vijeća na ponašate pažljivo prema
općinskoj imovini te ostavljate nakon sjednice otključana ulazna vrata?
Marko Sobotinčić(odgovor):1.Današnja sjednica općinskog vijeća se ne snima iz razloga
zauzetosti ekipe TV JELENJE.
2.Vaše pitanje mi uopće nije jasno kao niti razlog takvog pitanja.
GORAN MAVRINAC:1.Kada će započeti radovi na remontu žičara na Platku jer se
zimska sezone približava?
Željko Lambaša(odgovor):1.Za remont žičara raspisan je javni natječaj.Prema saznanjima na
postupak je uložena žalba (odluka o odabiru ponuditelja), te je sada postupak rješavanja
uložene žalbe.Nije mi poznato koliko je vremena potrebno da se radovi kada započnu i dovrše
tako da o tim rokovima ne mogu govoriti niti nešto tvrditi.
JOSIP MALNAR:1.Odluka o komunalnom doprinosu je donijeta a nije mi poznato od
kada je ona u primjeni.?
2.Kada se može očekivati popravak rasvjete na boćalištu BK BAJCI?
Marko Sobotinčić(odgovor):1.Odluka o komunalnom doprinosu donijeta je na sjednici
21.lipnja 2013.godine, na istoj sjednici koju ste vi vijećniče uz ostale vijećnika oporbe
napustili.Ona sadržava sve ove beneficije koje ste napomenuli, ali je radi postupka općinskog
načelnika koji je zatražio ocjenu zakonitosti te i drugih odluka koje su bile donešene došlo do
odgode primjene, sve dok se nije dobilo mišljenje nadležnih institucija.Kada se ta mišljenja i
dobivena, odluka je objavljena u Službenim novinama PGŽ dana 16.kolovoza, a stupila je na
snagu 24.kolovoza 2013.godine.
Željko Lambaša(odgovor):2.Za rješenje ovog problema nije potrebno čekati sjednicu
Općinskog vijeća već se jednostavno pozivom u Općinu može prijaviti kvar te se potom
zatraži intervencija one firme koja ima koncesiju za održavanje javne rasvjete na području
Općine Čavle.Rješenje ovog pitanja se može provesti i bez sudjelovanja komunalnog redara.
DENIS ČARGONJA:1.Da li je što učinjeno da se roditelje i užu rodbinu poginulih
branitelja oslobodi plaćanja grobne naknade?
2.Iz kojeg razloga nije potpuno asfaltirana cesta koja vodi do plinske stanice na
Čudniću , fali jedan mali dio, i dali se može što poduzeti za sanaciju napuštene ruševne
kuće uz cestu u Podčudniću?
Željko Lambaša(odgovor):1.Temeljem vašeg pitanja još sa prošle sjednice, donio sam odluku
kojom se ta grupacija ljudi oslobađa od obveze plaćanja grobne naknade.
2.Cesta nije u potpunosti asfaltirana iz razloga što Hrvatska uprava za ceste nije dala
suglasnost za priključenje nerazvrstane ceste na tom dijelu državne ceste pa se čeka rješenje.
Što se tiče sanacije ruševne zgrade ona je sigurno u privatnom vlasništvu i bez suglasnosti i
odobrenja vlasnika nije moguće bilo što poduzimati.Ukoliko vijećniče kao mještanin na tom
dijelu možete takvo što dogovoriti sa vlasnicima možemo razmisliti o vašem prijedlogu.
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PERICA PRPIĆ:1.Mještani dijela Halovca uputili su zahtjev prema Općini za
izgradnjom dječjeg igrališta.Da li će se to razmotriti i kada se može očekivati takva
izgradnja?
Željko Lambaša(odgovor):1.Izgradnja dječjeg igrališta na Halovcu je u fazi priprema i kada se
riješi papirologija pristupiti ćemo izgradnji.Inače moram napomenuti da je to u planovima.
