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

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 4.veljače 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, 
MARKO SOBOTINČIĆ , KRISTIJAN ROSIĆ ,PERICA PRPIĆ,DENIS 
ČARGONJA,KRISTIJAN TOMIŠA. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša, Ervin Bura,Dolores Burić, te članovi projektnog tima 
Marinko Dumanić,Darko Majnarić. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 12 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.Informacija o realizaciji projekta Međunarodni streljački centar Grobnik 
2.Usvajanje Zapisnika sa XVIII.sjednice Općinskog vijeća 
3.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle za 2015.godinu 
4.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle za 
period 2016. do 2019.godine 
5.Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 
2016.godinu 
6.Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora GSC d.o.o. 
7.Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora GSC d.o.o. 
8.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
9.Donošenje Odluke o upućivanju zahtjeva za ocjenu ustavnosti članka 19.Zakona o 
raspolaganju i upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
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Točka 1. 
Informacija o realizaciji projekta Međunarodni streljački centar Grobnik 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća u uvodu pozdravlja goste,članove projektnog tima za 
realizaciju projekta Međunarodni streljački centar Grobnik (Kovačevo). 
 U nastavku članovi tima Marinko Dumanić i Darko Majnarić daju izvješće o ciljevima 
projekta koji se planira izgraditi na lokaciji bivše streljane Kovačevo u Sobolima. 
 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:MARKO SOBOTINČIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, KRISTIJAN TOMIŠA, 
PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi tijekom koje je iskazana podrška planiranom projektu, 
predsjedatelj utvrđuje da se informacija prima na znanje. 
 
AKTUALNI SAT 
 
KRISTIJAN ROSIĆ:1.Kakva je situacija vezano na pokretanje poslovnih zona Soboli, 
Gorica i kod Metroa? 
Željko Lambaša (odgovor):Što se tiče zone Soboli mi smo učinili sve potrebito a sada su na 
potezu vlasnici zemljišta koji su u obvezi riješiti koridor prometnice unutar zone.Za područje 
zone Gorica sa zemljište na koje je bila uknjižena RH je riješeno vlasništvo na Općinu 
Čavle.Preostali dio zone je u privatnom vlasništvu.Za zonu kod Metroa izdana je dozvola od 
nadležnog tijela ali još nije postala izvršna.Uložena je u međuvremena žalba dvije stranke 
(Sobotinčić,Frančišković). 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:1.Iz kojeg su razloga  na groblju Grobnik posječena sva stabla, 
tko je to dozvolio i iz kojeg razloga? 
 2.Da li je što poduzeto nakon upućenog pisma gradonačelnika Grada Bakra a 
vezano na izjave vijećnice Sandra Mohorić izrečene na ovom Vijeću? 
Željko Lambaša (odgovor):1.Pred nekoliko godina nakon nevremena srušila su se stabla bora 
njih oko 20 te napravila dosta veliku materijalnu štetu na grobnicama.U međuvremenu je još 
nekoliko vlasnika grobnica pismeno zatražilo da se uklone stabla u blizini njihovih 
grobnica.Nakon svega toga tijekom prošle godine počeli smo razmatrati način rješenja tog 
problema da se trajnije riješi.Došlo se je do zaključka da je jedno od rješenja posjeći sva 
stabla te  iznaći novo rješenje kako bi se prostor ipak oplemenio.Trenutno je u tijeku izrada 
prijedloga budućeg rješenja. 
 2.Osobno ne vidim razloga da se netko nađe uvređen nakon izjave vijećnice na 
sjednici Vijeća jer to nije stav ovog vijeća već njezin osobni.Što se tiče financiranja izgradnje 
sportske dvorane pomoć u tome kod nadležnog ministarstva u tom periodu su dali vijećnici 
HDZ-a u našem vijeću i gosp.Bojan Hlača. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Javna površina (livada) u dijelu naselja Halovac nakon izgradnje 
kanalizacije još uvijek nije sanirana.Kada se to konačno misli riješiti? 
 2.Na potezu pristupne ceste prema Bajčevom selu do bivšeg skladište Finvest-A 
koji prostor sada koristi START FUN povećan je promet pješaka.Da li se što može 
poduzeti da se ograniči brzina prometovanja tom cestom, bez obzira na postavljeni znak 
ograničenja brzine a sve radi sigurnosti pješaka? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Mišljena sam da je to bila obveza izvođača radova a na toj 
lokaciji to je bila tvrtka Strabag.Ipak pokušati ću osobno ispitati razloge tome pa ćemo nakon 
toga poduzeti i adekvatne mjere. 
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 2.Više nije dozvoljeno postavljanje traka za umirivanje prometa kao niti ležećih 
policajaca, već se to rješava postavljanjem znakova.Da li će netko poštivati iste to je  njegova 
osobna stvar ili pak prometna policija može na pojavu nepridržavanja prometnih znakova 
poduzimati mjere kažnjavanja onih koji to ne poštuju. 
 
