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Usvajanje Zapisnika sa XXIX. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/20-01/03 

URBROJ:2170-03-20-01-1 

 

 

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

Općine Čavle održane 30. ožujka 2020. godine 
 

 

 

 Temeljem članka 81a. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Čavle (SN.PGŽ 

br.27/14, 12/18 i SN Općine Čavle br.4/20) predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 

saziva elektronsku sjednicu Općinskog vijeća Općine Čavle. 

 Člankom 81.a, stavak 4. pozivaju se vijećnici da putem elektronske pošte potvrde 

prijem poziva za održavanje elektronske sjednice. 

 Vijećnicima je dan rok za raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda do 25. ožujka 

2020. godine do 16,00 sati. 

 Pitanja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na e-mail adresu vijeće@cavle.hr, a 

odgovori na postavljena pitanja, primjedbe i prijedloge dostavljeni su do 27. ožujka 2020. 

godine do 15,00 sati, a objavljeni su na „Google disku“ Općinskog vijeća Općine Čavle. 

 Predsjedatelj utvrđuje da su do roka za dostavu rezultata glasovanja iste je dostavilo 

14 vijećnika dok je vijećnik Edo Žeželić svoj rezultat glasovanja dostavio izvan zadanog roka, 

te se isti ne uzima u rezultate konačnog broja glasova. 

 Temeljem dostavljenih materijala sa prijedlogom dnevnog reda, predsjedatelj utvrđuje 

da je JEDNOGLASNO usvojen slijedeći: 

 

D n e v n i r e d: 

 

AKTUALNI SAT 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa XXVIII. sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle 

3. Izvješće općinske načelnica o radu za period srpanj-prosinac 2019.godine 

4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o upisima i 

mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „ČAVLIĆ“ 

5. I. izmjene i dopune Programa gradnje za gospodarenje komunalnim otpadom 

6. Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom 

7. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019.godinu 
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8. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2019.godini 

9. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obilježavanja blagdana i spomendana 

 

AKTUALNI SAT 

 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ:1. Imam namjeru pohvaliti Općinu Čavle i Stožer civilne zaštite na 

jako dobroj i brzoj organizaciji što se tiče akcije „Pomoć na vrata“.Od prvog razgovora 

do realizacije prošlo je samo tri dana s time da je u to uključen i vikend.Ovime se 

dokazuje da kad je volje da se može napraviti kako treba i to jako brzo.Za to posebne 

pohvale zamjeniku općinske načelnice Dejanu Ljubobratoviću. Isto tako pohvaljujem i 

FB stranicu Općine Čavle na pravovremenom i bez panike objavljivanju jako korisnih 

informacija za našu zajednicu.Samo tako nastavite jer je to dobro za ljude koji žive u 

našoj Općini. 

 

MARKO SOBOTINČIĆ:1. Pozdrav svima koji ovo budu čitali, nadam se kao i svi da će 

nas ova pandemija napustiti čim prije i vratiti nas u koliko toliko normalan život. 

Oporavak će biti težak no siguran sam da ćemo to uspjeti prebrodit kao što smo i sve do 

sada. 

Najveći smisao lokalne uprave, civilne zaštite, komunalnog sustava i općinske uprave 

vidi se upravo u ovakvim slučajevima. te bih ovim putem htio pohvaliti sve koji aktivno 

sudjeluju u radu službi kako bi ovu situaciju svi naši mještani čim bezbolnije preživjeli. 

Načelnici, predsjedniku vijeća i nama vijećnicima dolazi vrijeme kada ćemo morati 

donositi neke teške odluke, a da bi one bile ispravne mislim da će nam trebati 

ponaosobno realno sagledavanje stvari. Za realno sagledavanje stvari potrebno je čim 

više informacija pa predlažem sljedeće. 

Da Predsjednik vijeća da nalog svim odborima da se očituju na pitanja koja će im 

poslati Načelnica i Predsjednik vijeća zajedno, a koja se tiču ove situacije i spadaju u 

njihovu domenu. 

 

ĐURĐICA FUĆAK:1. Ako imamo voljela bih znati probleme oko koronavirusa - da li 

negdje možemo pomoći? Da li nešto treba odraditi, napisati? 

2. Voljela bih da je u planu iscrtavanje prometne signalizacije uz groblje Čavle za 2020. 

godinu, kao i asfaltiranje ulice Umelice i Krivujate koja je uska i uz to neasfaltirana do 

kraja, pa uz parkirane automobile na cesti nije baš prometno najsigurnija. 

Ivana Cvitan Polić(odgovor)1. Poštovana vijećnice, hvala, za sada smo dobro organizirani i 

ako ovako ostane možemo sa vlastitim snagama obavljati sve novostečene zadaće. 

2. Postavljanje signalizacije je u planu, međutim ulice Umelice i Krivujata su u potpunosti 

asfaltirane. Problem parkiranih auta potrebno je riješiti kaznama ukoliko remete promet. U 

javnom izlaganju prometnog rješenja provedenom još 2017. godine nitko od mještana nije dao 

primjedbu da se status predmetnih ulica promjeni u jednosmjerne što bi možda bilo rješenje.  

 

 

RAJNA BROZNIĆ:1.Na koji broj telefona prijaviti neodgovorne skupine mještana koji 

se u većem broju okupljaju u periodu dok traju zabrane okupljanja zbog Covida-19? 

