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Usvajanje Zapisnika sa XXXII. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/20-01/06 

URBROJ:2170-03-20-01-1 

 

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

Općine Čavle održane 28.svibnja 2020.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, RAJNA BROZNIĆ, 

SANDRA MOHORIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DUŠKO MIČETIĆ, 

GORAN MAVRINAC, MARIJANA MAVRINAC, DENIS ČARGONJA,MARKO 

SOBOTINČIĆ,. 

Ostali prisutni:Ivana Cvitan Polić, Dejan Ljubobratović,Tamara Kovačić Relja. 

 

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 11 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 Zapisnika sa XXXI. sjednice Općinskog vijeća 

2. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2019.g. sa izvještajem o: 

a) Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

b) Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

c) Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 

2019.g.  

d) Programu javnih potreba u kulturi za 2019.g. 

e) Programu javnih potreba u sportu za 2019.g. 

f) Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2019.g. 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2019.g. 

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i utvrđivanju 

naknade za rad članova općinskog vijeća i članova savjeta načelnika Općine Čavle 

 

5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.g. i 

projekcije za 2021.g. i 2022.g. 
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6. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama  

a) Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 

2020g. 

b) Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. 

c) Programa javnih potreba u sportu za 2020.g. 

d) Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2020.g. 

7. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020.g. 

8. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020.g. 

9. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2020.g. 

10. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Čavle za 

razdoblje 2020.-2022.g. 

11. Donošenje Odluke o Javnim priznanjima Općine Čavle za 2020.g. 

 

 

 AKTUALNI SAT 
 

GORAN MAVRINAC:1.Zanima me kako će se reflektirati na proračun Općine Čavle 

mjere koje je propisala Vlada RH i Općina Čavle za pomoć poduzetnicima i 

cjelokupnom stanovništvu a čemu je uzrok pandemija COVID-19? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):Sa sigurnošću u ovom trenutku ne možemo govoriti o konačnim 

brojkama.Predviđa se manjak u proračunu u odnosu na plan od cca 2,8 miliona kuna dok se 

od kompenzacijskih mjera predviđa prihod na koji nismo u početku bili planirali u iznosu od 

cca 1,6 miliona kuna.Unatoč svemu možemo donekle biti zadovoljni jer Općina trenutno 

nema nekih rashoda na koje nije planirala osim ovih kojima je uzrok pandemija.Prihodi od 

komunalne naknade i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle će zasigurno biti 

manji jer smo poduzetnicima na taj način olakšali stanje no kako je prošla godina završena sa 

viškom prihoda ta razlika se neće toliko jako osjetiti, pogotovo i što smo neke projekte koji 

nisu nužno potrebni u ovom trenutku zaustavili. 

 

DENIS ČARGONJA:1.Zašto se je vanjska kamena fasada doma Čavle (prema pumpi) 

obložila izolacijom te je tako ista sada nevidljiva? 

 2.U Podčudniću kod kbr.13 uz rub ceste zaštitni stupići su vidno oštećeni a do 

danas još nisu sanirani.Dali se o tome razmišlja? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Projektom se zahtjeva postavljanje izolacije na svim 

površinama i to u pravilu s vanjske strane zida.Na spomenutom dijelu obzirom na velik broj 

korisnika i uređene prostore nije bilo moguće izolirati sa unutarnje strane. 

2.Na tom dijelu se radi o županijskoj cesti pa ćemo izvidjeti kako ćemo tome pristupiti ali 

rješenje ćemo naći. 

 

MIRKO VUKELIĆ:1.Kada će se sanirati oštećena na dječjem igralištu u Cerniku – 

Cipica? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Zatražiti ćemo od KD Čavle ponudu za popravak i to pitanje 

ćemo riješiti. 

 

SANDRA MOHORIĆ:1.Kada se planira završetak radova na zamjeni javne rasvjete na 

području Općine Čavle? 
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 2.Da li je moguće da se zabrani i regulira parkiranje kod SD Mavrinci na ulazu u 

kafić? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Rok završetka radova je 180 dana i za očekivati je da će negdje 

do konca lipnja mjeseca gotovo svi radovi biti dovršeni. 

 2.Razmišljamo da se na tom dijelu postave vaze jer komunalni redar jednostavno ne 

može vremenski stići do osobno regulira takve pojave. 

 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ:1.Što je sa projektom brzi Internet na području Općine Čavle? 

 2.Kakva je ocjena – rezime uvođenja akcije pomoć starijim osobama? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Kroz tri tjedna riješiti će se kopanje kod dječjeg vrtića te do 

kraja godine slijedi završetak radova. 