MIRKO VUKELIĆ:1.Koliko će biti troškovi naknada članova Odbora općinskog vijeća
koji su kako vidimo iz prijedloga povećani u odnosu na dosadašnji broj?
Marko Sobotinčić(odgovor):1.Istina je da je povećan broj odbora i samim time i broj ljudi u
svim odborima .Isto tako je činjenica da smo odlukom vijeća brisali Savjet načelnika za kojeg
smatramo da Općinu košta dosta u odnosu na pruženo, tako da će u konačnici troškovi
ukupno gledano biti negdje na istoj razini.Što se tiče i tih troškova na dnevnom redu sjednice
je i Odluka o visini naknada, pa se o tome može govoriti i tom prigodom ukoliko se misli na
smanjivanju ukupnih troškova s te osnove.
VLASTA ŠUPAK:1.Kada će započeti radovi na izgradnji vrtića?
Željko Lambaša(odgovor):1.Sve je pripremljeno i radovi će uskoro započeti.
MARIJANA KOŠČIĆ:1.Što je sa zgradom na Krenovcu do sjedišta KD ČAVLE?
Željko Lambaša(odgovor)Pred nešto više od godine dana okončan je postupka sređivanja
vlasništva nad tim objektom i Općina Čavle je postala vlasnikom te nekretnine.U
međuvremenu smo pokušali u tim prostorima riješiti pitanje smještaja DVD ČAVLE no
udruga je takvo ponuđeno rješenje odbila.Što će biti sa tom nekretninom nismo definitivno
odlučili još do sada.
KRISTIAN TOMIŠA:1.Vezano za objekte na Platku i motodrom Grobnik interesira me
zašto se još uvijek nije izvršila rečena i najavljena primopredaja žičara na Platku, te
kako je moguće da na sastanku danas održanom na motodromu prisutni odvjetnik
zastupa istovremeno obje strane (Općinu i MK KVARNER), mislim da to nije najbolje
rješenje?
2.Zašto je natječaj za poslovni prostor u domu Čavle ponovljen?
3.Po općini kruže priče o saobraćanoj nezgodi u kojoj je sudjelovao načelnik, pa
predlažem da se očituje o tom događaju.
Željko Lambaša(odgovor):1.Dosadašnji korisnik žičara na Platku u tri navrata je odgodio
zakazanu primopredaju a o tome sam vas i izvijestio osobno.Predlažem da vi vijećniče na toj
primopredaji budete nazočan kao jedan od predstavnika Općine Čavle.
2.Natječaj za poslovni prostor u Domu Čavle sam poništio iz razloga da se otklone
sumnje pojedinaca na nekakve neregularnosti i prije donošenja prijedloga za odabir
najpovoljnije ponude.U novom natječaju će se prilikom otvaranja ponuda prisutne odmah
upoznati sa svim detaljima iz ponude kako kasnije ne bi bilo različitih priča glede ispravnosti
ponude i samog postupka ocjene kompletnosti pojedine ponude.
3.Točna je informacija da sam bio sudionikom saobraćajne nezgode kojom prilikom je
oštećeno službeno vozilo Općine.Auto je popravljen a drugih šteta nije bilo ni prema trećim
osobama.
SANDRA ROSANDA:1.Da li je moguće da se izvrši ispitivanje kakvoće vode na
području naselja Mavrinci jer je posljednjih dana vidljivo naoko da voda ima drugačiju
boju?
Željko Lambaša(odgovor):1.Do sada nisam dobio takve informacije, ali uputiti ćemo ovo
pitanje i zahtjev prema KD Vodovod i kanalizacija da nas informiraju o tome odmah.

5

GORAN MAVRINAC:1.Zašto sam najprije imenovan a onda brisan kao član
Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za poslovni prostor u Domu Čavle?
