
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/16-01/06 
URBROJ:2170-03-16-01-1 
 

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

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 21.srpnja 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 , 
SMILJANA ŠUPAK , GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ,KRISTIJAN 
ROSIĆ,DENIS ČARGONJA,EDO BROZNIĆ. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Dolores Burić. 
 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. 
 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 XXIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle 
2.Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje 
komunalnih i drugih djelatnosti 
3.Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21 – Poslovna zona Jelenje 
(K4) 
4.Informacija o otpisu dugovanja s osnova komunalne naknade 
 
 AKTUALNI SAT 
 
GORAN MAVRINAC:1.Na društvenim mrežama pokrenuta je peticija od strane 
roditelja čija djeca pohađaju dječji vrtić Čavlić za smanjenje usluga dječjeg vrtića sa 
sadašnje cijene od 1.200,00 kuna po djetetu za jaslice i 900,00 kuna po djetetu za vrtić 



na jedinstvenu cijenu od 700,00 kuna po djetetu.Kanimo li kao Općinsko vijeće izaći u 
susret našim mještanima i reagirati na navedeno te na koji način? 
 2.Na Platku je unazad dva tjedna puštena u pogon žičara Radeševo kako bi 
posjetiteljima omogućila dodatni turistički sadržaj kao i biciklistima lakše uspinjanje 
obzirom da su montirani dugo najavljivani nosači za bicikle na konstrukciju sedežnice 
za što osobno držim da je hvale vrijedno.No nepopularna cijena usluge od 30,00 kuna za 
jednu vožnju je kritizirana od strane posjetitelja i potencijalnih korisnika usluge kao 
nepotrebno nabijanje cijene.Kanimo li kao dionik Goranskog sportskog centra utjecati i 
urgirati na navedeno?Držim da bismo korektnijom cijenom privukli više posjetitelja 
Platka i stvorili veći broj korisnika usluge žičare Radeševo u ljetnom periodu. 
Norbert Mavrinac (odgovor):1.Općinsko vijeće je donijelo odluku o visini cijene korisnika 
usluga dječjeg vrtića Čavlić.O tom prijedlogu može se govoriti samo kada to bude i ako bude 
točkom dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.O takvoj inicijativi još do sada nije bilo 
riječi. 
Željko Lambaša(odgovor):2.Nije mi poznato kolika je cijena usluga žičare Radeševo i na to 
možemo utjecati samo ukoliko smo spremni subvencionirati u cijeni usluge.Ipak moramo 
znati da to nije socijalna kategorija i da se do cijene usluge dođe nekakvim izračunima 
troškova. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.U kojoj je fazi rješavanja naš zahtjev za ocjenom ustavnosti 
Zakona o raspolaganju državnom imovinom? 
Dolores Burić(odgovor):1.Od strane Općine Čavle u roku od 5 dana odmah je upućen zahtjev 
za ocjenom ustavnosti predmetnog Zakona, no odgovora do danas još uvijek nema. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XXIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog Zapisnika, predsjedatelj utvrđuje 
da je  JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XXIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
21.lipnja 2016.godine. 
 

Točka 2. 
Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti 

 
 Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za 
obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i 
u privitku je Zapisnika. 
 Predsjedatelj u uvodu upoznaje prisutne da je od strane predlagača (općinski načelnik) 
zaprimio amandman na prijedlog Odluke i to kako slijedi: 
 
U članku 30.prijedloga Odluke koji glasi:“Skupština donosi odluke većinom glasova svih 
imenovanih predstavnika u Skupštini društva“ , isti se mijenja tako da glasi: 
„Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih predstavnika u Skupštini društva“. 



 Tako iznijeti amandman čini sastavni dio prijedloga Odluke. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ, RAJNA BROZNIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, 
MIRKO VUKELIĆ. 
 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 izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti. 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

UPU 21 – Poslovna zona Jelenje (K4) 
 
 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21 – Poslovna zona 
Jelenje (K4), te Zaključak o prestanku važenja Odluke donijete na sjednici 6.kolovoza 
2013.godine 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, predsjedatelj daje prijedlog Odluke o 
Zaključak na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 1.Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21 – Poslovna 
zona Jelenje (K4). 
 
 2.Donosi se Zaključak o prestanku važenja Odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja UPU – 21 Poslovna zona Jelenje (K4) usvojena na sjednici Općinskog vijeća 
Općine Čavle 6.kolovoza 2013.godine (Sl.novine PGŽ br.28/2013). 
 

Točka 4. 
Informacija o otpisu dugovanja s osnova komunalne naknade 

 
 Informacija o otpisu dugovanja s osnova komunalne naknade za poslovne subjekte 
vijećnicima je dostavljena 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:RAJNA BROZNIĆ, 
GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se informacija o otpisu dugovanja za 
komunalnu naknadu prima na znanje. 
 
 ZAVRŠENO U 19,30 SATI. 
 
 BILJEŽIO:     PREDSJEDNIK: 
        Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 


