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Usvajanje Zapisnika sa XXV. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/19-01/07 

URBROJ:2170-03-19-01-1 

 

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

Općine Čavle održane 7. studenog 2019. 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, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, SANDRA MOHORIĆ, 

ALEN KNEŽEVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DUŠKO MIČETIĆ, RAJNA BROZNIĆ, 

MARKO ŽUVIĆ, GORAN MAVRINAC, MARIJANA MAVRINAC, STANISLAV 

ŽEŽELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, MARIJANA KOŠČIĆ, EDO 

ŽEŽELIĆ. 

Ostali prisutni: Ivana Cvitan Polić, Dejan Ljubobratović, Mirjana Čabrijan,  

predstavnici tvrtke GEOPROJEKT, i DLS d.o.o. 

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 15 vijećnika pa će sve donijete odluke 

biti punovaljane. 

 U nastavku  predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda te utvrđuje da se jednoglasno 

prihvaća slijedeći 

 

D n e v n i  r e d: 

 

1.Usvajanje Strateške studije procjene utjecaja UPU 21 Poslovna zone Jelenje (K4) na okoliš 

2.Odluka o donošenju UPU 21-Poslovna zona Jelenje (K4) 

3.Usvajanje Zapisnika sa XXIV.sjednice Općinskog vijeća 

4.Donošenje Oduke o II.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019.godinu i 

Projekcije za 2020. i 2021.godinu 

5.Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa javnih potreba za 2019.godinu iz 

oblasti: 

a)predškolskog odgoja , naobrazbe i obrazovanja 

b) u kulturi 

c) u sportu 

d) socijalne skrbi i zdravstva 

6.Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu 
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7. Donošenje Odluke o III.izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu 

8.Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

9.Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Čavle 

10.Donošenje Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Čavle 

11.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2019.godinu 

 

Točka 1. 

Usvajanje Strateške studije procjene utjecaja UPU 21 

Poslovna zone Jelenje (K4) na okoliš 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinska načelnica nakon čega riječ daje predstavniku 

tvrtke DLS d.o.o. kao izrađivaču Strateške studije. 

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

GORAN MAVRINAC, MARIJANA KOŠČIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o usvajanju Strateške studije utjecaja Urbanističkog plana 

uređenja UPU-21 poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš. 

 

Točka 2. 

Odluka o donošenju UPU 21-Poslovna zona Jelenje (K4) 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinska načelnica nakon čega riječ daje predstavniku 

tvrtke GEOPROJEKT kao izrađivaču UPU 21 Poslovne zone Jelenje (K4). 

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

MARIJANA KOŠČIĆ, RAJNA BROZNIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Urbanistički plan uređenja UPU-21 Poslovne zone Jelenje (K4). 

 

 VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

ĐURĐICA FUĆAK:1.Do danas je vidljivo da kod groblja Cernik još uvijek nije riješena 

prometna signalizacija na koju sam ukazala još nedavno.Da li se o tome razmišlja i da li 

je isto u Planu za rješavanje? 

 2.Kada se može očekivati podjela spremnika mještanima na području Općine 

Čavle za zbrinjavanje otpada? 
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Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Planirana sredstva za tu vrstu namjene za ovu godinu su 

iskorištena te nismo u mogućnosti te poslove izvesti tijekom ove godine no u Planu će biti za 

iduću godinu. 

 2.Natječaj za spremnike po vrstama otpada je poništen i tek u veljači iduće godine se 

planira pokrenuti novi natječaj.Trenutno se domaćinstvima može osigurati podjela samo jedne 

vrste spremnika dok bi za selekcionirani otpad i nadalje ostali spremnici kao i do sada.Općine 

koje su do sada izvršile podjelu spremnika imaju dosta velikih problema radi nekontroliranog 

način odlaganja istog pa razmišljamo da se kvalitetnije osmisli odlaganje otpada dok za sva 

domaćinstva ne budu osigurani spremnici za selektivno odlaganje. 

 

GORAN MAVRINAC: 1. U proteklih tjedan dana posljedice kiše su vidljive na gotovo 

sve i jednom kapitalnom objektu Općine Čavle,prokišnjavanje krovova, stropova na 

novouređenom krilu škole,novoizgrađenom vrtiću,sportskoj dvorani u Mavrincima, 

boćarskom domu na Hrastenici. Utrošeni su milioni kuna poreznih obveznika Općine 

Čavle odnosno naših mještana koji su kivni zbog spomenutog propusta izvođača radova 

kao i djelatnici navedenih ustanova koji su me o svemu navedenom obavijestili.Zanima 

me kako i da li kanimo trajno riješiti problem te u kojem vremenskom periodu i o čijem 

trošku? 

