OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/13-01/06
URBROJ:2170-03-13-01-1

ZAPISNIK
sa III. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
održane 6.kolovoz 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 MALNAR, SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ,
VLASTA ŠUPAK.
Ostali prisutni:ŽELJKO LAMBAŠA,IVANA CVITAN POLIĆ,NADA
LUKETIĆ,DORIS MICULINIĆ.
Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 12 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.
Prije usvajanje prijedloga dnevnog reda predsjedatelj o iznijetom prijedlogu otvara
raspravu.
Tijekom rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog da se dnevni red
dopuni točkom:
- Rasprava o cijeni zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle;
vijećnik Goran Mavrinac daje prijedlog dopune s točkom:
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle;
te vijećnica Sandra Mohorić daje primjedbu da je na dnevnom redu ove sjednice trebala
biti točka:
- Izvješće Mandatne komisije po zahtjevu vijećnika Ivana Kruljca.
Prije davanja na usvajanje , predsjedatelj daje prijedlog izmjene redoslijeda točaka
dnevnog reda, nakon čega tako predložen dnevni red daje na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju (dizanjem ruku),predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova
(11 ZA, 1 SUZDRŽAN) usvojen slijedeći
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D n e v n i r e d:
1.Usvajanje Zapisnika sa II.sjednice Općinskog vijeća
2.Izvješće o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 1-6/2013
3.Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1-6/2013
4.Izvještaj o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje 1-6/2013
5.Izvještaj sa sastanaka na automotodromu Grobnik i sa GSC (Platak)
6.Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Čavle
7.Donošenje odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka
8.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle za 2012.godinu
9.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle od
1.1. 2013. do 31.12. 2014.godine
10.Donošenje odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle
11. Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama proračuna Općine Čavle za 2013.godinu
12.a)Donošenje odluke o isplati naknade temeljem ugovora iz 2007
12.b)Donošenje odluke o sklapanju ugovora o naknadi – obeštećenju i isplati naknade
temeljem ugovora iz 2013.godine
13.Donošenje odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o darovanju
nekretnine(Cernik)
14.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
15.Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima
16.Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabavke udžbenika za osnovnu školu
17.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa:
a)gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 2013
d)javnih potreba u kulturi za 2013
e)javnih potreba u športu za 2013
f)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2013
18.Donošenje Odluke o izradi UPU 21 poslovne zone JELENJE (K4)
19.Prijedlog dopune liste imenovanih mrtvozornika na području PGŽ-suglasnost
20.Prijedlog o davanju suglasnosti za postavljanje kioska
21. Rasprava o cijeni zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle
22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle

AKTUALNI SAT
GORAN MAVRINAC:1.U sklopu uređenja crkve sv.Trojstva u Grobniku tko je vrši
nadzor nad radovima jer je vidljivo da su korišteni materijali koji nisu usklađeni sa
značajem objekta i njegovoj povijesti?
2.Sredstva predviđena za uređenje crkvice su probijena u proračunu Općine za
100.000,00 kuna neplanirano, što je razlog tome?
Željko Lambaša(odgovor):1.Nadzor nad radovima je vršila tvrtka ART ING a pored tog
nadzora radove je nadzirao Konzervatorski odjel Rijeka sa svojim stručnim savjetima tako da
se bez njihovih suglasnosti nije radilo ništa suprotno.
2.Cjelokupnu investiciju uređenja crkvice vodio je župni ured dok je Općina Čavle
sudjelovala u sufinanciranju troškova.Tijekom izvođenja radova uz suglasnost Konzervatora
došlo je do povećanja potrebnih radova a time i troškova koji su bili planirani a što je sve
dokumentirano u knjizi radova.Općina Čavle je prihvatila da se tako predloženi obim radova i
izvede te da isti budu usklađeni sa naputkom Konzervatora.
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Nakon odgovora načelnika vijećnik je postavio dodatno pitanje:Ne mislite da je te
troškove trebao snositi netko drugi a ne Općina?
Općinski načelnik na pitanje daje odgovor:Općina Čavle ne mora snositi nikakve
troškove ali po zahtjevu župnika zauzet je stav da bi trebali pomoći i u ovom slučaju.
DENIS ČARGONJA:1.Iz kojeg razloga je obiteljima poginulih branitelja ove godine
poslan račun za plaćanje godišnje naknade za grobno mjesto, što do sada nije bio
slučaj?
Željko Lambaša(odgovor):Nisam upoznat sa time pa ćemo te navode provjeriti i vidjeti o
čemu se radi.
