
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/17-01/13 
URBROJ:2170-03-17-01-1 
 
 

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

Općine Čavle održane 14.rujna 2017.godine 
 
 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,30 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 
NORBERT MAVRINAC. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC,ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 
ALEN KNEŽEVIĆ, SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ, GORAN MAVRINAC, 
EDO ŽEŽELIĆ, MARIJANA KOŠČIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARIJANA 
MAVRINAC,MARKO SOBOTINČIĆ,ĐURĐICA FUĆAK. 
 Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,TAMARA 
KOVAČIĆ RELJA,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 IV.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle 
2.Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1.1. do 
30.6.2017.godine 
3.Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine 
4.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle od 13.6.2017.godine 
5.Donošenje  Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata 
6.Donošenje Odluke o stipendiranju sportaša 
7.Imenovanje mrtvozornika za područje Općine Čavle 
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 AKTUALNI SAT 
 
STANISLAV ŽEŽELIĆ:1. Vezano za zapošljavanje asistenata u dječjem vrtiću Čavlić, 
zanima me da li se što poduzima vezano na njihovo daljnje osposobljavanje? 
 2.Da li se je što poduzelo protiv osobe koja je neovlašteno ispilila postavljene 
rubnjake na Baćini? 
Ivana Cvitan Polić (odgovor):1.Za asistente u nastavi nije potrebito dopunsko osposobljavanje 
obzirom da je njihova osnovna zadaća pomaganje učenicima u kretanjima, oblačenju i pomoći 
u prehrani. U vrtiću postoji stručni tim koji vrši stalna usavršavanja i edukacije. 
 2.Po pitanju uklanjanja rubnjaka komunalni redar je poduzeo mjere koje su predviđene 
Odlukom o komunalnom redu. 
 
EDO ŽEŽELIĆ:1.Zašto se ništa do sada nije poduzelo za popravak oštećenih igrala na 
dječjem igralištu na Hrastenici? 
 2.Kada će se nešto poduzeti na uređenju okoliša boćarske dvorane i vanjskog 
boćališta BK Sloga? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Popravke igrala na dječjim igralištima koje smo do sada 
izgradili na području Općine rješavaju se gotovo tijekom čitave godine prema pojavama 
oštećenja koja nisu rijetka.Svu opremu smo osigurali i nakon prijava štete kreće se u sanaciju. 
 Moramo istaknuti da bi sami mještani morali malo više voditi brigu pogotovo oni koji 
stanuju u neposrednoj blizini tih igrališta. 
 2.U tijeku su radovi na popravku plinske instalacije kod boćarske dvorane na 
Hrastenici, a također je pokrenuta inicijativa za uređenje prostorije koja je dijelom izgrađena 
kod vanjskog igrališta. 
 
MARIJANA KOŠČIĆ:1.Tko vodi i kakav je status civilne zaštite u Općini Čavle? 
 2.Što je sa obnovom asfalta na automotodromu Grobnik? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Zapovjednik Stožera civilne zaštite za Općinu Čavle je moj 
zamjenik Dejan Ljubobratović. Oformljena je i jedinica pripadnika civilne zaštite, za  njih je 
nabavljena oprema i prema planu obuke obavljaju se njihove vježbe i obuka. 
 2.O toj i ostaloj problematici vezanoj za Automotodrom pozvati ćemo predstavnike na 
jednu od sjednica kako bi mogli dati po tome odgovore na sva vaša pitanja koja se tiču 
funkcioniranja. 
 
MARIJANA MAVRINAC:1.Kako se može kontaktirati po pitanju korištenja grajfera 
za odvoz smeća?  
 2.Da li će općina što poduzeti po pitanju obilježavanja dana žrtava totalitarnog 
režima 23.kolovoza? 
Ivana Cvitan Polić (odgovor):1.Po pitanjima odvoza smeća svakodnevno se može kontaktirati 
komunalnog redara a grajfer se može koristiti mjesečno 4 puta i to srijedom prema rasporedu 
kojeg sačinjava komunalni redar na osnovu prijava i zahtjeva mještana. 
 2.Obilježavanje blagdana i spomendana regulirano je Odlukom vijeća pa se ista može 
kao takva i mijenjati odlukom ovog vijeća. 
 