 2.MK KVARNER tekuću kao i prošlu godinu planira zaključiti sa značajnom 

dobiti što su putem domaćih i stranih medija dali do znanja široj javnosti.Kanite li 

napokon nakon godina utrošenih razgovora, sastanaka, oformljenih povjerenstava, 

tematskih sjednica, usuglašenih stavova oporbe i vladajućih Općine Čavle, medijskih 

najava itd., konkretno predložiti godinama najavljivanu točku dnevnog reda kojom bi 

povisili mjesečnu najamninu odnosno zakup zemljišta Automotodromu Grobnik d.o.o. i 

tim činom stvorili značajan prihod od postojećih 14.000,00 kuna mjesečno u općinskoj 

blagajni sa navedenog osnova? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Kvarovi na objektu škole se rješavaju kroz garantni rok, na 

sportskoj dvorani je krov popravljen i prijavljena je šteta kod osiguravajućeg društva, dok za 

ostale objekte nismo još dobili dojavu o takvim pojavama pa ćemo rješenju pristupiti ukoliko 

za to bude potrebe. 

Norbert Mavrinac(odgovor): 2. Temeljem svih dogovora i zaključaka naručen je elaborat 

sudskog vještaka o uloženim sredstvima.Očekujemo uskoro da to bude gotovo pa ćemo 

shodno tome i dogovoriti održavanje sjednice sa tom točkom dnevnog reda. 

 

STANISLAV ŽEŽELIĆ:1.Na objektu zdravstvene stanice vidljivo je neodržavanje 

unutarnjih zidova, već duže vrijeme isti nisu niti ofarbani.Da li se to može i da li je u 

planu da se urede? 

 2.Zaprimio sam od naše mještanke Radojke Živčić dopis kojim se zahtjeva 

objašnjenje o donijetoj Odluci kojom je komunalna naknada značajno povećana ali do 

danas to nije upućeno na vijeće da se raspravi po toj Odluci za koju dosta ljudi smatra 

da je previsoka obveza za mještane.Da li se razmišlja o toj inicijativi naše mještanke? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Općina Čavle je u proteklom periodu po pitanju održavanja 

zdravstvene stanice Čavle učinila puno iako je objekt predan na upravljanje Domu zdravlja 

bez naknade.Na potrebu tekućeg održavanja nekoliko puta smo se obratili Domu zdravlja ali 

do sada bez uspjeha.Još ćemo na tome ustrajati kako bi se unutrašnjost dovela u prikladnije 

stanje. 

 2.Mještanka koja vam se je obratila nije predlagatelj točaka dnevnog reda sjednica 

Općinskog vijeća i ta njezina inicijativa nema uporišta.Što se tiče same odluke ovaj saziv 

vijeća je donio takvu odluku a ja kao izvršni organ kao i općinska uprava dužni smo takvu 

odluku provoditi.Postoji točno određena procedura kojom je moguća promjena bilo kakvog 
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akta.U razmišljanjima smo da se izmjenama odluke visina komunalne naknade smanji 

poduzetnicima.Inače moram napomenuti da je do povećanja došlo iz jednostavnog razloga što 

smo smatrali da kvalitetu komunalnog standarda ne treba smanjivati a to je onda zahtijevalo i 

određeno povećanje komunalne naknade iz kojih prihoda se takvi troškovi i financiraju. 

 

EDO ŽEŽELIĆ: 1. Svjedoci smo bili nedavnog zagađenja okoliša na lokaciji Kikovica 

kada je nepoznata osoba odložila nekontrolirana opasni otpad u bačvama sa 

karbitom.Da li se razmišlja da se određena područja zaštite od takvih pojava? 

 2. Kada se može očekivati da se sanira zid u dijelu naselja Buzdohanj na 

Hrastenici? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Nadzorne kamere su evidentirala taj slučaj i počinitelj je 

otkriven i pokrenut je postupak istrage o tome tko je nalogodavac a po dobivanju točnih 

podataka Općina će pokrenuti i odgovarajuće korake prema istome radi nadoknade štete 

odnosno podmirenja troškova zbrinjavanja tog otpada. 

 2.Zid na Hrastenici ćemo sanirati kad se dovrše radovi na izgradnji hidroforske 

stanice. 

