
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/10 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 26.studenog 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,GORAN MAVRINAC , MARKO SOBOTINČIĆ , 
KRISTIJAN ROSIĆ ,PERICA PRPIĆ,DENIS ČARGONJA,EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša, Nada Luketić, ,Dolores Burić. 
 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 prijedloga, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XVII.sjednice Općinskog vijeća 
2.Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2016.godinu i Projekcije proračuna za 2017. i 
2018.godinu 
3.Donošenje Programa: 
a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2016.godinu 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2016.godinu 
4.Donošenje Programa javnih potreba za 2016.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
5.Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2016.godinu 
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6.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2016.godinu 
7.Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
8.Donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 
 
AKTUALNI SAT 
 
PERICA PRPIĆ:1.Kakva je situacija sa naplatom potraživanja prema tvrtki 
Hidroelektra koja ima svoj pogon u Sobolima na Kikovici, obzirom je ista išla u stečaj? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Tvrtka Hridroelektra nije išla u stečaj već je pokrenut  postupak 
predstečajne nagodbe.Općina Čavle je prijavila svoja potraživanja, a da li ćemo uspjeti to će 
ovisiti o tijeku postupka.Općina nije pristala na otpis svojih potraživanja.Zemljište je u 
vlasništvu MORH-a, a Prostonim planom Općina je za to područja utvrdila moguću namjenu. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Iz kojeg razloga u Prilogu Novog lista (Primorski Novi list) nema 
priloga iz Općine Čavle, jesmo li ukinuli to? 
 2.U nekoliko navrata postavljao sam pitanje o izgradnji dječjeg igrališta na 
području naselja Podčudnič i Podrvanj, pa me interesira kada će konačno započeti 
radovi na igralištu u Frlanima jer ste to najavili još pred godinu dana? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Općina Čavle prestala je sufinancirati Primorski Novi list pa iz 
tog razloga i nema više priloga vezanih za Općinu Čavle.Ocijenili smo da za to nema nekog 
posebnog interesa. 
 2.Izgradnja dječjeg igrališta u Frlanima je u Planovima Općine i od toga nećemo 
odustati.U tijeku priprema za njegovu izgradnju pojavile su se ideje da se dio tog prostora 
uredi za rekreaciju odraslih jer se radi o dosta velikom području samo za dječje igralište.U 
tijeku je dogovor oko konačnog rješenja pa ćemo nakon što se riješe te nedoumice pristupiti i 
toj izgradnji za koju je dokumentacija spremna. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Sve su učestalija razmišljanja o smanjenju broja Općina, pa 
me interesira kakvo je vaše mišljenje o spajanju dviju grobničkih općina, a da li je što 
po tome poduzeto? 
 2.Obzirom da se ugovorne obveze zakupca prostora automotodroma ne 
izvršavaju sukladno potpisanom zanima me kada će Općina raskinuti taj Ugovor? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Obje grobničke općine imaju uvjete za samostalno djelovanje i 
ne vidim razloga da se spajaju.Suradnja između tih općina na nekim od projekata je moguća i 
prisutna je i danas i ne vidim bilo kakvog opravdanog razloga za mijenjanje postojećeg 
ustroja na ovom slučaju. 
 2.Automotodrom Grobnik uredno izvršava svoje ugovorne obveze kako je i potpisano 
i regulirano Ugovorom.Što se tiče daljnjih ulaganja možemo zatražiti izvješća i dati vam na 
uvid za to ne vidim prepreku.U tijeku su razgovori sa potencijalnim novim investitorima i 
njihovim uključenjem o čemu ćemo vam također dati informaciju kada se bude znalo nešto 
konkretnije. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Obzirom da smo na zadnjom sjednici Općinskog vijeća 
spominjali održavanje maškaranih zabava u 2016.godini te da ste najavili sastanak sa 
predstavnicima maškaranih udruga koje djeluju na području Općine, podsjećam da 
predstavnici tih udruga još uvijek nisu dobili poziv za spomenuti sastanak a mesopust 
počinje za mjesec dana, stoga dobronamjerno apeliram da to što prije učinite kako 
bismo zajedničkim snagama pokušali naći rješenje za opstanak maškaranih zabava u 
Domu Čavle! 
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 2.Na zadnjoj sjednici vijeća ste mi djelomično odgovorili na pitanje vezano uz 
projekt Međunarodnog streljačkog centra na Kovačevu što možemo iščitati iz Zapisnika 
za posljednje sjednice Vijeća.Obzirom da je riječ o projektu koji ima veliki potencijal u 
domeni sportskog turizma na području Općine Čavle mislim da kao vijećnici imamo 
pravo na sadržajniju informaciju o samom projektu.Stoga ponavljam dio pitanja na 
koji mi niste odgovorili, da li je moguće da na narednu sjednicu kao predlagatelj točke 
pozovete voditelja projekta Damira Vrhovnika da nas iscrpnije izvijesti o aktivnostima 
u 2015.godini kao i o planovima za nadolazeću 2016.godinu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Žalosno je da je to obveza mene kao načelnika da se udruge 
kojima je to osnovna djelatnost moraju dogovoriti o načinu i organizaciji maškaranih 
zabava.Bilo bi normalnije da me o tome samo obavijestite. Ali nema veze učiniti ću to odmah 
idući tjedan. 
 2.Međunarodni streljački centar Kovačevo je županijski projekt ali nije problem da 
zatražimo izvješće te da vas se kao vijećnike o tome detaljnije izvijesti ne jadnoj od idućih 
sjednica. 
 
