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Usvajanje Zapisnika sa XXIV. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/19-01/06 

URBROJ:2170-03-19-01-1 

 

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

Općine Čavle održane 19. rujna 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, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, SANDRA MOHORIĆ, 

ALEN KNEŽEVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DUŠKO MIČETIĆ, GORAN MAVRINAC, 

MARIJANA MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ 

Ostali prisutni: Ivana Cvitan Polić, Dejan Ljubobratović, Petra Šuljić, Dina Stepčić, 

Klara Bačić Čapalija (Zavod za prostorno  uređenje). 

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 10 vijećnika pa će sve donijete odluke 

biti punovaljane. 

 U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda nakon čega predsjednik 

Općinskog vijeća daje prijedlog da se dnevni red dopuni točkom 7.“Donošenje Odluke o 

davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice. 

 Prijedlog se prihvaća pa tako dopunjeni dnevni red predsjednik daje na usvajanje te 

utvrđuje da se jednoglasno prihvaća slijedeći  

 

D n e v n i  r e d: 

 

1.Prezentacija Prostorno-prometne studije povezivanja Općine Čavle i Jelenje na vanjsku 

autocestu Permani-Grobničko polje 

2.Usvajanje Zapisnika sa XXIII.sjednice Općinskog vijeća 

3.Donošenje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 

30.6.2019.godine 

4.Donošenje polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice za razdoblje 1.1. do 

30.6.2019.godine 

5.Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 

stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području PGŽ 

6.Donošenje odluke o izmjeni i dopuni I.izmjena i dopuna proračuna Općine Čavle za 

2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu 

7.Donošenje odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice 
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Točka 1. 

Prezentacija Prostorno-prometne studije povezivanja Općine Čavle 

i Jelenje na vanjsku autocestu Permani-Grobničko polje 

 

 Uvodno izlaganje daje općinska načelnica nakon čega daje riječ predstavnici Javne 

ustanove za prostorno planiranje Klari Bačić Čapalija. 

 Predsjedatelj utvrđuje da na sjednicu stižu EDO ŽEŽELIĆ, MARIJANA KOŠČIĆ, pa 

sada sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 

 Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se 

prijavili:STANISLAV ŽEŽELIĆ, EDO ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, MARKO 

SOBOTINČIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se prezentacija prima na znanje. 

 

 AKTUALNI SAT 
 

EDO ŽEŽELIĆ:Kada će se riješiti popravak branika na mostu na Hrastenici preko 

autoputa i upojni bunar u centru dijela naselja (Hrastenica) , te klupice  na lokaciji 

Rebra? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Troškovi zamjene letava na klupicama su odobreni i radovi su 

povjereni KD ČAVLE d.o.o. pa je za očekivati da bi to trebalo biti riješeno u narednom 

razdoblju.Branik na mostu će se popraviti kada se za to budu osigurala sredstva, a upojna 

građevina  na Hrastenici će se riješiti u sklopu izvođenja radova na hidroforskoj stanici koja 

će se izgraditi na toj lokaciji. 

 

GORAN MAVRINAC:1.Planom gospodarenja otpadom predviđeno je da se utvrdi 

način zbrinjavanja biorazgradivog otpada.Zakonskim regulativama  određeno je da je 

za izvršenje tih poslova ovlaštena izvršna vlast JLS.Plan gospodarenja otpadom Općine 

Čavle nema to regulirano pa vas iz tog razloga moram kao vijećnik upozoriti da se time 

krši Zakon.Kada mislite započeti sa sakupljanjem biorazgradivog otpada? 

 2.KD ČISTOĆA je nedavno drastično poskupjela cijene svojih usluga.Unatoč 

tome mještani su nezadovoljni sa kvalitetom usluga.Također me zanima kako tumačite 

činjenicu da je KD u međuvremenu kupilo luksuzno vozilo za direktoricu kao i to da su 

istoj plaćeni troškovi doktorskog studija na medicinskom fakultetu u Rijeci? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Općina Čavle je kandidirala projekt nabave kanti za 

zbrinjavanje otpada ali Fond zaštite okoliša to nije proveo kao javnu nabavu pa iz tog razloga 

to još nemamo u potpunosti riješeno.Inače u Planu gospodarenja otpadom to nemamo 

regulirano. 

 2.Takve vaše tvrdnje i informacije su mi zasad nepoznanica i ne mogu to 

komentirati.Mogu samo na jednoj od skupština društva postaviti to pitanje. 

