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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 2.lipnja 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,PERICA 
PRPIĆ,DENIS ČARGONJA. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Dolores Burić, 
 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 prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XXI.sjednice Općinskog vijeća 
2.Donošenje Odluke o osnivanju 
a)proizvodne zone Soboli I2 
b)proizvodne zone Gorica I1 
c)poslovne zone Cernik K1 
3.Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju Ugovora o 
koncesiji 
4.Donošenje Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na 
području Općine Čavle 
5.Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle 
6.Donošenje Odluke o oslobađanja plaćanja zakupnine 
7.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 



8.Suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Čavle – Rekonstrukcija tribina NK 
Grobničan 
 
 VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
GORAN MAVRINAC:1.Vezano za inicijativu naših mještana iz naselja Buzdohanj 
(Bajčevo selo),Podčudnič,Cernik (Cernički vrh) te potpisane peticije za premještanje 
antena i odašiljača iz naseljenih mjesta Općine Čavle koju sam spominjao i na 
posljednjoj radnoj sjednici u travnju tekuće godine tijekom aktualnog sata. 
 U Hrvatskoj je naime na snazi Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja, na 
osnovu kojeg je donesen Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja.Što se tiče 
sustava mjerenja,kako sam posljednji puta i naveo njih u Hrvatskoj mogu provoditi 
samo ovlaštene tvrtke,koje su dobile ovlaštenje od Ministarstva zdravlja kao i nadležni 
inspektorat koji Općini Čavle na njen zahtjev prema vašim riječima do dan danas 
odnosno godinu i pol unatrag nije dostavio nikakvo izvješće o predmetnom 
slučaju.Nepravovremenom reakcijom nadležni inspektorat direktno krši navedeni 
zakon i podzakonske akte te indirektno ugrožava zdravlje mještana Općine 
Čavle.Kanimo li napokon kao jedinica lokalne samouprave aktivno, žurno i odmjereno 
reagirati na navedeni slučaj obzirom da je posrijedi kako sam naveo danas a i na 
posljednoj sjednici Općinskog vijeća ugrožavanje zdravlja mještana Općine Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Općina Čavle niti jednom svojom odlukom nije dala odobrenje 
za postavljanje antena odašiljača na području Općine Čavle.Ono što je u nadležnosti nas kao 
jedinice lokalne samouprave smo učinili i na naše zahtjeve smo dobili i određene odgovore. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Ispisani grafiti ispod mosta u Sobolima još uvijek nisu 
uklonjeni.Kada će to biti riješeno? 
Željko Lambaša(odgovor):Odmah drugi dan smo o tome obavijestili ŽUC.Ako to nije riješeno 
opet ćemo reagirati. 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Da li Općina Čavle na vrijeme izvršava svoje financijske obveze? 
 2.Na koji način će se rješavati priključci na kanalizacijsku mrežu objektima koji 
su ispod razine mreže? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Da u potpunosti Općina Čavle izvršava sve svoje obveze na 
vrijeme i u rokovima.U polugodišnjem izvješću ćete o tome biti detaljnije izvješćeni. 
 2.Na kanalizacijsku mrežu je obveza priključenja za one objekte koji gravitacijski to 
mogu izvesti bez dodatne ugradnje pumpi.Za one objekte koji su u depresijama još se uvijek 
nije donio konačan stav niti dogovoren način rješenja tog problema. 
 
NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK MARKO SOBOTINČIĆ PA SADA SJEDNICI 
PRISUSTVUJE 13 VIJEĆNIKA. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Koliko je sjednica Odbora Općinskog vijeća održano do sada? 
 2.Svakim danom je uočljivije da se povećava promet državnom cestom D-
40.Jučer je bila i prometna nezgoda na tom dijelu.Da li bi se mogle postaviti nadzorne 
kamera za snimanje prometa? 
Norbert Mavrinac(odgovor):1.Ne mogu vam u ovom trenutku točno odgovoriti koliki broj 
sjednica je održan i koji odbori su se sastajali. 
Željko Lambaša(odgovor):2.Probati ćemo od nadležni zatražiti mogućnost takvog rješenja. 
 