RAJNA BROZNIĆ:1.Da li je postignut dogovor sa KD Vodovod i kanalizacija oko 
načina obračuna naknade za otpadne vode obzirom znamo da se na našem području 
dosta količine vode potroši na zalijevanje vrtova? 
 2.Da li se što može poduzeti prema onome tko je uz prometnicu od gostione Lipa 
beseda u Mavrincima prema Gorici potkopao  cestu te sada predstavlja određenu 
opasnost? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Data su obećanja da će biti različiti način obračuna te naknade na 
području Općine Čavle, ali još uvijek nismo dobili adekvatnu potvrdu. 
 2.Takva pojava je samo još jedan dokaz što sve mještani bez potrebnih odobrenja niti 
dozvola mogu učiniti.Za taj slučaj je nama kao Općini izdan i nalog inspekcije za rješenja tog 
problema.Vlasniku zemljišta smo uputili i upozorenja i prijedlog za otklanjanje , ali ništa još 
uvijek nije učinjeno, pa ćemo radi sigurnosti svih ostalih vidjeti kako taj problem riješiti. 
 
KRISTIJAN TOMIŠA:1.Pred nekoliko mjeseci donijeli smo Odluku o načinu držanja 
pasa i ostalih kućnih ljubimaca na području Općine Čavle.Problem nekontroliranog 
držanja pasa je još uvijek prisutan  bez obzir a na mogućnost izricanja ne malih kazni 
za nepoštivanje.Kada će se Odluka početi primjenjivati? 
 2.Drugi problem još uvijek prisutan je parkiranje kamiona na području Općine 
Čavle, te da li će se i po tome što poduzeti? 
Željko Lambaša(odgovor):1. Točno je da još uvijek ima neodgovornih ljudi koji se ne 
ponašaju u skladu sa propisima i Odlukom o načinu držanja kućnih ljubimaca.Što konkretno 
napraviti još nismo potpuno se odredili.Nije sve u kažnjavanju sukladno odredbama odluke, 
no za to postoje određene mogućnosti.Da li ćemo prema tome postupiti još ćemo 
raspraviti.Inače komunalni redar izdaje opomene i daje sugestije mještanima ukoliko se utvrdi 
da se ne ponašaju prema propisima. 
 2.Što se tiče parkiranja, slažem se sa vašom konstatacijom,ali to najvećim dijelom čine 
sami mještani Općine Čavle.I u ovom slučaju stvar je osobne discipline, a kada bi ljudi bili 
odgovorniji problema bi bilo dosta manje ili zanemarivo.Komunalni redar i u ovom slučaju 
nema velikih ovlasti, policija je u nekoliko navrata intervenirala i to najvećim dijelom 
opomenama a u rjeđim slučajevima izricanjem kazni. 
 
JOSIP MALNAR:Da li streljana Kovačevo može biti oslobođeno plaćanja komunalne 
naknade? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ovo tijelo može donijeti takvu odluku, samo po sebi nitko ne 
može biti oslobođen plaćanja te obveze. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa XVIII.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Obzirom da nitko nije imao primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj daje isti na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 



 4

 
O D L U K A 

 
 Usvaja se Zapisnika sa XVIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
26.studenog 2015.godine. 
 

Točka 3. 
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Čavle za 2015.godinu 
 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Materijal je vijećnicima dostavljen uz poziv za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle 
za 2015.godinu. 
 

Točka 4. 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Čavle za period 2016. do 2019.godine 
 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Materijal je vijećnicima dostavljen uz poziv za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Smjernica na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se Smjernice organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Čavle za period 2016. do 2019.godine. 
 

Točka 5. 
Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Čavle za 2016.godinu 
 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Materijal je vijećnicima dostavljen uz poziv za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Donosi se Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle 
za 2016.godinu. 
 

Točka 6. 
Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora GSC d.o.o. 

 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Materijal je vijećnicima dostavljen uz poziv za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: KRISTIJAN 
TOMIŠA, MARKO SOBOTINČIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 
PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova, 7 ZA, 3 PROTIV, 2 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Daje se suglasnost na prijedlog izmjena Društvenog ugovora sa GSC d.o.o. 
 

Točka 7. 
Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora GSC d.o.o. 

 
 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik tijekom kojeg iznosi prijedlog da se za 
člana Nadzornog odbora imenuje DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Temeljem takvog prijedlog vijećnik Marko Sobotinčić daje predsjedatelju pismeni 
prijedlog da se za člana Nadzornog odbora imenuje KRISTIJAN TOMIŠA. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO 
SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, 
SANDRA MOHORIĆ, KRISTIJAN TOMIŠA, ŽELJKO LAMBAŠA. 
 Tijekom rasprave od strane dijela vijećnika istaknuto je neslaganje sa načinom kako je 
došlo do iznijetog prijedloga od strane općinskog načelnika, nakon čega je predloženi 
kandidat Kristijan Tomiša usmeno izjavio da ne prihvaća prijedlog da se njega osobno 
imenuje za člana Nadzornog odbora GSC. 
 Nakon kratke pauze, predsjedatelj daje prijedlog općinskog načelnika na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 7 ZA, 2 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 DEJAN LJUBOBRATOVIĆ imenuje se od strane Općine Čavle za člana 
Nadzornog odbora GSC d.o.o.. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih 

poslova 
 
 Pročelnica uPravnog odjela Dolores Burić u uvodnom izlaganju daje dopunsko 
obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
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 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova. 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o upućivanju zahtjeva za ocjenu 

ustavnosti članka 19.Zakona o raspolaganju i upravljanju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 

 
 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Materijal je vijećnicima dostavljen uz poziv za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 U nastavku , predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: MARKO 
SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, NORBERT MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Odobrava se upućivanje zahtjeva za ocjenu ustavnosti članka 19.Zakona o 
raspolaganju i upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
 
 
 Završeno u 21,50 sati. 
 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
 Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 
 
 
 
 
 