Željko Lambaša(odgovor):1.O članovima Povjerenstva odluku donosim ja, a kako sam dobio
informaciju od predsjednika Povjerenstva da je spriječen te da neće moći prisustvovati
otvaranju, a takvu informaciju sam imao i za vas, pa sam s tog osnova imenovao druge osobe
kako bi se postupak otvaranja mogao provesti.
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Kada će točno započeti radovi na izgradnji dječjeg vrtića?
2.Kada se mogu očekivati radovi na izgradnji ceste na Lišćevici i u SobolimaKikovica za koje su dobivene dozvole?
Željko Lambaša(odgovor):1.Početak radova je zakazan za sutra uvođenjem izvođača u posao
od strane nadzornog organa, a radovi su dogovoreni za srijedu 9.listopada 2013.godine.
2.Cesta na Lišćevici je fizički izvedena jer veći dio nje čini stari dio Lujzijane, ali radi
se tehničkoj dokumentaciji jer ista nije postojala kako bi se ona kasnije mogla ucrtati u
katastar.Za tu cestu je dobivena lokacijska dozvola.Što se tiče ceste u Sobolima na Kikovici ,
za nju je dobivena građevinska dozvola ali trenutno investitor radi općeg stanja u
gospodarstvu nije zainteresiran za početak radova na izgradnji poslovnih objekata a time
nema interesa niti za izgradnju ceste.Iz tog razloga još definitivno ne znamo kako ćemo
pristupiti tom rješenju izgradnje pristupne ceste za rotorom za zonu Kikovica.
Točka 3.
Usvajanje Zapisnika sa III.sjednice
Općinskog vijeća
Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku
je Zapisnika.
Primjedbu na Zapisnik dala je vijećnica Dolores Semion vezano na točku 14. te traži
da se prigodom glasovanja nju kao vijećnicu napomena da je bila protiv a ne suzdržana
prilikom glasovanja.
Predsjedatelj napominje da je vijećnica u raspravi izrazila protiv prijedloga odluke ali
je činjenica da je prilikom glasovanja točno bilo brojano da su 2 vijećnika suzdržana a ta
činjenica se ne može mijenjati naknadno.
Vijećnica Sandra Mohorić daje prijedloge ispravka Zapisnika više vezano za tehničke
greške koje predsjedatelj prihvaća te se prihvaća ispravak Zapisnika sa III.sjednice na način
kako je predložila vijećnica Sandra Mohorić.
Potom predsjedatelj daje Zapisnika na usvajanje,a po izvršenom glasovanju, dizanjem
ruku, utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Usvaja se Zapisnik sa III.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane
6.kolovoza 2013.godine.
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Točka 4.
Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta
na području 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 su se prijavili: KRISTIAN TOMIŠA,
SANDRA MOHORIĆ, MIRKO VUKELIĆ, PERICA PRPIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih
cesta na području Općine Čavle u provedenom postupku Javnog natječaja
prikupljanjem pismenih ponuda odabire se ponuda ponuditelja KD ČAVLE
d.o.o.,Podčudnić 109.
Točka 5.
Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja
javne rasvjete na području 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, a obzirom se nitko nije prijavio za raspravu,
predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju objekata i
uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle u provedenom postupku Javnog
natječaja prikupljanjem pismenih ponuda odabire se ponuda ponuditelja KD ENERGO
d.o.o.,Dolac 14 Rijeka.
Točka 6.
Donošenje Odluke o odobrenju troškova sanacije i zaštite
kulturnog dobra Kaštel Grobnik
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:PERICA PRPIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje.
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Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Daje se suglasnost za odobrenje troškova sanacije i zaštite kulturnog dobra
Kaštel Grobnik.
Točka 7.
Donošenje Odluke o imenovanju ulica po naseljima
na području Općine Čavle
Materijal za ovu točku dnevnog reda vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu i u
privitku je Zapisnika.
