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

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 7.travnja 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 , MARKO ŽUVIĆ , SANDRA MOHORIĆ, 
RAJNA BROZNIĆ, JOSIP MALNAR, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO 
VUKELIĆ,SMILJANA ŠUPAK,GORAN MAVRINAC, KRISTIJAN ROSIĆ,MARKO 
SOBOTINČIĆ,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 prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XX.sjednice Općinskog vijeća 
2.a.Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 
31.12.2015.godine 
2.b.Izvještaj o ostvarenju Programa održavanja – gradnje objekata i uređaja 
kom.infrastrukture te Programa javnih potreba  (4 ) Općine Čavle za 2015.godinu 
3.Izvještaj o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine 
4.Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 1.7.do 31.12.2015.godine 
5.Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2015.godinu 
6.Donošenje I. izmjena i dopuna općinskog proračuna Općine Čavle za 2016.godinu i 
projekcije za 2017. i 2018.godinu 
7.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle 
za 2016.godinu 
8.Donošenje I.izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Čavle za 2016.godinu: 



a)u oblasti športa 
b)u oblasti kulture 
c)u oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja 
9.Donošenje I.izmjena i dopuna 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 
10.Donošenje  ciljane IV.izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle 
11.Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čavle za 2016.godinu 
12.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora 
13.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
 
 AKTUALNI SAT 
 
GORAN MAVRINAC:1.Zašto se Općina Čavle nije konkretnije uključila u rješavanje 
problema i zahtjeva dijela mještana naselja Buzdohanj za izmještanje antena 
teleoperatera u Bajčevom selu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Točna je tvrdnja da je dio mještana uputila Općini Čavle zahtjev 
za rješenje narečenog pitanja.Nakon što je takav zahtjev zaprimljen od strane Općine Čavle i 
komunalnog redara poduzete su sve nama dopuštene mjere.Po našem zahtjevu nadležni 
inspektorat je u okvirima svojih nadležnosti poduzimao određene radnje a kakvi su rezultati, o 
tome nemamo povratna saznanja. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Nakon što je u dijelu naselja Soboli (ispod mosta autoputa) na 
cesti prema naselju Podhum osvanuo grafit neprimjerenog sadržaja , isti je ofarban 
bojom ali je oučljivo da to nije učinjeno baš kvalitetno.Da li je moguće da se ta površina 
kvalitetnije oboji kako bi se sadržaj grafita pokrio? 
 2.U predjelu Krenovac nasuprot vulkanizerske radnje Dragana Šupka , između 
objekta koji je isti kupio i zgrade Općine stoji ruševan zid.Da li se isti može ukloniti radi 
sigurnosti obzirom da više ničemu ne služi? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Provjeriti ćemo sadašnje stanje i ako je situacija takva kako je 
navodite odmah ćemo intervenirati. 
 2.Točno je da taj zid sada više nema nikakve funkcije.Mislim da će sadašnji vlasnik 
objekta krenuti u rekonstrukciju pa će tom prilikom i taj zid srušiti on sam. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Vlasnik stambenog objekta (Željko Kukuljan) kod parkirališta 
tvrtke Adela ima problema sa odvodnjom sa javne površine.Da li se to može riješiti? 
 2.Predlažem da se kod knjižnice Čavle u zgradi Općine na dijelu prema 
ambulanti postavi rasvjeta. 
Željko Lambaša(odgovor):1.Na tom području je problem oborinske odvodnje oduvijek 
prisutan i mislim da tvrtka Adela tome nije uzrok.Izvidjeti ćemo moguća eventualna rješenja. 
 2.Nismo o tome razmišljali,ali nema nikakve zapreke da se taj prijedlog riješi uskoro.  
 
JOSIP MALNAR:1.U kojoj je fazi izgradnja širokopojasnog interneta na području 
Općine Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Ne jadnoj od prošlih sjednica ovog Vijeća bilo je govora o tome, 
te je prihvaćen projekt uključivanja Općine Čavle u izgradnju širokopojasnog interneta. 
 
 
 
 



Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XX.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika sa XX.sjednice vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i 
u privitku je Zapisnika. 
 Obzirom da nitko nije imao primjedbu na iznijeti prijedlog, predsjednik isti daje na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XX. Sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
10.ožujka 2016.godine. 
 