MIRKO VUKELIĆ:Je ste li načelniče zadovoljni sa ovom godinom i dali se proračun 
puni prema planu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Unatoč promjenama zakona što je rezultiralo umanjenim 
prihodima u proračun Općine za 2015.godinu ne možemo biti nezadovoljni realiziranim i nije 
bilo većih promjena u realizaciji planova.U tijeku godine smo se postupno prilagođavali 
novonastaloj situaciji tako da odstupanja većih nije bilo niti će do kraja godine to biti slučaj. 
 
JOSIP MALNAR:1.U tijeku je postavljanje ploča sa natpisima ulica po naseljima u 
Općini Čavle.Kakav je odaziv mještana za podizanje kućnih brojeva koje je bilo 
organizirano u Domu Čavle, kako ćemo se postaviti prema onima koji kućne brojeve 
nisu podigli,ili stave neke drugačije pločice sa kućnim brojevima? 
 2.Kada će započeti izgradnja dječjeg igrališta u Rakovom selu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ne mogu reći točan broj ljudi koji su podignuli svoje nove kućne 
brojeve.Inače nastavak podjele organiziran je u općinskoj upravi.Za neko određeno vrijeme 
vidjeti ćemo kako ćemo se postaviti prema onima koji to ne budu izvršili. 
 2.Radovi će uskoro početi i to do konca ove godine. 
 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ:1.Da li će Općina Čavle imati kakve koristi od snimanja 
filma Winetu na Platku? 
Željko Lambaša(odgovor):Osobno sam kontaktirao sa ljudima iz produkcije i rečeno mi je da 
ono što je izgrađeno su mislili i pustiti na lokaciji no isto tako mi je rečeno da je netko 
zainteresiran otkupio kuću koja je bila tamo izgrađena za potrebe snimanja.Što će biti sa 
ostatkom nije mi poznato. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.Dali se je što učinilo i dali se planira za izgradnju postolja za 
kontejnere za skupljanje otpada? 
Željko Lambaša(odgovor):U postupku je rješenje najkritičnijih lokacija a nakon toga ćemo 
krenuti i dalje kako bi se to pitanje riješilo što bolje. 
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Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XVII.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Vijećnik Goran Mavrinac čita prijedlog dopune istog nakon kojeg prijedloga 
predsjedatelj daje dostavljeni prijedlog Zapisnika na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (13 ZA, 1 PROTIV), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XVII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
5.studenog 2015.godine. 
 

Točka 2. 
Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2016.godinu i 

Projekcije proračuna za 2017. i 2018.godinu 
 
 Prijedlog Proračuna za 2016.godinu i Projekcija za 2017. i 2018.godinu vijećnicima je 
dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je ovog Zapisnika.  
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO 
SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, JOSIP MALNAR, SANDRA 
MOHORIĆ, GORAN MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, RAJNA BROZNIĆ. 
 Nakon što je vijećnicima dano dopunsko obrazloženje po iznijetim primjedbama, 
predsjedatelj otvara drugi krug rasprave u kojem su sudjelovali:MARKO SOBOTINČIĆ, 
PERICA PRPIĆ, GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, SMILJANA ŠUPAK, DEJAN 
LJUBOBRATOVIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenim rasprava, predsjedatelj istu zaključuje te daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA,3 PROTIV, 2 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Proračun Općine Čavle  za 2016.godinu i Projekcija proračuna za 
2017. i 2018.godinu. 
 

Točka 3. 
Donošenje Programa: 

a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2016.godinu 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 

2016.godinu 
 
 Prijedlozi Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Čavle za 2016.godinu i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Čavle za 2016.godinu vijećnicima su dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su 
ovog Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
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 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 Po raspravi, predsjedatelj istu zaključuje te daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA, 5 SUZDRŽANIH),donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Program: 
 a)gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2016.godinu 
b)održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 
2016.godinu 
 

Točka 4. 
Donošenje Programa javnih potreba za 2016.godinu iz oblasti: 

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

d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
 
 Prijedlozi Programa javnih potreba za 2016.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja i obrazovanja 
vijećnicima su dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su ovog Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN 
MAVRINAC. 
 Po raspravi, predsjedatelj istu zaključuje te daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA, 5 SUZDRŽANIH),donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Program javnih potreba za 2016.godinu iz oblasti: 
a)socijalne skrbi i zdravstva 
b)sporta 
c)kulture 
d)predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2016.godinu 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju , dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA, 5 SUZDRŽANIH), donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 
 Donosi se Odluka o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2016.godinu. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća 
Općine Čavle za 2016.godinu 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog odluke na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (12 ZA, 2 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2016.godinu. 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i pročelnica upravnog odjela 
Dolores Burić. 
 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 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 
 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 su se prijavili:MARKO 
SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ, JOSIP MALNAR, MIRKO VUKELIĆ,MARKO ŽUVIĆ, 
SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
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 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (8 ZA, 3 PROTIV, 3 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. 
 
 
 ZAVRŠENO U 21,35 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:     PREDSJEDNIK: 
      Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 
 
 
 
 
 
 


