
 
 

TOČKA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvajanje Zapisnika sa XXIII. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/19-01/05 

URBROJ:2170-03-19-01-1 

 

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

Općine Čavle održane 18. srpnja 2019.godine 
 

 

 

 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 

početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 

NORBERT MAVRINAC. 

 Prisutni:NORBERT MAVRINAC,SANDRA MOHORIĆ,RAJNA BROZNIĆ, 

DUŠKO MIČETIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ,ALEN KNEŽEVIĆ, MARKO ŽUVIĆ, 

MIRKO VUKELIĆ, GORAN MAVRINAC,STANISLAV ŽEŽELIĆ,MARIJANA 

MAVRINAC 

Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, Danijel Mavrinac, Zavod za prostorno uređenje 

(Gorana Ljubičić i Zvonimir Jelušić) 

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 11 vijećnika pa će sve donijete odluke 

biti punovaljane. 

 U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda nakon čega općinska načelnica 

daje prijedlog da se točka 6. predloženog dnevnog reda skida sa ove sjednice za jednu od 

idućih, pa tako predloženi dnevni reda predsjednik daje na usvajanje, te utvrđuje da je 

jednoglasno usvojen slijedeći 

 

 

D n e v n i  r e d: 

 

1.Usvajanje Zapisnika sa XXII.sjednice Općinskog vijeća 

2.Donošenje Odluke o VI.izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Čavle 

3.Donošenje Odluke o komunalnom redu 

4.Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čavle 

5.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te povezanih usluga na 

području Općine Čavle 

6.Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju 

7.Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Čavle za 2019.godinu 
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Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa XXII.sjednice Općinskog vijeća 

 

 Prijedlog Zapisnika sa 22.sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen uz 

materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 U nastavku predsjednika daje prijedlog Zapisnika na usvajanje, a po izvršenom 

glasovanju dizanjem ruku, utvrđuje da je većinom glasova , 10 ZA , 1 SUZADRŽAN donijeta 

slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnika sa 22.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 

30.svibnja 2019.godine. 

 

PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE MARIJANA KOŠČIĆ PA 

SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 12 VIJEĆNIKA. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o VI.izmjenama i dopunama 

Prostornog plana uređenja Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu. 

 Uvodno obrazloženje daje općinska načelnica nakon kojeg daje riječ predstavnicima 

Zavoda za prostorno uređenje kao izrađivaču prijedloga Odluke. 

 Nakon uvodnog izlaganja predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN 

MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 

glasova, 11 ZA, 1 SUZDRŽAN donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o VI.izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 

Općine Čavle. 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o komunalnom redu 

 

 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Uvodnom dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica i komunalni redar Danijel 

Mavrinac. 

 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:STANISLAV 

ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINACV, RAJNA BOZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o komunalnom redu. 

 

 VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

MARIJANA MAVRINAC:1.Na kojim lokacijama su postavljene baje za odlaganje 

odjeće, te koji je razlog da ih više nema barem mi se tako čini? 

 2.U dijelu naselja Podčudnić postoji ruševna kuća koja stvara opasnost kako za 

pješake tako i za vozila obzirom se radi o uskom području uz samu prometnicu.Da li se 

što može i kada će se učiniti da se taj problem otkloni? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Baje za odlaganje stare odjeće bile su ranije postavljene na 

više lokacija na području Općine Čavle i to od strane privatne tvrtke.Imali smo dosta 

slučajeva nebrige o njima tako da je više takvog otpada bilo okolo nego u samim bajama pa 

smo dosta često morali intervenirati kod vlasnika istih što je nerijetko bio problem najviše u 

komunikaciji i kontaktima.Iz tog razloga naloženo je toj tvrtki da iste ukloni a takav otpada se 

može riješiti i na drugačiji način. 

 2.Prije bilo kakvog postupanja moramo prethodno utvrditi točno vlasništvo kako bi 

prema istima mogli uputiti zahtjev za rješenje tog problema 

 

MARIJANA KOŠČIĆ:1.Kakav je sada status kamenoloma? 

 2.Koja je okvirna cijena izgradnje reciklažnog dvorišta? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Kamenolom radi normalno u okvirima izdane dozvole za 

eksploataciju kamena.Trenutno je u razmatranju prijedlog izmjena Prostornog plana vezano 

na zahtjev  tvrtke za proširenje eksploatacijskog polja.Kakvo će biti konačno rješenje ne 

možemo u ovom trenutku govoriti  niti predviđati. 

 2.Trenutno ne raspolažemo sa cijenom izgradnje reciklažnog dvorišta ali možemo reći 

da se predviđaju troškovi od cca 2 miliona kuna. 

