
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/18-01/01 
URBROJ:2170-03-18-01-1 
 
 

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

Općine Čavle održane 22.veljače 2018.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 , 
MARKO ŽUVIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ,  
GORAN MAVRINAC , MARIJANA KOŠČIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ,MARIJANA 
MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ,MARKO SOBOTINČIĆ,ĐURĐICA FUĆAK. 
Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ,DOLORES 
BURIĆ,Ivica Filipović i Marinko Puškarić PU PGŽ,predstavnici KD Čistoća d.o.o. i Mirjana 
Ušljebrka – HP. 
 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 14 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.Izvješće Mandatne komisije 
2. Izvješće PU Rijeka o stanju sigurnosti na području Općine Čavle za 2017.godinu 
3. Analiza stanja u prometu za 2017.godinu Postaje prometne policije Rijeka 
4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Čavle 
5. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na 
području Općine Čavle 
6. Hrvatska pošta – zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine 
7.Usvajanje Zapisnika sa VIII. sjednice Općinskog vijeća 
8.Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle 
9.Analiza sustava civilne zaštite 
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10.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 
11.Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o osnivanju proizvodne zone I2 
Soboli 
12.Program razvoja proizvodne zone I2 Soboli 
13. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine 
Čavle i nekretnina u vlasništvu pravne i fizičke osobe 
14.Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
 

Točka 1. 
Izvješće Mandatne komisije 

 
 Predsjednik Mandatne komisije,Aljoša Žeželić, u uvodu čita pismenu obavijest 
vijećnika Ervina Bure o stavljanju svog mandata u mirovanje radi imenovanja za člana 
Savjeta općinske načelnice kojim činom je radi nespojivosti obnašanja funkcija isti mandat 
stavio u mirovanje kao i prijedlog da se za člana općinskog vijeća, kao njegov zamjenik 
imenuje DUŠKO MIČETIĆ. 
 U nastavku predsjednik općinskog vijeća poziva novoimenovanog vijećnika da da 
svečanu prisegu, nakon čega isti svojeručno i potpisuje tekst prisege. 
 Tim činom predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je DUŠKO MIČETIĆ imenovan 
za člana Općinskog vijeća Općine Čavle kao zamjenik za dosadašnjeg člana Ervina Bure. 
 Temeljem toga predsjedatelj utvrđuje da sjednici sada prisustvuje svih 15 vijećnika. 
 

Točka 2. 
Izvješće PU Rijeka o stanju sigurnosti na području 

Općine Čavle za 2017.godinu 
 
 Načelnik III.PP Rijeka, Marinko Puškarić daje uvodno dopunsko izvješće o stanju 
sigurnosti na području Općine Čavle za 2017.godinu. 
 Pismeno Izvješće vijećnicima je dostavljeno uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Po iznijetom, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: RAJNA BROZNIĆ, 
GORAN MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, 
MARKO SOBOTINČIĆ, MARKO ŽUVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi , predsjedatelj utvrđuje da se Izvješće PU Rijeka o stanju 
sigurnosti na području Općine Čavle za 2017.godinu prima na znanje. 
 

Točka 3. 
Analiza stanja u prometu za 2017.godinu Postaje prometne policije Rijeka 

 
 Načelnik Postaje prometne policije Rijeka, Ivan Filipović daje uvodno dopunsko 
obrazloženje Analize stanja u prometu za 2017.godinu. 
 Analiza je vijećnicima dostavljena uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Nakon uvodnog obrazloženja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:GORAN MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, ĐURĐICA FUĆAK. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se Analiza stanja u prometu za 
2017.godinu prima na znanje. 
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Točka 4. 
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada te povezanih usluga na području Općine Čavle 

 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica, nakon čega predsjedatelj daje 
riječ predstavnicima KD Čistoća d.o.o.. 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, MARIJANA MAVRINAC, 
MIRKO VUKELIĆ, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MARKO ŽUVIĆ, EDO 
ŽEŽELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, NORBERT MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (10 ZA, 5 PROTIV), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na 
području Općine Čavle. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih 

s javnom uslugom na području Općine Čavle 
 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova (10 ZA, 5 PROTIV), donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom 
uslugom na području Općine Čavle. 
 