RAJNA BROZNIĆ:1.Postojali su preliminarni dogovori oko sastava Odbora Općinskog
vijeća, u kojoj je fazi imenovanje članova tih Odbora?
2.Vidimo da se današnja sjednica snima kamerama TV JELENJE.Tko će snositi
troškove snimanja ove sjednice?
Marko Sobotinčić(odgovor):1.Na današnjoj sjednici jedna od točaka je izmjena i dopuna
Statuta u kojim izmjenama je predloženo povećanje broja Odbora.Ukoliko se takve izmjene
danas prihvate na idućoj sjednici će biti prijedlozi imenovanja članova tih Odbora.
2.Snimanje ove sjednice je dogovoreno kao jedna novine u radu Općinskog vijeća i za
to neće biti nikakvih troškova za Općinu.Na ovaj način javnosti omogućujemo još bolje
praćenje sjednica.
PERICA PRPIĆ:1.Kome je uredništvo lista GMAJNA odgovorno za podnošenje
financijskih izvješća kao i programskog izvješća?
Željko Lambaša(odgovor):1.Financijskih izvješća nema jer se iz proračuna Općine financiraju
cjelokupni troškovi tako je iste možete pratiti i u izvješćima o izvršenju proračuna.Članovi
uredništva svaki put su navedeni u listu a list uređuju prema svojim načelima i za to nisu
nikome posebno odgovorni.Što se tiče glavnog urednika osoba je prilikom pokretanja lista
određena od strane Općinskog Poglavarstva davno prije.Inače sva oglašavanja u listu što se
tiče plaćanja idu preko žiro računa Općine Čavle.
SANDRA MOHORIĆ:1.Da li zaposlenici u upravnom odjelu dobivaju za svoj rad
jubilarne nagrade?
2.Da li je moguće zabraniti promet za vozila putem iza bivšeg skladišta GM u
Cerniku?
3.Da li ste vi predsjedniče Općinskog vijeća nastanjeni na području Općine
Čavle?
Željko Lambaša(odgovor):1.Sukladno Pravilniku i aktima Općine zaposlenici ostvaruju pravo
na isplatu jubilarnih nagrada i iste se uredno isplaćuju.
2.Mještani su podnijeli zahtjev za postavljanje javne rasvjete na tom dijelu , to će se i
učiniti a ne vidimo razloga da se i promet vozila ne zabrani na tom dijelu.
Marko Sobotinčić(odgovor):3.Da žitelj sam Općine Čavle s prijavljenim prebivalištem na
području Općine Čavle.
VLASTA ŠUPAK:1.Koliki je broj podnesenih zahtjeva za legalizaciju objekata na
području Općine Čavle?
2.Što je sa prostorom kafića u Domu Čavle?
Željko Lambaša(odgovor):1.Podosta je prijava podnesenih , ali isto tako je velik broj i onih
koji nisu potpuni pa iste još treba nadopuniti da bi se mogli uzeti u rješavanje.Točan podatak
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znati ćemo tijekom 9. ili 10.mjeseca.Nakon toga možemo vam dati usmeni ili pismeni
odgovor o točnom broju.
2.Porezna uprava izvršila je tijekom 5.mjeseca pečaćenje objekta.U međuvremenu je
dosadašnji zakupac dao zahtjev za sporazumni raskid ugovora o zakupu koji je prema do tada
sklopljenom ugovoru važio do 31.12.2013.godine.Odlukom načelnika taj zahtjev je prihvaćen
i sklopljen je sporazumni raskid ugovora.Uskoro možete očekivati raspisivanje novog
natječaja.
KRISTIJAN ROSIĆ:1.Tko naplaćuje boravišnu taksu na automotodromu Grobnik?
Željko Lambaša(odgovor):Onaj tko vrši bilo kakvu naplatu vezano za smještaj dužan je
naplatiti i taj iznos a kojeg potom uplaćuje u korist TZ Čavle.O nekim iznosima ne mogu
govoriti ali se može izvršiti provjera i dati odgovor na točne iznose.
JOSIP MALNAR:1.Predlažem predsjedniku Općinskog vijeća da u slijedećem broju
Gmajne objavi i svoj životopis.
2.Na neke od točaka dnevnog reda ove sjednice nismo uz materijal dobili pismena
obrazloženja pa ja kao vijećnik ne mogu saznati razlog i uvjet donošenja istih a osobito
izmjena Statuta.