Dejan Ljubobratović(odgovor):2.Akcija se je redovno provodila sukladno potrebama .Srećom 

imali smo više volontera nego potrebitih. 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa XXXI. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

Zapisnika. 

 Po iznijetom, nakon kraće rasprave, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno donijeta 

slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnik sa  31.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 

23.travnja 2020.godine. 

 

Točka 2. 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2019.g. sa izvještajem o: 

a) Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

b) Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

c) Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i 

obrazovanja za 2019.g. 

d) Programu javnih potreba u kulturi za 2019.g. 

e) Programu javnih potreba u sportu za 2019.g. 

f) Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2019.g. 

 

 Izvješće o izvršenju proračuna za 2019.godinu sa izvještajem o Programima 

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

 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinska načelnica i Tamara Kovačić Relja. 

 

PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽU VIJEĆNICI EDO ŽEŽELIĆ I 

MARKO ŽUVIĆ, PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE UKUPNO 13 VIJEĆNIKA. 

 

 Nakon uvodnog dopunskog obrazloženja a obzirom se nitko nije javio za raspravu, 

predsjedatelj daje prijedloge izvještaja 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 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2019.godinu. 

 Usvajaju se Izvještaji o : 

a) Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

b) Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

c) Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i 

obrazovanja za 2019.g.  

d) Programu javnih potreba u kulturi za 2019.g. 

e) Programu javnih potreba u sportu za 2019.g. 

f) Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2019.g. 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2019.g. 

 

 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2019.godinu 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: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 Odluka o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2019.godinu. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika 

i utvrđivanju naknade za rad članova općinskog vijeća i članova 

savjeta načelnika Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i utvrđivanju 

naknade za rad članova općinskog vijeća i članova savjeta načelnika 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, MARKO SOBOTINČIĆ, MIRKO VUKELIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 

 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 utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i 

utvrđivanju naknade za rad članova općinskog vijeća i članova savjeta načelnika Općine 

Čavle. 
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Točka 5. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine 

Čavle za 2020.g. i projekcije za 2021.g. i 2022.g. 

 

 Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.g. i 

projekcije za 2021.g. i 2022.g. vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinska načelnica i Tamara Kovačić Relja. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: GORAN 

MAVRINAC,MIRKO VUKELIĆ, RAJNA BROZNIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ. 

 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 

2020.godinu i projekcije za 2021.g. i 2022.godinu. 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama 

a) Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i 

obrazovanja za 2020g. 

b) Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. 

c) Programa javnih potreba u sportu za 2020.g. 

d) Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2020.g. 

 

 Prijedlozi odluka o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba 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 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o I. Izmjenama i dopunama : 

a) Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i 

obrazovanja za 2020g. 

b) Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. 

c) Programa javnih potreba u sportu za 2020.g. 

d) Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2020.g. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. 

 

 Prijedlog Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020.godinu vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u 

privitku je Zapisnika. 
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 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 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g. 

 

 Prijedlog Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020.godinu 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:RAJNA BROZNIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelja 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 I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu. 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g. 

 

 Prijedlog odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2020.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 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2020.godinu. 
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Točka 10. 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih 

programa Općine Čavle za razdoblje 2020.-2022.g. 

 

 Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Čavle 

za razdoblje 2020.-2022.godine 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 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine 

Čavle za razdoblje 2020.-2022.godine. 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o Javnim priznanjima Općine Čavle za 2020.g. 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinska načelnica. 

 U nastavku predsjedatelj upoznaje prisutne sa očitovanjem Odbora na prispjele 

kandidature, nakon čega otvara raspravu za koju su se prijavili:DENIS ČARGONJA,MARKO 

SOBOTINČIĆ, GORAN MAVRINAC, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MIRKO 

VUKELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedloga na usvajanje. 

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

glasova (9 ZA, 4 PROTIV), donijeta slijedeća 

O D L U K A 

 

 Nagrada za životno djelo Općine Čavle dodjeljuje se IVANU KRULJCU za 

dugogodišnji doprinos na unapređenju posebno značajnih za razvoj Općine Čavle. 

 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

O D L U K A 

 

 Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje se udruzi GROBNIČKI 

DONDOLAŠI za dugogodišnji doprinos u očuvanju tradicijskih običaja i čakavskog 

dijalekta koji su od posebnog značaja za Općinu Čavle. 

 

 

 

 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 16. srpnja 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o usvajanju Zapisnika sa XXXII. sjednice Općinskog vijeća 

 

 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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