
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/16-01/02, 
URBROJ:2170-03-16-01-1 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 10.ožujka 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, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ,SMILJANA 
ŠUPAK,GORAN MAVRINAC, KRISTIJAN ROSIĆ ,KRISTIJAN TOMIŠA,PERICA 
PRPIĆ,DENIS ČARGONJA,EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša, Nada Luketić,Dolores Burić,  

- Nataša Zrilić i Nataša Mandić – koordinatorice izrade Strategije Urbane 
aglomeracije Rijeka 
- Alen Perušić, načelnik III.PP Rijeka 
- Dunja Zagorac Šimac – član radnog tima za izradu PUR-a 

 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku  predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz 
materijal za ovu sjednicu. 
 Prije davanja na usvajanje prijedlog dnevnog reda, predsjedatelj daje prijedlog izmjene 
redoslijeda točaka. 
 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.Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016-2020 
2.Izvješće PU Rijeka o sigurnosnom stanju na području Općine Čavle za 2015.godinu i 
Analiza stanja sigurnosti u prometu 
3.a)Analiza postojećeg stanja Programa ukupnog razvoja Općine Čavle  
   b)Strategija razvoja Programa ukupnog razvoja Općine Čavle 2016-2020 
4.Usvajanje Zapisnika sa XIX.sjednice Općinskog vijeća 
5.Izvješće o obavljenoj reviziji-upravljanje i raspolaganje nekretninama JLS 
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Točka 1. 
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016-2020 

 
 U kraćem uvodu općinski načelnik pozdravlja goste sjednice koordinatorice izrade 
Strategije kojima daje riječ. 
 U nastavku daje se obrazloženje prijedloga, a koji je vijećnicima dostavljen uz 
materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj zaključuje ovu točku 
dnevnog reda te utvrđuje da se Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 
2016-2020 prima na znanje. 
 

Točka 2. 
Izvješće PU Rijeka o sigurnosnom stanju na području Općine Čavle 

za 2015.godinu i Analiza stanja sigurnosti u prometu 
 
 Općinski načelnik u kraćem uvodu pozdravlja načelnika III.PP Rijeka kojem daje riječ 
kako bi prisutne detaljnije upoznao sa sigurnosnim stanjem na području Općine Čavle tijekom 
2015.godine. 
 U privitku Zapisnika vijećnicima je dostavljeno pismeno izvješće o sigurnosnom 
stanju kao i analiza stanja sigurnosti u prometu. 
 Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC,PERICA PRPIĆ, KRISTIJAN TOMIŠA, MIRKO VUKELIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj zaključuje da se Izvješće PU Rijeka o 
sigurnosnom stanju na području Općine Čavle za 2015.godinu i Analiza stanja sigurnosti u 
prometu primaju na znanje. 
 

Točka 3. 
a)Analiza postojećeg stanja Programa ukupnog razvoja Općine Čavle 

b)Strategija razvoja Programa ukupnog razvoja Općine Čavle 2016-2020 
 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju Dolores Burić i članica radnog tima Dunja 
Zagorac Šimac. 
 Materijali za ovu točku vijećnicima su dostavljeni uz poziv za sjednicu i u privitku su 
Zapisnika. 
 Po iznijetom, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:SANDRA 
MOHORIĆ, GORAN MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi 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 usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Čavle za razdoblje 
2016 – 2020.godinu. 
 