 

GORAN MAVRINAC:1.Na Kikovici, točnije Drenovi vrh tvrtka Mineral IGM d.o.o. 

započela je bez prethodnog odobrenja Općinskog vijeća Općine Čavle radove iskopa 

kamena na mjestu koji njoj prethodno nije odobren a za koji su koliko me sjećanje služi 

par mjeseci unatrag na ovom istom mjestu iskazali interes te se obvezali izraditi 

detaljnu studiju na okoliš i prirodu Drenovog vrha i okoline koja ga okružuje.Iz kuloara 

zaposlenika Mineral IGM d.o.o. doznao sam da je odluke Općinskog vijeća samo 

formalnost postignutog dogovora aktualnih predstavnika izvršne i predstavničke vlasti 

u Općini Čavle te da su od Vas usmeno dobili dozvolu za širenje radova na 

sjeveroistočnom dijelu Drenovog vrha.Slijedom navedenog zanima me kakav je to 

dogovor posrijedi i možete li mi detaljnije objasniti pojedinosti istoga? 

 2.Kao jedinica lokalne samouprave imamo mogućnost zabrane postavljanja 

baznih stanica u naseljena mjesta stoga vas molimo da istu iskoristimo te me zanima da 

li ste voljni na taj način stati u zaštitu svih mještana koji se protive postavljanju baznih 

stanica u naseljena mjesta neovisno o njihovoj političkoj, vjerskoj i inoj pripadnosti? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1.Za kamenolom Drenovi vrh mogu reći da za sada nema 

nikakvih dogovora.Razgovori su se vodili , iznijeti su međusobni stavovi i mišljenja, no ono 

što je sigurno nikakve odluke se neće donositi bez konačne odluke ovog Vijeća. 

 2.Moje osobno mišljenje je da bi se to trebalo regulirati a kako i na koji način ćemo 

vidjeti mogućnosti. 
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MARKO ŽUVIĆ:1.Koliko se do sada uprihodovalo od naplate kazni i da li se razmišlja 

o eventualnom povećanju? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Do sada je naplaćeno cca 70.000,00 kuna.Nabavljena je još 

jedna kamera za praćenje prometa koja će se postaviti kod ljekarne. 

 

MIRKO VUKELIĆ:1.Vidljivo je da su radovi na groblju gotovi pa me zanima da li je 

izvršen tehnički prijem, te da li su obveze prema izvođaču podmirene? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Tehnički prijem je obavljen i čeka se okončana situacija nakon 

koje će se izvršiti i preostale obveze prema izvođaču. 

 

SANDRA MOHORIĆ:1.Zelena tržnica u Cerniku kod boćarskog kluba nije saživela a 

interesira me kakva je situacija sa dječjim igralištem.Da li korisnik prostora plaća 

najam za zelenu tržnicu i za zakup vanjske terase? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Nisu rijetke slučajevi raznih oštećenja igrački na dječjim 

igralištima, pa se razmišlja o postavljanju video nadzora.Za zelenu tržnicu se zakup ne plaća 

jer je ugovor raskinut a što se tiče vanjske terase zakupac je dobio suglasnost Općine za 

korištenje te se uredno naplaćuje naknada za korištenje.Cesta uz zgradu na boćalištu je 

asfaltirana iz razloga što je za vrijeme kišnih razdoblja bilo nanošenja raznog materijala sa te 

iste prometnice sve do ceste ispod mosta od autoputa. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čavle 

 

 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, predsjednik daje prijedlog odluke na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je JEDNOGLASNO 

donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Čavle. 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te povezanih 

usluga na području Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke 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:MARIJANA 

MAVRINAC, GORAN MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 

glasova , 8 ZA, 4 PROTIV, donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te 

povezanih usluga na području Općine Čavle. 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju 

 

 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:GORAN MAVRINAC, 

STANISLAV ŽEŽELIĆ, RAJNA BROZNIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku predsjednik utvrđuje da je većinom 

glasova: 8 ZA, 3 SUZDRŽANA, 1 PROTIV, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o kreditnom zaduženju. 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Čavle za 2019.godinu 

 

 Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja i to nagrade za životno djelo i godišnje 

nagrade vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

 U nastavku predsjednik otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi predsjednik daje prijedloge odluka na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 1.Nagrada za životno djelo dodjeljuje se MILIVOJU KRAIĆU. 

 

 2.Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje se NK GROBNIČAN. 

 

 

 Završeno u 20,15 sati. 

 

 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 

    Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 

 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

usvaja se zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća  

održane 18.07.2019. 

 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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