 

STANISLAV ŽEŽELIĆ:1.Već je prošlo više od pola godine a mještani i dalje još uvijek 

dobivaju nove računa za komunalnu naknadu.Kada će se to konačno riješiti? 

2.Mišljenja sam da je tekst na ploči na ulazu u spomen područje Podhumskih žrtava u 

Sobolima neprimjeren pa pitam da li se razmišlja o promjeni te ploče? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Od početka godine uveden je novi sustav naplate komunalne i 

vodne naknade, pokrenuti su postupci izdavanja novih rješenja a podaci sa kojima Općina 

raspolaže u velikoj mjeri nisu bili ažurni te se isti usklađuju sa stvarnim stanjem.Dosta se je 

kasnilo sa uspostavom novog programa koji je instaliran kako bi se ti poslovi mogli obavljati 

na adekvatan način, a bilo je i dosta poteškoća oko dostave novih rješenja pa je sve skupa 
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rezultiralo sa dosta zakašnjenja.Očekujemo da će se u drugoj polovici godine to konačno 

riješiti. 

 2.Ploča na ulazu u spomen groblje Podhumskih žrtava u Sobolima je stavljena pred 50 

godine i svjedoči tom vremenu.Mišljenja sam da to ne treba mijenjati. 

 

SANDRA MOHORIĆ:1.Da li se može riješiti problem parkiranja kod sportske dvorane 

Mavrinci na terasi ispred ulaza? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Bile su od ranije postavljanje prepreke na ulazu sa nogostupa 

na terasu koje su u međuvremenu izmaknute ali su ipak pojedine osobe iste razmaknuli kako 

bi se mogli parkirati na terasu ispred ulaza u dvoranu.Ponovno ćemo ići u cilju tog rješenja. 

 

MIRKO VUKELIĆ:1.Kako je u proračunu Općine Čavle protekao povrat poreza 

mještanima? 

Dejan Ljubobratović(odgovor):1.Ove godine smo to riješili bez nekih većih poteškoća. 

 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ:1.U kojoj je fazi izrada studije ulaganja u objekt automotodroma 

Grobnik? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Izrada studije je pri kraju i sa njom ćete biti upoznati na 

sjednici ovog Vijeća. 

 

Točka 2. 

Usvajanje Zapisnika sa XXIII.sjednice Općinskog vijeća 

 

 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku 

je Zapisnika. 

 Vijećnika Goran Mavrinac predlaže da se odgovor općinske načelnice na njegovo 

drugo pitanje presluša sa tonskog zapisa te da se unese takav odgovor u Zapisnika za prošle 

sjednice. 

 Predsjednik prihvaća takav prijedlog te utvrđuje da će se u skladu sa primjedbom 

vijećnika izvršiti i ispravak odgovora općinske načelnice. 

 U nastavku daje prijedlog sa prihvaćenom primjedbom na usvajanje te utvrđuje da je 

jednoglasno donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnik sa XXIII.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 

18.srpnja 2019.godine. 

 

Točka 3. 

Donošenje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna 

Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 30.6.2019.godine 

 

 Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 

30.6.2019.godine vijećnicima je dostavljeno uz materijal za ovu sjednicu. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daju Općinska načelnica i Dina Stepčić. 

 Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 

GORAN MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog izvješća na usvajanje. 

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

glasova ( 7 ZA , 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Čavle za 

razdoblje 1.1. do 30.6.2019.godine. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice 

za razdoblje 1.1. do 30.6.2019.godine 

 

 Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice vijećnicima je dostavljeno uz 

materijal za sjednicu. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 

MARIJANA MAVRINAC, GORAN MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARKO 

SOBOTINČIĆ. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog izvješća na usvajanje. 

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

glasova ( 7 ZA , 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje 1.1. do 

30.6.2019.godine. 

 

Točka 5. 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području PGŽ 

 

 Općinska načelnica u uvodnom izlaganju upoznaje prisutne sa izvješćem o obavljenoj 

reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima. 

 Izvješće je u privitku Zapisnika. 

 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se 

prijavili:GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje izvješće na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

jednoglasno donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području PGŽ. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o izmjeni i dopuni I.izmjena i dopuna proračuna 

Općine Čavle za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu 

 

 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinske načelnica. 
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 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 izmjeni i dopuni I.izmjena i dopuna proračuna Općine Čavle 

za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu. 

 

Točka 7. 

Donošenje odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice 

 

 Prijedlog Odluka vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 

glasovanje. 

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

glasova ( 7 ZA, 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice. 

 

 

 ZAVRŠENO U 21,30 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 7. studenog 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

usvaja se zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća  

održane 19.09.2019. 

 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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