 

RAJNA BROZNIĆ:1.Kada će se u cijelosti riješiti odvodnja oborinskih voda sa krovišta 

tribina igrališta u Mavrincima? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):Jedan dio tih voda smo djelomično riješili a za cjelovito rješenje 

najprije ćemo izraditi troškovnik radova kako bi se odredili o konačnom rješenju tog 

problema. 

 

MARKO SOBOTINČIĆ:1.Da li se razmišlja da se spremnici za smeće domaćinstvima 

podijele onog trenutka kada se nabave sve vrste spremnika? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. O tome razmišljamo a problem ćemo nastojati riješiti u 

suradnji i sa susjednom Općinom Jelenje ukoliko se za takvo rješenje iskaže obostrani interes. 

 

MARKO ŽUVIĆ: 1. Da li se razmišlja o mogućnosti uvođenja naplate parkiranja kod 

doma Čavle? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. O tome razmišljamo a o konačnom načinu još nismo zauzeli 

konačan stav. 

Dejan Ljubobratović(odgovor):Prije donošenja konačnog rješenja ispitati ćemo moguća 

rješenja. 

 

Točka 3. 

Usvajanje Zapisnika sa XXIV.sjednice Općinskog vijeća 

 

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

Zapisnika. 

 Vijećnik Stanislav Žeželić daje primjedbi da se izvrši ispravak Zapisnika u dijelu 

njegovog vijećničkog pitanja vezan na tekst ispisan na ploči spomenika Podhumskih žrtava u 

Sobolima na način da se upiše tekst sukladno tonskom zapisu. 

 Takva primjedba se prihvaća te će se sukladno tome i izvršiti isprava u prijedlogu 

Zapisnika. 

 U nastavku predsjedatelj daje sa prihvaćenom primjedbom Zapisnika na usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 

donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnik sa XXIV.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle. 

 

Točka 4. 

Donošenje Oduke o II.izmjenama i dopunama Proračuna 

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

 

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

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica i Mirjana Čabrijan. 

 U uvodnom obrazloženje Općinska načelnica daje amandman na prijedlog Odluke a 

koji je vijećnicima dostavljen na klupe prije početka sjednice i u privitku je Zapisnika. 

 Obzirom da je općinska načelnica kao predlagač odluke o II. izmjenama i dopunama 

Proračuna za 2019.godinu prije početka sjednice dostavila i amandman isti postaje sastavni 

dio konačnog prijedlog Odluke, nakon čega predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se 

prijavili: MARIJANA KOŠČIĆ, GORAN MAVRINAC, ĐURĐICA FUĆAK, RAJNA 

BROZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ, EDO ŽEŽELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

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

glasova (10 ZA , 5 SUZDRŽANA) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o  II.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 

2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021.godinu. 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa 

javnih potreba za 2019.godinu iz oblasti: 

a)predškolskog odgoja , naobrazbe i obrazovanja 

b) u kulturi 

c) u sportu 

d) socijalne skrbi i zdravstva 

 

 Prijedlozi odluka o II.izmjenama i dopunama programa javnih potreba za 2019.godinu 

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

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedloge odluka na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 

(10 ZA, 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Programa javnih potreba za 

2019.godinu iz oblasti: 

a)predškolskog odgoja , naobrazbe i obrazovanja 

b) u kulturi 

c) u sportu 

d) socijalne skrbi i zdravstva. 
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Točka 6. 

Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu 

 

 Prijedlog odluke o II.izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu 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 prijedloge odluka na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 

(10 ZA, 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu. 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa 

gradnje komunalne infrastrukture za 2019.godinu 

 

 Prijedlog odluke o II.izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu 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 prijedloge odluka na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova 

(10 ZA, 5 SUZDRŽANIH) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 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 prijedloge odluka na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 

donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o  I.izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Čavle 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 se je prijavila:MARIJANA 

MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje odluku na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

jednoglasno donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o  I.izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Čavle. 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Odluke o 

davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle 

 

 Prijedlog odluke o VI. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Čavle 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:GORAN 

MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje odluku na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

jednoglasno donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle. 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2019.godinu 

 

 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2019.godinu 

vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
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 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju  se je prijavio:GORAN 

MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje odluku na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

jednoglasno donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 

za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 

2019.godinu. 

 

 

 

 

 ZAVRŠENO U 20,45 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 16. prosinca 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

usvaja se zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća  

održane 07.11.2019. 

 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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