Marko Sobotinčić(odgovor):1.Mišljenja sam da je bolje da se u Gmajni piše o drugim
interesantnijim stvarima vezanim uz rad i događanja na području Općine nego o nama
samima.
2.Sve odluke sa sjednica Općinskog vijeća se objavljuju i javno su dostupne.Može se
reći da ima manjih propusta ali ubuduće ćemo nastojati da ih bude što manje, a nastojat ćemo
da prilikom sastavljanja dnevnog reda i sazivanja sjednice bude što više komunikacije između
Vijeća i općinskog načelnika.
KRISTIJAN TOMIŠA:1.Iz izvještaja o realizaciji proračuna vidljivo je da je TZ
ČAVLE do sada već potrošila sva planirana sredstva za 2013.godinu.Uz to radno
vrijeme je meni pomalo čudno.Da li se to može korigirati i popraviti?
2.Kakvo je radno vrijeme zamjenice općinskog načelnika?
Željko Lambaša(odgovor):1.TZ Čavle nema osnovan ured temeljem kojeg bi se moglo
utvrditi radno vrijeme ureda.Kada se za to ostvare uvjeti biti će moguće formirati radno
vrijeme ureda.Što se tiče korištenje sredstava svi planirani programi u se i realizirali tijekom
prve polovice godine pa je to razlog takvog korištenja.
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Ja sam u Općini Čavle zaposlena kao dužnosnik , pa je moje
radno vrijeme fleksibilno, ali inače većino radnog vremena provodim kao i Upravni odjel
Općine Čavle.Pored toga pohađam stručne radionice vezane za korištenje EU fondova.
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Poznato je da je komunalni redar otišao u mirovinu.Kakav
je plan vezano za popunjavanje tog radnog mjesta?
Željko Lambaša(odgovor):Slažem se da je to pitanje bitno i važno za normalan rad
Uprave.Trenutno se vrše konzultacije oko rješenja tog pitanja, te se nadam u skoro vrijeme da
će i to biti riješeno.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa II.sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u
privitku je ovog Zapisnika.
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Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj daje prijedlog
Zapisnika na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova (9 ZA, 3 PROTIV) donijeta slijedeća
Odluka
Usvaja se Zapisnik sa II.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane
2I.lipnja 2013.godine.
Točka 2.
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 1-6/2013
Izvješće o izvršenju proračuna vijećnicima je dostavljeno 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:VLASTA ŠUPAK,
PERICA PRPIĆ, JOSIP MALNAR,MARKO SOBOTINČIĆ.
Obzirom da se nitko više nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje izvješće na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
Odluka
Prihvaća se Izvješće o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.siječnja
do 30.lipnja 2013.godine.
Točka 3.
Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1-6/2013
Izvješće načelnika vijećnicima je dostavljeno uz materijal za ovu sjednicu i u privitku
je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNICA DOLORES
SEMION PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 13 VIJEĆNIKA.
Za raspravu po izvješću su se prijavili:KRISTIAN TOMIŠA, PERICA PRPIĆ,RAJNA
BROZNIĆ, GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje izvješće na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.siječnja do 30.lipnja
2013.godine.
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Točka 4.
Izvještaj o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje 1-6/2013
Izvještaj o konsolidaciji vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u
privitku je Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje Nada Luketić.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje izvješće na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
Odluka
Prihvaća se Izvješće o konsolidaciji financijski izvještaja za razdoblje 1.siječnja
do 30.lipnja 2013.godine.
Točka 5.
Izvještaj sa sastanaka na automotodromu Grobnik i sa GSC (Platak)
Pismena izvješća sa sastanaka sa GSC i automotodrom Grobnik vijećnicima su
dostavljena uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika.
Uvodno dopunsko izvješće daje Kristian Tomiša.
Za raspravu su se prijavili:DOLORES SEMION, ŽELJKO LAMBAŠA, VLASTA
ŠUPAK, JOSIP MALNAR, GORAN MAVRINAC (za izvješće GSC), te RAJNA
BROZNIĆ,SANDRA MOHORIĆ, JOSIP MALNAR, GORAN MAVRINAC (za izvješće
motodroma Grobnik).
Dopunsko pojašnjenje nakon provedenih rasprava daje predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sobotinčić.
Po iznijetim stavovima i datim izvješćima zaključeno je da se i nadalje nastave
razgovori sa korisnicima i upravljačima pojedinih objekata od interesa za pćinu Čavle
(motodrom i SRCPLATAK), kao i sa ovlaštenim predstavnicima Županije a sve u cilju
iznalaženja najoptimalnijeg rješenja za budući rad i napredak razvoja tih objekata.