 



JOSIP MALNAR:1.Da li se planira priključenje objekta BK Bajci na kanalizaciju? 
 2.Da li su roditelji zadovoljni cijenom i uslugama dječjeg vrtića i da li je bilo 
slučajeva da se netko ispiše? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Da svi objekti u vlasništvu Općine će se morati priključiti na 
kanalizaciju pa tako i objekt BK Bajci. 
 2.Za sada nemamo takvih saznanja da su roditelji nezadovoljni uslugama u dječjem 
vrtiću, a prema saznanjima postoji i veći interes za upis od postojećeg kapaciteta. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.Da li je moguće postaviti veći broj baja za miješani otpad u 
Bajčevom i Rakovom selu? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Na svaku takvu dojavu mještana obavi se očevid i komunalni 
redar reagira, tako da se takva pitanja vrlo brzo rješavaju.Nije problem postaviti veći broj baja 
no moramo konstatirati da i sami mještani često odbacuju smeće i pokraj baja. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XXI.sjednice 

Općinskog vijeća 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Vijećnik Goran Mavrinac je dostavio pismeni ispravak svojeg vijećničkog pitanja sa 
prošle sjednice ,a što je i privitak ovog Zapisnika, pa predsjedatelj utvrđuje da će se takav 
ispravak i izvršiti u prijedlogu Zapisnika. 
 Vijećnik Denis Čargonja u nastavku napominje da je u svojem drugom pitanju naveo 
da li će Općina srušiti zid, pa predlaže da se tako i uvede u Zapisnik što predsjedatelj prihvaća 
pa tako ispravljen prijedlog daje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XXI.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
7.travnja 2016.godine. 
 

Točka 2. 
Donošenje Odluke o osnivanju 

a)proizvodne zone Soboli I2 
b)proizvodne zone Gorica I1 
c)poslovne zone Cernik K1 

 
 Prijedlog Odluka o osnivanju zona vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i 
u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO 
SOBOTINČIĆ, MIRKO VUKELIĆ, SANDRA MOHORIĆ, GORAN MAVRINAC, DEJAN 
LJUBOBRATOVIĆ, PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedloge odluka na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 
 



O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o osnivanju: 
a)proizvodne zone Soboli I2 
b)proizvodne zone Gorica I1 
c)poslovne zone Cernik K1. 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 

obavljaju na temelju Ugovora o koncesiji 
 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica Upravnog odjela Dolores Burić. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu,predsjedatelj daje prijedlog odluke na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju 
Ugovora o koncesiji. 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu 

privremenih objekata na području Općine Čavle 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik i pročelnica Upravnog odjela. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,PERICA PRPIĆ. 
 Po iznijetom, 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 davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata 
na području Općine Čavle. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC,MARKO SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ,MIRKO VUKELIĆ. 



 Po iznijetom, 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 prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o oslobađanja plaćanja zakupnine 

  
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinski načelnik. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: PERICA PRPIĆ, 
GORAN MAVRINAC, RAJNA BROZNIĆ, SMILJANA ŠUPAK, MARKO ŽUVIĆ, 
MARKO SOBOTINČIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MIRKO 
VUKELIĆ. 
 Po iznijetom, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (12 ZA, 1 PROTIV) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine. 
 

Točka 7. 
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. 
 Obzirom da 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 ukidanju statusa javnog dobra. 
 

Točka 8. 
Suglasnost za provedbu ulaganja na području 

Općine Čavle – Rekonstrukcija tribina NK Grobničan 
 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda vijećnicima je dostavljen na klupe i u privitku je 
ovog Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 



 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: GORAN 
MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, RAJNA BROZNIĆ, DEJAN 
LJUBOBRATOVIĆ, MARKO ŽUVIĆ. 
 Po iznijetom, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (12 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Daje se Suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Čavle – 
Rekonstrukcija tribina NK Grobničan. 
 
 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
 Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 
 
 
 