ĐURĐICA FUĆAK:1.Gdje se može naći mail adresa komunalnog društva? 
 2.Da li općina što poduzima za bolju pokrivenost signala i brzine interneta? 
Ivana Cvitan Polić (odgovor):1.Na službenim stranicama postoji e-mail adresa komunalnog 
društva. 
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Dejan Ljubobratović(odgovor):2.Općina Čavle se je uključila u realizaciju programa E-
županije čiji je cilj pokrivenost cijelog područja i omogućavanje veće brzine pristupa 
internetu, te se nadamo konačnom rješenju tog pitanja. 
 
SANDRA MOHORIĆ:1.Koliki je iznos povrata poreza na dohodak ove godine za 
Općinu Čavle? 
Tamara Kovačić Relja(odgovor):1.Ove godine Općina Čavle je morala izvršiti povrat u 
iznosu od 1.400.000,00 kuna, a prema procjeni Porezne uprave. 
 
ALEN KNEŽEVIĆ:1.Da li se može u ulici Bobovac povećati broj baja? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):O mogućnostima za postavljanje većeg broja baja po naseljima 
potrebito je kontaktirati komunalnog redara a on će prema KD Čistoća uputiti zahtjeve prema 
potrebama mještana. 
 
RAJNA BROZNIĆ:1.Je li se što više učinilo po pitanju stavljanja novog adresnog 
modela u Google maps? 
 2.Kada će se riješiti problem odvodnje oborinskih voda kod igrališta Mavrinci? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Unatoč učestalim kontaktima i pokušajima da se po tom 
pitanju nešto više učini do danas nismo dobili konkretniji odgovor o takvim mogućnostima. 
 2.U tijeku su postupci izrade rješenja odvodnje oborinskih voda na tom dijelu a kada 
se izradi rješenje pristupiti će se izgradnji upojne građevine. 
 
MARKO SOBOTINČIĆ:Predlažem da se za jednu od idućih sjednica sazove tematska 
sjednice vezana na problematiku funkcioniranja automotodroma Grobnik. 
 
GORAN MAVRINAC:1.Na prvoj radnoj sjednici u srpnju tekuće godine, prva točka 
dnevnog reda bila je Donošenje odluke o porezima Općine Čavle.Najavili ste da ćemo 
točku 3. predmetne odluke,čl.11.Porez na nekretnine u vidu točke dnevnog reda 
rješavati na jesen.Mislim da smo dužni kao vršitelji dužnosti predstavničke i izvršne 
vlasti mještane Općine Čavle putem javnosti obavijestiti kakvi ih nameti očekuju od 
1.1.2018.godine te zauzeti stav oko navedenog.Uzmemo li u obzir da je navedena tema 
poprilično zainteresirala kako veliki broj mještana Grobnišćine tako i građana matične 
nam republike, zanima me da li možemo kao vijećnici očekivati raspravu na slijedećoj 
sjednici u obliku spomenute točke dnevnog reda kako ste u srpnju i najavili? 
 2.Na protekloj sjednici u srpnju tekuće godine , jednoglasno smo donijeli odluku 
predloženu od strane odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu apropo odavanja 
priznanja putem nagrade za izuzetna postignuća našem sumještaninu Mladenu 
Valjanu-Vlačini.Osobno te u ime koalicije koju predstavljam u ovom vijeću podržao 
sam predmetni prijedlog odluke te argumentirao razloge spram navedenog.Iščitavajući 
materijale za današnju sjednicu u zakašnjenju sam uočio da smo dobitniku spomenute 
nagrade Mladenu Valjanu Vlačini isplatili i 5.000,00 kuna uz Povelju o priznanju.Uz 
dužno poštovanje spram dobitnika nagrade mislim da nije primjereno da smo uz 
spomenutu nagradu u obliku povelje dodijelili 5.000,00 kuna nekome ko je ujedno bio i 
prvi načelnik Općine Čavle, te primao plaću za svoj rad.Gotovo sam uvjeren da bi se 
bivši načelnik Lambaša složio sa mnom obzirom da je nemali broj puta javno i sam 
zagovarao takvo stajalište.Mislim da smo navedenim činom indirektno omalovažili 
poveći broj mještana naše općine koji su poput Mladena Valjana Vlačine dali izniman 
doprinos u promoviranju našeg kraja a nisu pritom primali plaću za svoj rad od strane 
Općine Čavle i to su učinili volonterski.Da zaključim, mislite li da bismo u budućnosti 
trebali i dalje novčano nagrađivati bivše zaposlenike Općine Čavle? 
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Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom se 
primjena Zakona o porezima u dijelu poreza na nekretnine neće primjenjivati kako je 
prethodno najavljeno od 1.siječnja 2018.godine te stoga nema potrebe raspravljati o nečemu 
čega nema odnosno što se neće primjenjivati. 
 2.Nagrada i priznanja Općine Čavle dodijeljena su onako kako je to regulirano 
Odlukom koju je donijelo ovo Vijeće, te nije moguće primjenjivati drugačije odredbe od onih 
koje su tom odlukom regulirane. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa IV.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 prijedlog Zapisnika, predsjednik utvrđuje da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
27.srpnja 2017.godine. 
 