Prije otvaranja ove točke dnevnog reda, predsjedatelj daje prijedlog da se na ovoj
sjednici unatoč prijedlogu prethodno provede rasprava a da se konačno donošenje odluke o
imenovanju lica po naseljima Općine Čavle odgodi za jednu od idućih sjednica.
Takav prijedlog predsjedatelj daje na usvajanje,a po izvršenom glasovanju, 9 ZA, 4
PROTIV, 1 SUZDRŽAN, utvrđuje da se prijedlog PRIHVAĆA većinom glasova, pa sada
točka dnevnog reda ima naziv:
„Rasprava o prijedlogu odluke za imenovanje ulica po naseljima na području Općine Čavle.“
U nastavku uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.
Po iznijetom obrazloženju, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se
prijavili:GORAN MAVRINAC, KRISTIAN TOMIŠA,SANDRA MOHORIĆ, PERICA
PRPIĆ, DENIS ČARGONJA, JOSIP ČARGONJA, SANDRA ROSANDA, JOSIP
MALNAR.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj ponovno daje riječ općinskom načelniku koji
daje osvrt na iznijete primjedbe tijekom rasprave.
Obzirom da je prihvaćen prijedlog o preimenovanju točke dnevnog reda, predsjedatelj
zaključuje raspravu te utvrđuje da će se konačna odluka o prijedlogu za imenovanje ulica po
naseljima na području Općine Čavle donijeti na jednoj od idući sjednica.
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Čavle
Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća , vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje Goran Mavrinac u ime Odbora za statutarno
pravna pitanja.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:SANDRA MOHORIĆ,
JOSIP ČARGONJA, DOLORES SEMION, DENIS ČARGONJA,GORAN MAVRINAC,
PERICA PRPIĆ, KRISTIAN TOMIŠA, MARKO SOBOTINČIĆ.
Nakon provedene rasprave, predsjedatelj otvara drugi krug rasprave za koju su se
prijavili: JOSIP ČARGONJA, ŽELJKO LAMBAŠA.
Po završetku drugog kruga rasprave, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje,a
temeljem izvršenog glasovanja,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova: 9
ZA, 5 PROTIV, donijeta slijedeća
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Odluka
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Čavle.
Točka 9.
Donošenje Odluke o izboru članova Odbora:
-za mjesnu samoupravu
- za gospodarski razvoj i poduzetništvo
- za urbanizam i prostorno uređenje
- za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
- za informiranje,međuopćinsku,međugradsku i međunarodnu suradnju
- za sport
- za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade
- za hrvatske branitelje
- za turizam
- za kulturu i tehničku kulturu
- za proračun,financije,kapitalne projekte i strateški razvoj
Uvodno obrazloženje daje predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle,Marko
Sobotinčić.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili:SANDRA
MOHORIĆ, DENIS ČARGONJA, JOSIP ČARGONJA, MIRKO VUKELIĆ,GORAN
MAVRINAC, JOSIP MALNAR, DOLORES SEMION,
Predsjedatelj napominje da je od strane predstavnika većinske koalicije stranaka ovog
saziva dat prijedlog članova Odbora, no predstavnici oporbene koalicije svoj prijedlog do sada
nisu iznijeli niti dostavili.
Sandra Mohorić u ime oporbene koalicije stranaka izrazila je još jednom
nezadovoljstvo i neprihvaćanje prijedloga ukoliko se ne poštuju rezultati na izborima vezano
na brojnost i zastupljenost članova u Odborima po strankama.
Predsjedatelj potom daje stanku te predlaže da se sjednica nastavi za 10-tak minuta a
da se do tada svako zainteresiran odredi prema prijedlogu za članove radnih tijela.
U nastavku sjednice po ovoj točki, predsjedatelj još jednom utvrđuje da drugog
prijedloga za članove odbora nema, te još jednom čita prijedlog članova Odbora, koji je u
privitku Zapisnika.
Prije davanja na glasovanje takvog prijedlog Sandra Mohorić još jednom od strane
oporbe izražava neslaganje sa ovakvim načinom sastavljanja istih.
