
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/17-01/11 
URBROJ:2170-03-17-01-1 
 
 

Z A P I S N I K 
sa III. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Čavle održane 13.srpnja 2017.godine 
 
 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 20,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 
NORBERT MAVRINAC. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC, MARKO ŽUVIĆ,ALJOŠA ŽEŽELIĆ, 
MIRKO VUKELIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ, SANDRA MOHORIĆ, ERVIN BURA, 
RAJNA BROZNIĆ, GORAN MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ, MARIJANA KOŠČIĆ, 
STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC. 
 Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ , DOLORES 
BURIĆ. 
 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 vijećnika pa će sve donijete odluke 
biti punovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda, te utvrđuje da je jednoglasno 
usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa II.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle 
2.Donošenje Odluke o imenovanju Odbora Općinskog vijeća Općine Čavle 
- za gospodarski razvoj, poduzetništvo, urbanizam i prostorno uređenje 
- za informiranje, međuopćinsku. Međugradsku i međunarodnu suradnju 
- za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade 
- za proračun i financije 
- za kulturu, sport i tehničku kulturu 
- za statutarno pravna pitanja i mjesnu samoupravu 
- za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 
3.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
4.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić 
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 AKTUALNI SAT 
 
GORAN MAVRINAC:1.U kojoj je fazi i da li je uopće prijedlog preraspodjele sredstava 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske o ulaganju u sanaciju južne kule Kaštela 
Grada Grobnika prihvaćen, odnosno da li ste uspjeli postići dogovor sa 
konzervatorskim odjelom u Rijeci oko istog? 
 2.Protekli mandat tolerirali ste plaćeni nerad za nedolazak na više od 50% 
sjednica općinskog vijeća pojedinih vijećnika, nemali broj puta u periodu od godinu i 
pol unazad osobno sam prozivao i ukazivao na spomenuti problem, načelno smo se svi 
tada složili sa tim te ste obećali u istom periodu pripremiti odluku o ukidanju naknada 
za rad onima koji ne dolaze na sjednice vijeća.Zanima me da li kanite i u kojem periodu 
pripremiti prijedlog spomenute odluke? 
Nepravedno je, nemoralno i nelogično te sramotno da u današnje vrijeme kada tisuće 
ljudi nemaju posla te čekaju u redu po biroima rada ne bi li dobili posao za minimalac, 
Općinsko vijeće Općine Čavle isplaćuje vijećnike za nerad i nedolazak na sjednice 
Općinskog vijeća.Stoga vas na početku ovog mandata molim da pripremite predmetnu 
odluku i unaprijed zajedničkim snagama ne toleriramo plaćeni nerad u Općinskom 
vijeću Općine Čavle kako ste u prethodnom mandatu i obećali. 
 
Ivana Cvitan Polić (odgovor):1.Za tu namjenu nam je odobreno 150.000,00 kuna, no što se 
tiče korištenja još nije izvršena raspodjela tih sredstava.Za sada smo od konzervatora dobili 
negativno mišljenje na prijedlog naših ulaganja u objekt Kaštela Grobnik, ali idemo dalje sa 
razgovorima pa se nadamo da će se i to pitanje riješiti. 
Norbert Mavrinac(odgovor):2.Prihvaćamo vašu inicijativu no prije donošenje i stavljanja na 
dnevni red sjednice vijeća sve stranke ćemo se prethodno usuglasiti sa jednim takvim 
prijedlogom. 
 
EDO ŽEŽELIĆ:1.Kada će se isplatiti naknade po održanim lokalnim izborima? 
 2.Na Kikovici se u staru šljunčaru odlaže različiti otpad i materijal a među njima 
i otpadna ulja.Zašto se to ne zabrani i spriječi te da se naloži zbrinjavanje na propisani 
način? 
 
Dolores Burić(odgovor):1.Za isplate tih naknada postoji propisani način i vrijeme.Uskoro će 
se to i učiniti tijekom ovog mjeseca svim onima koji su za to stvorili uvjete. 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Problematika odlaganja otpada nije mali i nije prisutan samo 
na toj lokaciji.Općina Čavle je u cilju sprečavanja i bolje kontrole nabavila nekoliko pokretnih 
kamera pomoću kojih se nadzire područja na kojima je uočeno da se nekontrolirano odlaže 
smeće.Neke su nam i ukradene od takvih počinitelja, neki su i prijavljeni nadležnim 
inspekcijama.Tijekom ovogodišnja akcije „zelena čistka“ veliki dio je očišćen , ali i nadalje je 
uočeno da se nastavlja sa takvim odlaganjima.I nadalje ćemo poduzimati mjere kako bi se što 
više i bolje kontrolirale takve pojave. 
 