 AKTUALNI SAT 
 
GORAN MAVRINAC:1.Donošenjem novog Zakona o porezu na dohodak Vlada RH je 
JLS koje su kao i naša Općine pripadale brdsko-planinskom području uskratila znatna 
financijska sredstva.Kao mjere kompenzacije za takva smanjenja uvedene su neke od 
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mjera kojima bi se umanjio negativan učinak u proračunima tih JLS.Nadalje takav vid 
kompenzacije će se u roku tri godine ugasiti pa je posve jasno da nakon koraka naprijed 
slijede tri koraka unazad.Zanima me da li će Općina neki od djelova tih sredstava 
uložiti u poslovne zone u izgradnju komunalne infrastrukture kako bi te naše zone 
postale interesantne za potencijalne investitore pogotovo jer se Općina Čavle nalazi na 
vrlo prometno frekventnom području sa dobri prometnim vezama. 
 2.Nedavno sam kao aktivni skijaš boravio na Platku i ono što je za pohvalu je 
promjena kod zakupca velikog doma na Platku te uređenosti prostora parkirališta sa 
dodatnim sadržajima.Ono što je dalo vrlo lošu sliku je slučaj koji se dogodio na žičari 
Radeševo gdje je na desetke ljudi među kojima je bilo o djece ostalo na sedežnici nakon 
što je došlo od nekog kvara pa žičara nije radila određeno vrijeme sve dok nisu 
uključeni pomoćni agregati za struju, a što je učinjeno sa zakašnjenjem.Mišljenja sam 
da koncesionar ne vodi dovoljno brigu o stanju opreme a uredno naplaćuje ne baš 
jeftine karte. 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ako se vijećniče mislite baviti analizama proračuna Općine onda 
bi prethodno trebali upoznati se sa strukturom Proračuna i načinom izrade, kao i sa svim 
pratećim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju tu problematiku.Što se tiče 
ulaganja u poslovne zone Općina je i do sada već uložila znatna sredstva i trud kako bi se  te 
zone mogle privesti svojoj namjeni.Sve to ipak nije dovoljno jer većim dijelom ovisi i o 
investitorima koji baš i nisu previše aktivni u pogledu ulaganja u nove pogone.Za napomenuti 
je da već nekoliko godina postoji izdana građevinska dozvola za prometnicu u zoni Kikovica 
a da je pred ishodovanjem i dozvola za zonu I2 Soboli.Zona kod Metroa – K1 također je pred 
dobivanje dozvole za prometnicu. 
 2.Koji su pravi razlozi koji su doveli do te situacije na skijalištu Radeševo nije mi 
poznato.Ne mislim nikoga braniti samo je za reći da je prije početka sezone ishodovana od 
strane GSC sva potrebna dokumentacija za rad skijališta i žičara.Za napomenuti je također da 
je sva ta oprema u stanju koji zahtjeva nužne i veće rekonstrukcije u narednom periodu i do 
toga će nadam se i doći.Najbitnije je da se nikome ništa nije dogodilo a da treba voditi brigu o 
sigurnosti svih posjetitelja to svakako. 
 

Točka 4. 
Usvajanje Zapisnika sa XIX.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika sa XIX.sjednice vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu 
i u privitku je Zapisnika. 
 Vijećnica Sandra Mohorić daje primjedbu na prijedlog na način da u točki 7.dnevnog 
reda nije točno evidentiran ukupan broj vijećnika koji su glasovali jer je prema rezultatu 
vidljivo da je na sjednici bilo 9 vijećnika a ne 12. 
 Na iznijetu primjedbu predsjedatelj ističe da dio vijećnika nije uopće glasovao iako su 
u tom trenutku bili nazočni na sjednici, te da je unatoč tome bio dovoljan broj (većina) 
glasova o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora GSC d.o.o. 
 Nakon toga, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje, a po izvršenom glasovanju 
dizanjem ruku predsjedatelj utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XIX.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
4.veljače 2016.godine. 
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Točka 5. 
Izvješće o obavljenoj reviziji-upravljanje i raspolaganje nekretninama JLS 

 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 Izvješće je vijećnicima dostavljeno uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Nakon dopunskog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:PERICA PRPPIĆ, MIRKO VUKELIĆ, RAJNA BROZNIĆ, DEJAN 
LJUBOBRATOVIĆ, SMILJANA ŠUPAK. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se Izvješće o obavljenoj reviziji – 
upravljanje i raspolaganje nekretninama JLS prima na znanje. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 21,15 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
      Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 
 
 


