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

Općine Čavle održane 30.studeni 2017.godine 
 
 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 18,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 
NORBERT MAVRINAC. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ, RAJNA 
BROZNIĆ,ERVIN BURA, , MARKO ŽUVIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO 
VUKELIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ,  GORAN MAVRINAC, MARKO 
SOBOTINČIĆ,ĐURĐICA FUĆAK, MARIJANA KOŠČIĆ, STANISLAV 
ŽEŽELIĆ,EDO ŽEŽELIĆ. 
 Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,DOLORES 
BURIĆ, te predstavnici Automotodroma Grobnik, Igor Eškinja,Ivica Čatoš, Zdenko Šantić i 
Vlado Vujnović i gost Perica Prpić. 
 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 14 vijećnika pa će sve donijete odluke 
biti punovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda, kao i dopunu dnevnog reda 
točkom „Usvajanje Zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća“,te utvrđuje da je jednoglasno 
usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Izvješće o radu za 2017.godinu i Plan rada i ulaganja za 2018.godinu Automotodroma 
Grobnik 
2.Usvajanje Zapisnika sa VI.sjednice Općinskog vijeća 
3.III.izmjene i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i Projekcije za 2018. i 
2019.godinu 
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Točka 1. 
Izvješće o radu za 2017.godinu i Plan rada i ulaganja 

za 2018.godinu Automotodroma Grobnik 
 
 Izvješće o radu za 2017.godinu i Plan rada i ulaganja za 2018.godinu vijećnicima je 
dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Općinska načelnica nakon čega riječ daje 
predstavnicima Automotodroma Grobnik. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili: STANISLAV 
ŽEŽELIĆ, EDO ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, ERVIN BURA, 
RAJNA BROZNIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, MARKO ŽUVIĆ, ALJOŠA 
ŽEŽELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 
 Tijekom rasprave vijećnici su redom postavljali i određena pitanja radi pojašnjenja, a 
koja su predstavnici automotodroma davali odgovore i pojašnjenja na postavljena pitanja. 
 Na kraju rasprave predsjednik Općinskog vijeća , temeljem iznijetog tijekom rasprave 
naglašuje nekoliko stvari i to: 
1.Automotodrom je vlasništvo Općine Čavle i RH koja nam je ugovorom povjerila brigu o 
tom objektu što znači da smo mi ti koji smo odgovorni za budućnost tog objekta. 
2.Automotodrom i njegovo moderniziranje ključ je budućeg razvoja turizma i gospodarstva 
na Grobniku, a sa sigurnošću tvrdim da je važan i za Grad Rijeku i sve druge susjedne 
gradove i općine odnosno za cijelu PGŽ. 
3.Dosadašnji način upravljanja nije nam dao zadovoljavajuće rezultate,niti je ostvareno ono 
što nam je obećano tijekom svih ovih godina od strane sadašnjeg najmoprimca MK Kvarner. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj čita prijedlog zaključaka, te isti daje na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno donijet slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
  Općinsko vijeće Općine Čavle podržava načelnicu Ivanu Cvitan Polić, i njenu 
upravu u svim dosadašnjim i budućim radnjama koje se tiču definiranja prava i obveza 
za objekt automotodrom Grobnik, a koji odnosi se definiraju između Općine Čavle i 
MK Kvarner. 
 Odobrava se načelnici i predsjedniku vijeća Općine Čavle da poduzmu sve 
potrebne radnje za sastavljanje prijedloga Aneksa ugovora kojeg su dužni dostaviti  na 
1.od slijedećih vijeća kako bi se o istom raspravljalo i donijela konačna odluka. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa VI.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen na samoj sjednici i u privitku je ovog 
Zapisnika. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
25.listopada 2017.godine. 
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Točka 3. 

III.izmjene i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu 
i Projekcije za 2018. i 2019.godinu 

 
 Prijedlog III.izmjena i dopuna Proračuna vijećnicima je dostavljen uz materijal i poziv 
za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Ivana Cvitan Polić. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donose se III.izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i 
Projekcija za 2018. i 2019.godinu. 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 20,15 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 