Predsjedatelj u nastavku iznijete prijedloge Odbora daje na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova, 9 ZA, 5 PROTIV, donijeta slijedeća
Odluka
Donosi se Odluka o izboru članova Odbora:
-za mjesnu samoupravu
- za gospodarski razvoj i poduzetništvo
- za urbanizam i prostorno uređenje
- za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
- za informiranje,međuopćinsku,međugradsku i međunarodnu suradnju
- za sport
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- za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade
- za hrvatske branitelje
- za turizam
- za kulturu i tehničku kulturu
- za proračun,financije,kapitalne projekte i strateški razvoj,
kako slijedi:
ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU:
1.PERICA PRPIĆ - predsjednik
2.VLASTA ŠUPAK - član
3.DOLORES SEMION – član
ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO:
1.KRISTIAN TOMIŠA
- predsjednik
2.MILE BOŽIĆ
- član
3.NORBERT MAVRINAC - član
4.DANIEL LUKIĆ
- član
5.BORIS HERLJEVIĆ
- član
ODBOR ZAURBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE:
1.KRISTIJAN ROSIĆ
- predsjednik
2.MARINO MILARDOVIĆ
- član
3.LEON ŽAGAR
- član
4.JOSIP ČABRIJAN
- član
5.DANIJEL MAVRINAC - član
ODBOR ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB:
1.MARIJANA KOŠČIĆ - predsjednik
2.IRENA PAVAČIĆ
- član
3.REA BEGONJA
- član
4.MARINKO HARAMIJA - član
5.JASNA MAMUZA
- član
ODBOR
ZA
INFORMIRANJE,MEĐUOPĆINSKU,MEĐUGRADSKU
MEĐUNARODNU SURADNJU:
1.RADOJKA ŽIVČIĆ
- predsjednik
2.LEO BRDAR
- član
- član
3.ROBERT ŽEŽELIĆ
4.VALENTINA ŽEŽELIĆ - član
- član
5.MIRKO VUKELIĆ
ODBOR ZA SPORT:
1.PERICA PRPIĆ
- predsjednik
2.GORDANA BRUMINI - član
3.BOŽIDAR MARIĆ
-član
4.ALEKSANDAR JUGOVIĆ – član
5.VINKO ŽAGAR
- član
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ODBOR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE:
1.SANDRA ROSANDA
- predsjednik
2.DRAGANA MACANIĆ KOŠANSKI – član
3.JELENA TOMAS ČARGONJA – član
4.IVANA ČEKADA JUGOVIĆ – član
5.ŽELJKA LINIĆ SMIRNOV – član
ODBOR ZA HRVATSKE BRANITELJE:
1.DENIS ČARGONJA
- predsjednik
2.ROBERT BAFFO
- član
3.VLADIMIR GRGURIĆ - član
4.EDI MANJGOTIĆ
- član
5.KRISTIJAN KUKEC
- član
ODBOR ZA TURIZAM:
1.DUŠKO ŽEŽELIĆ
- predsjednik
2.DANA JURETIĆ
- član
3.TEA KIK
- član
4.MATTEO KOVAČEVIĆ - član
5.GREGOR DUMANIĆ - član
ODBOR ZA KULTURU I TEHNIČKU KULTURU:
1.GORAN MAVRINAC - predsjednik
2.IVAN MAVRINAC
- član
3.SLOBODAN BABIĆ
- član
4.KREŠIMIR KUKULJAN- član
5.EDO ŽEŽELIĆ
- član
ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE , KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI
RAZVOJ:
1.ĐURĐICA FUĆAK
- predsjednik
2.RUŽICA KUTIJA
- član
3.SUZANA DUJMIĆ
-član
4.MATIJA MARŠANIĆ - član
5.SANDRA ĆOSIĆ
-član.