MARIJANA MAVRINAC:1.U Cerniku preko puta crkve bio je nacrtan Hrvatski grb a 
u međuvremenu je pofarban,odnosno skinut,iz kojeg razloga? 
 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Ono nije bio službeni hrvatski grb. 
 
STANISLAV ŽEŽELIĆ:1.Da li će se što poduzeti prema stanovniku dijela naselja 
Baćina ulica Gospodski vrt koji je bez odobrenja uklonio postavljane rubnjake uz 
novoasfaltirano prometnicu? 
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Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Zaprimili smo prijavu o tome i poduzeti ćemo mjere prema 
tom stanovniku nakon što se utvrde sve činjenice. 
 
MARKO ŽUVIĆ:1.Da li se i ubuduće što poduzima na tome da se poprave postolja baja 
za smeće? 
 2.Da li je što u međuvremenu učinjeno o promjeni radnog vremena općinske 
uprave od kada je došlo do promjene? 
 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Postolja za baje smo prioritetno uredili na mjestima koja su se 
pokazala najkritičnijim.Sa time ćemo nastaviti i dalje , ali postepeno. 
 2.Što se tiče radnog vremena općinske uprave nije došlo do nikakvih promjena i sve je 
ostalo kao i do sada. 
 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Da li Općina uredno izvršava svoje tekuće financijske obveze? 
 2.Kako će dječji vrtić biti popunjen ove godine? 
 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Za sada možemo biti zadovoljni sa ostvarenjima u prihodima 
tako da nema nikakvih poteškoća u izvršavanju svih nastalih obveza.Kako će biti do kraja 7 i 
8.mjeseca još nemamo točnih saznanja, a pogotovo kada će uslijediti obveze po povratu 
poreza. 
 2.Kapacitet našeg vrtića u potpunosti je popunjen za naredno odgojno obrazovno 
razdoblje. 
 
ERVIN BURA:1.Kada će uslijediti primjena obveze selektivnog odlaganja otpada? 
 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.U utorak je zakazan sastanak u KD Čistoća po tom pitanju pa 
ćemo imati više saznanja. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Kolika je naplaćeno od korištenja javnih površina u sklopu 
lokalnih izbora i za neskidanje plakata od strane sudionika u izborima? 
 2.Kada će se urediti prostor za baje na lokaciji u Cerniku nasuprot cvjećarne 
Ileana? 
 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Nedavno smo od KD Čavle dobili izvješće o plakatima od 
lokalnih izbora.Po tom izvješću ćemo i postupiti sukladno odluci i nema popusta ni za koga. 
 2.Za sada na toj lokaciji nemamo adekvatnog rješenja.O tome ćemo svakako imati 
bolje rješenja kada se postavi obveza da svaki korisnik to pitanje riješi u krugu svoje 
okućnice. 
 

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

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 
je Zapisnika. 
 Obzirom da nitko nije imao primjedbu na isti, predsjedatelj daje Zapisnik na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa II.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
13.lipnja 2017.godine. 
 

Točka 2. 
Donošenje Odluke o imenovanju Odbora Općinskog vijeća Općine Čavle 
- za gospodarski razvoj, poduzetništvo, urbanizam i prostorno uređenje 

- za informiranje, međuopćinsku. Međugradsku i međunarodnu suradnju 
- za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade 

- za proračun i financije 
- za kulturu, sport i tehničku kulturu 

- za statutarno pravna pitanja i mjesnu samoupravu 
- za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 

 
 Predsjedatelj u uvodnom izlaganju upoznaje prisutne sa zaprimljenim prijedlogom 
Odbora za izbor i imenovanje o imenovanju radnih tijela – Odbora Općinskog vijeća Općine 
Čavle. 
 Prijedlog sastava Odbora vijećnicima je dostavljen na klupe i u privitku je Zapisnika. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN 
MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje 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 imenovanju članova Odbora : 
 
1. za gospodarski razvoj, poduzetništvo, urbanizam i prostorno uređenje 
2. za informiranje, međuopćinsku. Međugradsku i međunarodnu suradnju 
3. za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade 
4. za proračun i financije 
5. za kulturu, sport i tehničku kulturu 
6. za statutarno pravna pitanja i mjesnu samoupravu 
7. za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 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 
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O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra. 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić 

 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 U nastavku , predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: STANISLAV 
ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC, GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 8 ZA, 5 SUZDRŽANIH,donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić. 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
        Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 