2. Da li će  i na koji način Općina Čavle  izaći u susret poduzetnicima na području naše 

općine, zbog krize kojom će sigurno biti zahvaćeni, uzrokovanom  Corona Virusom ? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1. Poštovana, broj za prijavu takvih nepravilnosti je 051 208 

305, ili na e-mail dejan.ljubobratovic@cavle.hr. 
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2. Općina Čavle će sigurno izaći u susret poduzetnicima s područja naše općine. Mjere su u 

pripremi i uskoro će se prijedlog istih dostaviti ovom vijeću. Naime, za provođenje mjera bit 

će potrebno izmijeniti važeće odluke, što zahtjeva detaljniju pripremu. 

 

STANISLAV ŽEŽELIĆ:1. Molim Vas da mi odgovorite koliko Općina Čavle ima 

registriranih tvrtki, a koliko obrtnika?, te ako imate podatak, bilo bi poželjno da se isti 

(registar) implementira u službene stranice Općine Čavle. 

2. Slično pitanje odnosilo bi se i za nekretnine u vl. Općine Čavle? 

Mišljenja sam da bi spomenuti podaci bili svrsishodni, kako za Općinu tako i za javnost. 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1. Poštovani, prema podacima dostupnim sa servisa kojima se 

koristi Općina Čavle na području Općine Čavle trenutno ima registriranih 89 tvrtki i 206 

obrta.Što se tiče implementiranja registra napominjemo da Upravni odjel ne vodi predmetni 

registar obzirom da se službene podatke o registraciji, promjenama, odjavama te drugim 

statusnim promjenama vode nadležni Trgovački sudovi (za d.o.o. i j.d.o.o.) te Uredi za 

gospodarstvo u sklopu županijskih ureda (za obrte). 

2. Općina Čavle ima ustrojen registar nekretnina u vlasništvu Općine Čavle. Registar 

komunalne infrastrukture (sa popisom nerazvrstanih cesta, dječjih igrališta, groblja, javnih 

površina i dr.) kao podaci koji se relevantni za javnost mogu se pronaći na službenim 

stranicama Općine Čavle. 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa XXVIII. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

privitku je Zapisnika. 

 Temeljem izvršenog elektronskog glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 

da je JEDNOGLASNO (14 za), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

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

19. ožujka 2020. godine. 

 

Točka 2. 

Odluka o izradi VIII.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke o VIII.izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle 

vijećnicima je dostavljena uz poziv i materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Elektronskim putem u raspravi su sudjelovali: DUŠKO MIČETIĆ, MARKO 

SOBOTINČIĆ, ĐURĐICA FUĆAK. 

 Temeljem izvršenog elektronskog glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 

da je većinom glasova (12 ZA, 2 PROTIV), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o VIII. izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Čavle. 
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Točka 3. 

Izvješće općinske načelnica o radu za period srpanj-prosinac 2019. godine 

 

 Izvješće općinske načelnica o radu za period srpanj-prosinac 2019.godine vijećnicima 

je dostavljeno uz poziv i materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Elektronskim putem u raspravi su sudjelovali: STANISLAV ŽEŽELIĆ, RAJNA 

BROZNIĆ. 

 Temeljem izvršenog elektronskog glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 

da je JEDNOGLASNO (14 za), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Izvješće općinske načelnica o radu za period srpanj-prosinac 

2019.godine. 

 

Točka 4. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune 

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „ČAVLIĆ“ 

 

 Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o 

upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „ČAVLIĆ“ vijećnicima je dostavljeno uz poziv 

i materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Obzirom da nitko nije sudjelovao u raspravi po ovoj točki predsjednik utvrđuje da je 

rezultat elektronsko glasovanja 14 ZA, te utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune 

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „ČAVLIĆ“. 

 

Točka 5. 

I. izmjene i dopune Programa gradnje za gospodarenje komunalnim otpadom 

 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje za gospodarenje komunalnim otpadom 

vijećnicima je dostavljen uz poziv i materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Elektronskim putem u raspravi je sudjelovala ĐURĐICA FUĆAK. 

 Temeljem izvršenog elektronskog glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 

da je JEDNOGLASNO (14 za), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donose se I. izmjene i dopune Programa gradnje za gospodarenje komunalnim 

otpadom. 
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Točka 6. 

Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina 

za gospodarenje komunalnim otpadom 

 

 Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom vijećnicima je dostavljen uz poziv i materijal za sjednicu 

i u privitku je Zapisnika. 

 Obzirom da nitko nije sudjelovao u raspravi po ovoj točki predsjednik utvrđuje da je 

rezultat elektronskog glasovanja 14 ZA, te utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom. 

 

Točka 7. 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019.godinu 

 

 Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019.godinu vijećnicima je dostavljeno uz 

poziv i materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Obzirom da nitko nije sudjelovao u raspravi po ovoj točki predsjednik utvrđuje da je 

rezultat elektronskog glasovanja 14 ZA, te utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019.godinu. 

 

Točka 8. 

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje 

otpada odbačenog u okoliš u 2019.godini 

 

 Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2019.godini 

vijećnicima je dostavljeno uz poziv i materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Elektronskim putem u raspravi su sudjelovali: MARKO SOBOTINČIĆ, RAJNA 

BROZNIĆ, ĐURĐICA FUĆAK. 

 Temeljem izvršenog elektronskog glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 

da je JEDNOGLASNO (14 za), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

u 2019.godini. 
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Točka 9. 

Odluka o II.izmjenama i dopunama Odluke o načinu 

obilježavanja blagdana i spomendana 

 

 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obilježavanja blagdana 

i spomendana vijećnicima je dostavljen uz poziv i materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Obzirom da nitko nije sudjelovao u raspravi po ovoj točki predsjednik utvrđuje da je 

rezultat elektronskog glasovanja (14 ZA), te utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta 

slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obilježavanja 

blagdana i spomendana. 

 

 

 

 

 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 

    Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
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