Točka 6.
Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Čavle
Perica Prpić u svojstvu izvjestitelja daje izvješće o provedenom postupku dostave
prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Čavle.
Materijal o zaprimljenim prijedlozima vijećnicima je dostavljen uz poziv i ostali
materijal ove sjednice i u privitku je Zapisnika.
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se
prijavili:ŽELJKO LAMBAŠA, SANDRA MOHORIĆ,JOSIP MALNAR,VLASTA ŠUPAK,
KRISTIAN TOMIŠA,DENIS ČARGONJA, MARKO SOBOTINČIĆ.
Prije otvaranja rasprave, predsjedatelj napominje da je o prijedlogu Odluke svoje
očitovanje na sjednici u pismenom obliku dao i općinski načelnik, te mu prije ostalih daje
riječ da dopunski obrazloži pismeni stav.
U nastavku su u raspravi sudjelovali svi ostali prijavljeni vijećnici i vijećnice.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje, a temeljem
izvršenog glasovanja utvrđuje da je većinom glasova (9 ZA, 4 PROTIV) donijeta slijedeća
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Odluka
Nagrada za izuzetna postignuća(grupna) dodjeljuje se:JASNI GIZDULIĆ,
MIRJANI ČABRIJAN i DORISU MICULINIĆU, za osobite uspjehe i doprinos u
razvoju i značaju Općine Čavle, društvenih djelatnosti i sporta.
Jednoglasno je donijeta slijedeća
Odluka
Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje se:
- NK GROBNIČAN za osobite uspjehe u razvoju tjelesne kulture i sporta;
- Udruzi GROBNIŠĆINA ZEMJA za osobite uspjehe u razvoju i njegovanju kulturne
baštine.
Točka 7.
Donošenje odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
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
Odluka
Donosi se Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka.
Točka 8.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Čavle za 2012.godinu
Analiza stanja vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj istu zaključuje te daje
prijedlog na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
Odluka
Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle
za 2012.godinu.
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Točka 9.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Čavle od 1.1. 2013. do 31.12. 2014.godine
Prijedlog Smjernica 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:MARKO
SOBOTINČIĆ, JOSIP MALNAR.
Obzirom da se nitko više nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
Odluka
Donose se Smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Čavle od 1.siječnja 2013.godine do 31.prosinca 2014.godine.
Točka 10.
Donošenje odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Čavle
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje zamjenica općinskog načelnika Ivana Cvitan
Polić.
Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA
PRPIĆ.
Obzirom da se nitko više nije prijavio za raspravu predsjedatelj istu zaključuje te
utvrđuje da je većinom glasova( 11 ZA, 2 PROTIV) donijeta slijedeća
Odluka
Donosi se Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle..
Točka 11.
Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama proračuna
Općine Čavle za 2013.godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Čavle za 2013.godinu
vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika.Uvodno
dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić.
Prije nego li je predsjedatelj otvorio raspravu po iznijetom prijedlogu daje riječ
predstavniku grupe vijećnika koja je dala amandmane na prijedlog Odluke o II.izmjenama i
dopunama proračuna, a koji amandmani su u pismenom obliku podržani potpisima grupe
vijećnika dostavljeni na klupe prije same sjednice i u privitku su Zapisnika.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu po iznijetom prijedlogu i dostavljenim
amandmanima za koju su se prijavili:KRISTIAN TOMIŠA, PERICA PRPIĆ,JOSIP
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MALNAR,GORAN MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ, VLASTA ŠUPAK, RAJNA
BROZNIĆ, ŽELJKO LAMBAŠA, MARKO SOBOTINČIĆ.
Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje riječ općinskom načelniku da se očituje o
prijedlozima amandmana grupe vijećnika.
U svom izlaganju općinski načelnik je istaknuo da nije u mogućnosti prihvatiti
predložene amandmane obzirom isti duboko zadiru u promjene dostavljenog prijedloga
Odluke te su s tog osnova njemu kao predlagaču akta neprihvatljivi, te iz tog razloga ističe da
svoj prijedlog akta Odluke o II.izmjenama i dopunama proračuna za 2013.godinu povlači kao
točku dnevnog reda ove sjednice.
Temeljem odluke općinskog načelnika o povlačenju prijedloga Odluke, predsjedatelj
zaključuje ovu točku dnevnog reda bez izjašnjavanja o prijedlozima amandmana kao i samog
prijedloga Odluke.