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju naknada za rad vijećnika,članova radnih tijela
i članova Savjeta Općinskog načelnika
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje predsjedatelj, te napominje da je u ime
predlagača grupe vijećnika dostavljen i amandman koji je vijećnicima dostavljen na klupe i
također je u privitku Zapisnika.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:JOSIP ČARGONJA,
ŽELJKO LAMBAŠA, GORAN MAVRINAC.
Tijekom rasprave vijećnik Josip Čargonja i Općinski načelnik izrazili su neslaganje sa
prijedlogom Odluke kao i sa prijedlogom amandmana.
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Predsjedatelj u ime predlagača napominje da ovi prijedlozi nisu ništa nov već samo
usklađivanje postojeće Odluke sa promjenama u Statutu kako bi se ubuduće naknade mogle
isplaćivati nesmetano.Također napominje da će se po stupanju na snagu ovih izmjena sačiniti
novi prijedlog Odluke (pročišćen tekst) obzirom da se i sam naziv Odluka mora promijeniti u
odnosu na promjene u Statutu.
U nastavku predsjedatelj zaključuje raspravu te daje prijedlog na usvajanje s
predloženim amandmanom grupe vijećnika.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova,9 ZA, 5 PROTIV, donijeta slijedeća
Odluka
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima
Općinskog vijeća,članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta
načelnika Općine Čavle.
Točka 11.
Rasprava o inicijativi za izradu izmjena i dopuna
DPU „CENTAR ČAVLE“
Materijal po ovoj točki vijećnicima je dostavljen uz poziv i ostali materijal sjednice
Općinskog vijeća i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje predsjedatelj, Marko Sobotinčić.
U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN
MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, JOSIP MALNAR.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog zaključka na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja , dizanjem ruku, utvrđuje da je većinom glasova:13
ZA, 1 SUZDRŽAN, donijeta slijedeća
Odluka
Prihvaća se inicijativa za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama DPU
„CENTAR ČAVLE“, te se daje ovlaštenje općinskom načelniku za pokretanje postupka
donošenja Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU Centar Čavle.
Točka 12.
Rasprava o prijedlogu inicijative za pokretanje postupka
usklađivanja katastra i gruntovnice na području Općine Čavle
Uvodno obrazloženje prijedloga inicijative daje predsjedatelj Marko Sobotinčić.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: PERICA PRPIĆ,
GORAN MAVRINAC.
Po iznijetom, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Prihvaća se inicijativa za pokretanje postupka usklađivanja katastra i
gruntovnice na području Općine Čavle.
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Točka 13.
Rasprava o pokretanju inicijative za održavanje zajedničke sjednice
općinskih vijeća Općine Čavle i Općine Jelenje
Uvodno obrazloženje prijedloga daje predsjedatelj Marko Sobotinčić.
Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili:JOSIP
ČARGONJA, JOSIP MALNAR, PERICA PRPIĆ, DENIS ČARGONJA, GORAN
MAVRINAC, SANDRA ROSANDA, KRISTIJAN TOMIŠA.
Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje zaključak da se kao tema zajedničke sjednice
općinskih vijeća Općine Čavle i Jelenje predloži:
„MOGUĆI VIDOVI SURADNJE OPĆINE ČAVLE I OPĆINE JELENJE.“
Točka 14.
Izvještaj o obustavi primjene odluka sa sjednica
Općinskog vijeća (saziv 2013-2017)
Izvješće o provedenim postupcima općinskog načelnika i nadležnih tijela po donijetim
odlukama sa sjednica Općinskog vijeća od lipnja i kolovoza mjeseca, vijećnicima je
dostavljeno uz materijal i poziv za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje predsjedatelj.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:JOSIP MALNAR,
Općinski načelnik ŽELJKO LAMBAŠA.
Po provedenoj raspravi predsjedatelj utvrđuje da su obrađene sve točke dnevnog
reda ove sjednice te istu zaključuje u 23 15 sati.

BILJEŽIO:
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