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Usvajanje Zapisnika sa XXXIV. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/08 

URBROJ: 2170-03-20-01-1 

 

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

Općine Čavle održane 23. rujna 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, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, 

ALEN KNEŽEVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DUŠKO MIČETIĆ, MARKO ŽUVIĆ, 

GORAN MAVRINAC, MARIJANA MAVRINAC, DENIS ČARGONJA, MARKO 

SOBOTINČIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, STANISLAV ŽEŽELIĆ, EDO ŽEŽELIĆ. 

Ostali prisutni: Ivana Cvitan Polić, Dejan Ljubobratović, Dolores Burić, Tamara 

Kovačić Relja, te predstavnici ŽUC-e Robert Maršanić i Iva Brkić. 

  

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 14 vijećnika pa će sve donijete odluke 

biti punovaljane. 

 U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda, nakon kojeg prijedloga općinska 

načelnica povlači predloženu 4. točku dnevnog reda, te predsjedatelj utvrđuje da se 

jednoglasno prihvaća slijedeći 

 

D n e v n i r e d: 

 

1. Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Čavle i naselja Mavrinci 

2. Usvajanje Zapisnika sa XXXIII. sjednice Općinskog vijeća 

3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.godine 

4. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2020. godine 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Čavle i naselja Mavrinci 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinska načelnica nakon kojeg daje riječ predstavnicima 

Županijske uprave za ceste d.o.o. Robertu Maršaniću i Ivi Brkić. 
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 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

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

GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje, a po 

izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je JEDNOGLASNO donijeta 

slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o promjeni granice Općine Čavle i naselja Mavrinci. 

 

 AKTUALNI SAT 
 

STANISLAV ŽEŽELIĆ:1. Tko je odgovoran za rad Odbora Općinskog vijeća? 

 2. Kada se misli konačno riješiti registar prometnih znakova te izvršilo 

postavljanje istih kako bi se spriječio promet kamiona kroz naše lokalne ceste? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor):1. Rad Odbora je u nadležnosti vijeća i samostalni su u tome da 

li će se sastati ili ne. Promjenom Odluke o isplati naknada utvrđeno je da se naknade 

članovima Odbora na isplaćuju ukoliko se isti nisu i sastali u tom mjesecu. 

 2. Prometni i komunalni redar radi na izradi Odluke no još uvijek nije u cijelosti 

dovršena tako da još nismo krenuli sa primjenom. 

 

DENIS ČARGONJA: KD Čistoća d.o.o. počinje početkom listopada sa novim načinom 

odvoza smeća. Kada će se riješiti i na koji način sakupljanje otpada u zgradi Općine na 

Krenovcu (prostore koristi više udruga)? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 5.listopada započinje sa novim načinom odvoza smeća KD 

Čistoća no za sada ima još puno nepoznanica. U početku će zasigurno biti dosta 

nerazumijevanja i nejasnoća oko postupanja sa otpadom no morat ćemo učiniti dosta napora i 

imati discipline kako bi se što efikasnije to pitanje riješilo. 

 

MARIJANA MAVRINAC: 1 .Na groblju Grobnik je osušilo zimzeleno bilje i čini ružnu 

sliku pa bi trebalo poduzeti radnje da se ono ukloni? 

 2. Na glavnoj ulici od Krenovca prema Podčudniću ne svijetli javna rasvjeta na 

jednom dijelu, kad će se popraviti? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. U nekoliko navrata smo pokušavali spasiti od sušenja to 

raslinje ali bez uspjeha iz tog razloga postavlja se ograda. 

 2. Svaki mještanin može i sam prijaviti neispravnosti na javnoj rasvjeti pozivom na 

besplatni telefon. 

 

GORAN MAVRINAC: 1. Radi enormnog povećanja cijene zbrinjavanja otpada na 

Marišćini i nepostojeće kalkulacije koja bi opravdala ovo drastično poskupljenje lokalna 

komunalna poduzeća diljem županije žele raskinuti ugovore sa tvrtkom EKOPLUS. 

 U načelu svi za ovim stolom bili smo protiv aktualnog povećanja cijena od strane 

Ekoplusa kao i načina aktualnog zbrinjavanja otpada na Marišćini koji za posljedicu 

ima dokazano kancerogen i štetan utjecaj po ljude i okoliš no kada se radi o konkretnom 

javnom potezu usmjerenom prema Ekoplusu, Općina Čavle kontinuirano ignorira 

problem. 

 Također KDOČ također nije se našlo među potpisnicima protestnog pisma 

Ekoplusu pa me zanima koji je motiv tome? 
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 Da li je posrijedi bezrezervna poslušnost županijskim partijskim središnjicama 

čije su politike direktno odgovorne za stanje na Marišćini ili pak nešto drugo? 