Točka 12.
a)Donošenje odluke o isplati naknade temeljem ugovora iz 2007
b)Donošenje odluke o sklapanju ugovora o naknadi –
obeštećenju i isplati naknade temeljem ugovora iz 2013.godine
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
U svom obrazloženju napominje da nema osnove za donošenje ovih odluka obzirom
da u proračunu nema osiguranih sredstava.
Predsjedatelj u nastavku ističe da se odluke mogu donijeti a da će njihova realizacija
ovisiti o tome da li će se i kada proračunom osigurati sredstva za tu namjenu, te stoga daje
prijedlog kako je i predložen u materijalima na usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
Odluka
Odobrava se isplata naknade temeljem Ugovora iz 2007.godine za zemljište na
području automotodroma Grobnik.
Odobrava se sklapanje Ugovora o naknadi – obeštećenju i isplata naknade
temeljem Ugovora iz 2013.godine za zemljište na području automotodroma Grobnik.
Točka 13.
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za sklapanje
ugovora o darovanju nekretnine(Cernik)
Prijedlog odluke kao i obrazloženje prijedloga 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:GORAN
MAVRINAC, JOSIP MALNAR, MARIJANA KOŠČIĆ.
Obzirom da se nitko više nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
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Odluka
Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o darovanju Općini Čavle nekretnine u
Cerniku.
Točka 14.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle vijećnicima je
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika.
Prije nego li daje riječ predstavniku predlagača Odluke da da dopunsko obrazloženje,
predsjedatelj upoznaje prisutne s na klupe dostavljenim ispravkom članka 2.prijedloga
Odluke.
Nadalje ističe da je prije početka sjednice i općinski načelnik dao svoje pismeno
očitovanje o prijedlogu Odluke a koje je u privitku Zapisnika.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:RAJNA BROZNIĆ,
SANDRA MOHORIĆ,DOLORES SEMION, DENIS ČARGONJA, ŽELJKO LAMBAŠA,
MARKO SOBOTINČIĆ.
Temeljem očitovanja općinsko načelnika o prijedlogu Odluke kao i dostavljenoj
ispravci članka 2. prijedloga, predsjedatelj u ime predlagača povlači prijedlog ispravka članka
2., te daje prijedlog Odluke koji je vijećnicima dostavljen uz materijal za sjednicu na
usvajanje u tom obliku.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova
(8 ZA, 3 PROTIV, 2 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća
Odluka
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle.
Točka 15.
Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka
djece u dječjim vrtićima
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje u ime predlagača grupe vijećnika daje SANDRA
ROSANDA.
U uvodnom dopunskom obrazloženju upoznaje prisutne s dostavljenim ispravkom
članka 4., stavka 2.prijedloga Odluke koji je vijećnicima dostavljen na klupe prije sjednice.
U nastavku predsjedatelj daje riječ općinskom načelniku koji dopunski pojašnjava svoj
stav o prijedlogu Odluke a koji je izražen i u pismenom očitovanju.
Potom predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:VLASTA ŠUPAK,
SANDRA MOHORIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke s ispravkom članka
4.stavka 2. na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom
glasova (9 ZA, 4 PROTIV) donijeta slijedeća
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Odluka
Donosi se Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima.
Točka 16.
Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabavke
udžbenika za osnovnu školu
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Uvodno dopunsko obrazloženje u ime predlagača grupe vijećnika daje SANDRA
ROSANDA.
U uvodnom dopunskom obrazloženju upoznaje prisutne s dostavljenim ispravkom
članka 2.,stavka 2. prijedloga Odluke koji je vijećnicima dostavljen na klupe prije početka
sjednice i u privitku je Zapisnika.
U nastavku predsjedatelj daje riječ općinskom načelniku koji dopunski pojašnjava
svoj stav o prijedlogu Odluke a koji je izražen i u pismenom očitovanju.
Potom predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila: SANDRA MOHORIĆ.
Temeljem iznijetih stavova i mišljenja tijekom rasprave, predsjedatelj u ime
predlagača akta povlači prijedlog Odluke te se o istom neće glasovati.
Točka 17.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa:
a)gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.
c)javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 2013
d)javnih potreba u kulturi za 2013
e)javnih potreba u športu za 2013
f)javnih potreba iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2013
Prijedlozi odluka vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su
Zapisnika.