Točka 6. 
Hrvatska pošta – zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine 

 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica, nakon čega poziva 
predstavnicu HP , Mirjanu Ušljebrka da podnese dopunsko obrazloženje zahtjeva za 
oslobađanje plaćanja zakupnine za prostor u Domu Čavle kojeg koriste za rad poštanskog 
ureda Čavle. 
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 Nakon uvodnog obrazloženja , predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 
prijavili:EDO ŽEŽELIĆ, MARIJANA KOŠČIĆ, GORAN MAVRINAC, STANISLAV 
ŽEŽELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, MIRKO VUKELIĆ, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA 
MOHORIĆ, MARKO ŽUVIĆ, MARIJANA MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, ĐURĐICA 
FUĆAK, NORBERT MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog za oslobađanje plaćanja zakupnine 
na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova: 11 ZA, 4 PROTIV, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 HRVATSKA POŠTA d.d. kao zakupac poslovnog prostora u Domu Čavle, Čavja 
17, I.kat, koji prostor se sastoji od šalter sale, sanitarija i prostora arhiva, ukupne 
površine 30 m2, oslobađa se obveze plaćanja zakupnine za 2018.godinu. 
 

Točka 7. 
Usvajanje Zapisnika sa VIII. sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika sa VIII.sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen uz 
materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na dostavljeni prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa VIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
6.prosinca 2017.godine. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle 

 
 Prijedlog Odluke o III.izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle vijećnicima je 
dostavljena uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: GORAN 
MAVRINAC, MARIJANA KOŠČIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC, 
ĐURĐICA FUĆAK, SANDRA MOHORIĆ. 
 Tijekom rasprave iznijeto je više primjedbi na sam prijedlog Odluke, temeljem kojih 
općinska načelnica u svojstvu predlagača, povlači dostavljeni prijedlog III.izmjena i dopuna 
Statuta, te će se o istom raspraviti na jednoj od idućih sjednica Općinskog vijeća. 
 

Točka 9. 
Analiza sustava civilne zaštite 

 
 Analiza sustava civilne zaštite vijećnicima je dostavljena uz materijal za sjednicu i u 
privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Dejan Ljubobratović, zamjenik općinske 
načelnice. 
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 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili:STANISLAV 
ŽEŽELIĆ,GORAN MAVRINAC, MARIJANA KOŠČIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje, a temeljem 
izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, utvrđuje da je većinom glasova : 12 ZA, 3 
SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Čavle. 
 

Točka 10. 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

  
 Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite vijećnicima je dostavljen uz 
materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje zamjenik općinske načelnice Dejan 
Ljubobratović. 
 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio: STANISLAV 
ŽEŽELIĆ. 
 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 
 
 Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite. 
 

Točka 11. 
Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama odluke 

o osnivanju proizvodne zone I2 Soboli 
 
 Prijedlog odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju proizvodne zone 
Soboli vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na 
usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju proizvodne 
zone I2 Soboli. 
 

Točka 12. 
Program razvoja proizvodne zone I2 Soboli 

 
 Prijedlog Programa razvoja proizvodne zone Soboli vijećnicima  je dostavljen uz 
materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
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 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARIJANA KOŠČIĆ, 
ĐURĐICA FUĆAK,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 
 
 Donosi se Program razvoja proizvodne zone I2 Soboli. 
 

Točka 13. 
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu 

nekretnina u vlasništvu Općine Čavle i nekretnina u 
vlasništvu pravne i fizičke osobe 

 
 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: MIRKO VUKELIĆ, 
MARKO SOBOTINČIĆ. 
 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 
 
 Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu 
Općine Čavle i nekretnina u vlasništvu pravne i fizičke osobe. 
 

Točka 14. 
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 prijavio 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 ukidanju statusa javnog dobra. 
 
 ZAVRŠENO U 23,00 SATI. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
       Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 