 2. Proteklog mjeseca dijeljeni su individualni spremnici za zbrinjavanje otpada u 

Boćarskom domu na Hrastenici.Mnogi mještani u koje i osobno spadam nisu dobili 

obavijest o tome niti nam je bilo tko dao do znanja gdje, kada i na koji način će se vršiti 

podjela spremnika za zbrinjavanje otpada.Da se nisam slučajno našao u Boćarskom 

domu na Hrastenici nebih znao do dan danas ništa o navedenom. U razgovoru sa 

predstavnicima Čistoće d.o.o. Rijeka dobio sam informaciju da nam početkom listopada 

tekuće godine miču postojeće spremnici za odvojeno prikupljanje otpada te će od tada 

jednom mjesečno biti prikupljan otpad iz individualnog spremnika za miješani 

komunalni otpad na kućnom pragu. Upozoravam Vas da je posrijedi prevara, obzirom 

da su na istom ovom vijeću predstavnici Čistoće d.o.o. Rijeka obećali mještanima koji to 

žele da i dalje imaju mogućnost prikupljati otpad u zajedničke kontejnere za mješoviti 

komunalni otpad a na koncu izigrali dano obećanje. Sukladno navedenom zanima me 

što kanite sa jedne strane kao servis mještana Općine Čavle a sa druge kao čelni ljudi 

Općine Čavle učiniti apropo spomenutog? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Naše komunalno društvo nije registrirano za obavljanje 

poslova zbrinjavanja otpada, a što se tiče same problematike odvoza i zbrinjavanja otpada sa 

područja jedinica lokalne samouprave problem je općenit i ne odnosi se samo na pojedine 

jedinice. O tome će biti još govora i konačna rješenja će se uskladiti u dogledno vrijeme. 

 2. Mještani Općine Čavle koji nisu preuzeli svoje spremnike iste mogu preuzeti u 

reciklažnom dvorištu u Mihačevoj Dragi. Obavijesti o preuzimanju od strane Čistoće d.o.o. 

slane su poštom. 

 

EDO ŽEŽELIĆ: 1. Kada će se konačno izgraditi dionica nogostupa od Maršića prema 

Čavlima? 

 2. Da li se razmišlja o postavljanju ograde i uređenju na dječjem igralištu kod 

boćarske dvorane Hrastenica? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Općina Čavle je izradila projektno rješenje i izvršila prijavu 

projekta za sufinanciranje. Radi se o značajnim sredstvima za koje Općina Čavle ne može 

samostalno riješiti cjelokupnu investiciju. Ukoliko nadležne institucije iskažu interes za 

sufinanciranje mi ćemo se u to uključiti. 

 2. Na tom igralištu smo u nekoliko navrata vršili popravke razbijenih i oštećenih 

dijelova opreme. Isto ćemo raditi i ubuduće no konačno rješenje je postavljanje video nadzora 

kako bi se mogli evidentirati počinitelji te iste procesuirati. 

 

RAJNA BROZNIĆ: 1. Novi način odvoza otpada će uzrokovati veće probleme od 

sadašnjih. Kako se misli riješiti probleme spremnika koje će vjetar moći raznositi po 

naseljima kada se isti isprazne? 

 2. Kod ulaza ispod tribina nogometnog igrališta u Mavrincima odlagan je 

materijal od iskopa a uočeno je da se i nadalje vrši odlaganje bez nadzora. Da li se misli 

spriječiti takva pojava za ubuduće? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Takvih i sličnih pojava i problema će biti ali iste ćemo 

rješavati u hodu sa KD Čistoća i njihovim službama. 

 2. Obavijestiti ćemo komunalnog redara da izvrši očevid te ćemo nakon nalaza 

poduzeti određene korake. 

 

SANDRA MOHORIĆ: 1. Nakon proglašenja pandemije COVID-a kakva je situacija sa 

prihodima Općine i da li se to osjeća na poslovanju Općine, te da li se sada obavlja 

redovito plaćanje obveza obveznika prema Općini? 
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 2.Kakvo je stanje u DV Čavlić vezano na pandemiju i ima li evidentiranih 

slučajeva? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Stanje se je normaliziralo i svi obveznici gotovo redovito 

izvršavaju svoje obveze uz izuzetak zakupca malog doma na Platku. 

Dejan Ljubobratović (odgovor): 2. U vrtiću su poduzete sve potrebne epidemiološke mjere. 

Zaraženih odnosno evidentiranih slučajeva za sada nema. 

 

Točka 2. 

Usvajanje Zapisnika sa XXXIII.sjednice Općinskog vijeća 

 

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

Zapisnika. 

 Obzirom da nitko nije imao primjedbu na prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

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

16. srpnja 2020. godine. 

 

Točka 3. 

Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Općinskog proračuna 

Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

 Izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2020.godine 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. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje izvještaj na usvajanje. 

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

glasova (13 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 

 

Točka 4. 

Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice 

za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

 Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020.godine vijećnicima je dostavljeno 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, RAJNA BROZNIĆ. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje izvještaj na usvajanje. 
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 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 

 

 

 

 ZAVRŠENO U 19,30 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 29. listopada 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o usvajanju Zapisnika sa XXXIV. sjednice Općinskog vijeća 

 

 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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