Općinski načelnik kao predlagač akata a obzirom da je iz procedure povukao prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2013.godinu, napominje da povlači i prijedlog
Odluka o izmjenama i dopunama svih programa koji su predmetom ove točke dnevnog reda,
te predsjedatelj utvrđuje da se o istima neće raspravljati niti odlučivati.
Točka 18.
Donošenje Odluke o izradi UPU 21 poslovne zone JELENJE (K4)
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Općinski načelnik u kraćem uvodnom izlaganju napominje da je u svom pismenom
očitovanju o prijedlozima odluka dao podršku ovom prijedlogu odluke, te predlaže vijeću da
istu prihvati.
Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
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Odluka
Donosi se Odluka o izradi UPU 21 poslovne zone JELENJE (K4).
Točka 19.
Prijedlog dopune liste imenovanih mrtvozornika
na području PGŽ-suglasnost
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavila:SANDRA MOHORIĆ.
Obzirom da se nitko više nije javio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
Odluka
Daje se suglasnost za dopunu liste imenovanih mrtvozornika na području
Primorsko goranske županije.
Točka 20.
Prijedlog o davanju suglasnosti za postavljanje kioska
Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik.
Prijedlog odluke vijećnicima je uz obrazloženje dostavljen uz materijal za ovu
sjednicu i u privitku je Zapisnika.
U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:SANDRA MOHORIĆ,
VLASTA ŠUPAK.
Obzirom da se nitko nije više javljao za raspravu predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
donijeta slijedeća
Odluka
Daje se Suglasnost Tihomiru Kovačeviću iz Čavala 256 za postavu montažnog
objekta-kioska u dvorištu okućnice poslovno-stambenog objekta, na dijelu k.č. 5980, k.o.
Cernik-Čavle.
Točka 21.
Rasprava o cijeni zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle
Predsjedatelj u uvodnom izlaganju daje obrazloženje ove dopune dnevnog reda
sjednice Općinskog vijeća, a koja se prvenstveno odnosi na razmatranje mogućnosti
ostvarivanja pomoći zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle, na području
naselja Cernik i Mavrinci na kojem se izvode radovi na izgradnji kanalizacijske mreže.
Napominje da je prometovanje na tom dijelu jako otežano te da će takvo stanje
potrajati dogledno vrijeme čime će zakupcima poslovnih prostora na tom dijelu biti otežano
poslovanje.
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U nastavku općinski načelnik ističe da je već i ranije na sjednicama Savjeta načelnika
vođena rasprava po tom pitanju no još uvijek nije donijeta konačna odluka o mogućim
načinima pomoći tim subjektima.
Za raspravu se je javio i vijećnik Kristijan Tomiša koji je u svom izlaganju također
dao podršku općinskom načelniku da izvidi mogućnosti kako bi se jedan vid pomoći
omogućio poslovnim subjektima za vrijeme trajanja radova.
Temeljem iznijetog, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno donijet slijedeći
Zaključak
Daje se suglasnost općinskom načelniku za donošenje odluke o odobrenju
smanjenja cijene zakupa i oslobađanja obveza plaćanja određenih troškova prema
Općini Čavle zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle u dijelu naselja
Cernik i Mavrinci za vrijeme trajanja radova na izgradnji kanalizacijske mreže.
Točka 22.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Čavle
Prijedlog izmjene i dopune Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle
vijećnicima je dostavljen na klupe prije početka sjednice i u privitku je Zapisnika.
Uvodno obrazloženje daje vijećnik Goran Mavrinac u ime predlagača prijedloga grupe
vijećnika.
Očitovanje o prijedlogu odluke u nastavku daje općinski načelnik koji smatra da nema
potrebe za donošenje ovakve odluke.
Obzirom da se nitko više nije javio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na
usvajanje.
Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova
(9 ZA, 4 PROTIV) donijeta slijedeća
Odluka
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Općine Čavle.
Predsjedatelj u uvodnom dijelu čita pismeni zahtjev vijećnika Ivana Kruljca za
stavljanje vijećničkog mandata u u Općinskom vijeću Općine Čavle u mirovanje.
U nastavku daje riječ predsjedniku Mandatne komisije Kristijanu Tomiši.
Predsjednik Mandatne komisije napominje da je sa liste koalicije stranaka za
zamjenika vijećniku Ivana Kruljca predložen Mirko Vukelić, te utvrđuje da će se na idućoj
sjednici Općinskog vijeća isti pozvati kako bi dao svečano prisegu kao član Općinskog vijeća
te time ostvario uvjete člana Općinskog vijeća Općine Čavle.
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