Točka 2. 
a.Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Čavle 

za razdoblje 1.1. do 31.12.2015.godine 
b.Izvještaj o ostvarenju Programa održavanja – gradnje objekata 

i uređaja kom.infrastrukture te Programa javnih 
potreba  (4 ) Općine Čavle za 2015.godinu 

 
 Godišnji Izvještaj o izvršavanju proračuna sa izvještajima o ostvarenju Programa 
gradnje i održavanja objekata i uređaja kom.infrastrukture za 2015.godinu vijećnicima su 
dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: DENIS ČARGONJA, 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje Izvještaje na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA, 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
A)Prihvaća se Izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 
31.12.2015.godine 
 
B) Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju Programa održavanja – gradnje objekata i uređaja 
kom.infrastrukture te Programa javnih potreba  Općine Čavle za 2015.godinu iz oblasti 
sporta, kulture, zdravstva i socijalne skrbi , predškolskog odgoja, naobrazbe i 
obrazovanja 
 

Točka 3. 
Izvještaj o konsolidaciji financijskih izvještaja za 

razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine 
 
 Izvještaj o konsolidaciji vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u 
privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 



 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje isti na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom glasova 
(11 ZA , 3 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvještaj o konsolidaciji financijskih izvještaja za razdoblje siječanj-
prosinac 2015.godine. 
 

Točka 4. 
Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 1.7.do 31.12.2015.godine 

 
 Izvješće općinskog načelnika vijećnicima je dostavljeno uz materijal za sjednicu i u 
privitku je Zapisnika. 
 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: MARKO 
SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC. 
 Po povedenoj raspravi , predsjednik daje izvješće na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA, 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 1.7.do 31.12.2015.godine. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2015.godinu 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: MARKO 
SOBOTINČIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, PERICA PRPIĆ, GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2015.godinu. 
 

Točka 6. 
Donošenje I. izmjena i dopuna općinskog proračuna 

Općine Čavle za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu 
 
 Prijedlog I.izmjena i dopuna općinskog proračuna za 2016.godinu i projekcije za 2017. 
i 2018.godinu vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i Nada Luketić. 



 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: MARKO 
SOBOTINČIĆ, DENIS ČARGONJA, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 
PERICA PRPIĆ,GORAN MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA , 5 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se I. izmjene i dopune općinskog proračuna Općine Čavle za 2016.godinu 
i projekcije za 2017. i 2018.godinu. 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2016.godinu 

 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 
Čavle za 2016.godinu vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Nada Luketić. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom glasova 
(9 ZA, 5 SUZDRŽANA)  donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Čavle za 2016.godinu. 
 

Točka 8. 
Donošenje I.izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

Općine Čavle za 2016.godinu: 
a)u oblasti športa 
b)u oblasti kulture 

c)u oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja 
 
 Prijedlozi izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2016.godinu vijećnicima su 
dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje  općinski načelnik. 
 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: MARKO 
SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjednik daje prijedloge odluka na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova (9 ZA , 5 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se I.izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Čavle za 
2016.godinu: 



a)u oblasti športa 
b)u oblasti kulture 
c)u oblasti predškolskog odgoja,naobrazbe i obrazovanja. 
 

Točka 9. 
Donošenje I.izmjena i dopuna 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 izmjena i dopuna Programa vijećnicima su dostavljeni uz materijal za 
sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje prijedloge na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom glasova 
(9 ZA, 5 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se I. izmjene i dopune 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. 
 

Točka 10. 
Donošenje  ciljane IV.izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN MAVRINAC, 
DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ, PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se ciljane IV.izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle. 
 

Točka 11. 
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čavle za 2016.godinu 

 
 Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Čavle za 2016.godinu vijećnicima 
su dostavljeni uz materijal za ovu sjednicu i u privitku su Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu, za koju su se prijavili: MARKO 
SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, DENIS ČARGONJA. 



 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedloge odluka na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta 
slijedeća 

O D L U K A 
 
 1.Nagrada za životno djelo Općine Čavle dodjeljuje se  MARINKU DUMANIĆU 
za dugogodišnji doprinos u razvoju gospodarstva kao i drugih djelatnosti posebno 
značajnih za razvoj Općine Čavle. 
 2. Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje DRUŠTVU NAŠA DJECA - 
ČAVLE  za osobite uspjehe u razvoju  društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti za 
postignuća iz područja obrazovanja, kulture. 
 3. Počasnim građaninom Općine Čavla proglašava se gosp.NIKOLA JUGOVIĆ 
za osobite uspjehe u predstavljanju kulturne baštine Općine Cernik i Općine Čavle te 
svekolikom doprinosu u suradnji kulturnih i sportskih organizacija Općine Cernik i 
Općine Čavle. 
 

Točka 12. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o zakupu poslovnog prostora 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica Upravnog odjela Dolores Burić. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO 
donijeta slijedeća 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora. 
 

Točka 13. 
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i pročelnica upravnog odjela. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje prijedlog odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO 
donijeta slijedeća 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra. 
 
 
 ZAVRŠENO U 22,00 SATI. 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
      Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 