Točka 2. 
Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle 

za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017.godine 
 
 Izvještaj o izvršenju proračuna vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i 
u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:ĐURĐICA FUĆAK, 
GORAN MAVRINAC. 
 Nakon provedene rasprave, predsjednik daje izvješće na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom glasova 
(10 ZA, 3 SUZDRŽANA), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 
1.1. do 30.lipnja 2017.godine. 
 

Točka 3. 
Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle 

za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine 
 
 Izvješće o radu općinske načelnice vijećnicima je dostavljeno uz materijal za sjednicu 
i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC. 
 Nakon provedene rasprave, predsjednik daje izvješće na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 
 Prihvaća se Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle za razdoblje 
siječanj-lipanj 2017.godine. 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle od 13.6.2017.godine 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC, 
MARIJANA KOŠČIĆ. 
 Nakon provedene rasprave, predsjednik daje izvješće na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom glasova 
(9 ZA, 4 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle od 13.lipnja 2017.godine. 
 

Točka 5. 
Donošenje  Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke 

o stipendiranju učenika i studenata 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:ALJOŠA ŽEŽELIĆ, 
STANISLAV ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, RAJNA BROZNIĆ, ĐURĐICA FUĆAK. 
 Tijekom rasprave, vijećnik ALJOŠA ŽEŽELIĆ daje prijedlog izmjene prijedloga 
Odluke tako da se u članku 3. zadnja alineja, brojka 4,0 mijenja brojkom 3,5. 
 Takav prijedlog JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆEN tako da predsjednik utvrđuje da 
čini sastavni dio Odluke, pa predlaže da se o tako predloženoj odluci vijećnici izjasne 
glasovanje. 
 Po iznijetom, predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje,a temeljem izvršenog 
glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i 
studenata. 
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Točka 6. 
Donošenje Odluke o stipendiranju sportaša 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu, za koju su se prijavili:RAJNA BROZNIĆ, 
GORAN MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ. 
 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 stipendiranju sportaša. 
 

Točka 7. 
Imenovanje mrtvozornika za područje Općine Čavle 

 
 Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Čavle vijećnicima je 
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Općinska načelnica u nastavku napominje da konačnu odluku o imenovanjima donosi 
Županijska skupština a Općinsko vijeće samo daje načelnu suglasnost o istom prijedlogu. 
 Po iznijetom, predsjednik utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se prijedlog da Županijska skupština PGŽ  za mrtvozornike za 
područje Općine Čavle imenuje osobe prema predloženom prijedlogu. 
 
 
 
 
 BILJEŽILA:     PREDSJEDNIK: 
      Dolores Burić     Norbert Mavrinac 
 
 
 


