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Usvajanje Zapisnika sa XXXV. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/09 

URBROJ: 2170-03-20-01-1 

 

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

Općine Čavle održane 29. listopada 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, 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ, 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, Danijel Mavrinac. 

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

biti punovaljane. 

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

načelnica predlaže da se 9.točka predloženog dnevnog reda stavi kao 1., te predsjedatelj 

utvrđuje da se jednoglasno prihvaća slijedeći 

 

D n e v n i r e d: 

 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Čavle 

2. Usvajanje Zapisnika sa XXXIV. sjednice Općinskog vijeća 

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu i 

Projekcije za 2021. i 2022.godinu 

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa: 

a) javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja , naobrazbe i obrazovanja za 2020.godinu; 

b) javnih potreba u kulturi za 2020.godinu; 

c) javnih potreba u sportu za 2020.godinu; 

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

5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020.godinu 

6. Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020.godinu 

7. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Čavle za 

razdoblje 2020 – 2022.godinu 

8. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Čavle 

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 



 2 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke 

o komunalnom redu Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine 

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

 Uvodno dopunsko obrazloženje daju Ivana Cvitan Polić i Danijel Mavrinac. 

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

GORAN MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 

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

glasova (14 ZA, 1 PROTIV), donijela slijedeća  

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluke o II.izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

Općine Čavle. 

 

 AKTUALNI SAT 
 

DENIS ČARGONJA:1.Kod autobusne stanice na Kalini, uočeno je da se nekontrolirano 

odlaže otpad kojeg radnici KD Čistoća ne odvoza a lokacija je vrlo pogodna za takve 

pojave jer je uz samu prometnicu.U razgovoru sa dijelom mještana istaknut je prijedlog 

da se odredi nova lokaciji i to na ulazu u ulicu Čavlovo selo postoji dio javne površine na 

koji bi se baje mogle izmaknuti tako da bi bile manje dostupne prolaznicima.Zanima me 

da li se o tome razmišljalo? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1. Moguće je i ukoliko se mještani slažu sa time poduzeti ćemo 

korake da se to riješi prema takvom prijedlogu. 

 

MARIJANA MAVRINAC:1.Kakva je situacija oko izgradnje reciklažnog dvorišta? 

 2.Da li je dovršen postupka zaprimanja zahtjeva za dodjelu stipendija i koliko ih 

je pristiglo ili dodijeljeno? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Izgrađen je projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta na 

lokaciji Cernik – Cipica. U postupku je formiranje čestice te nastavak daljnjeg postupka za 

ishodovanje potrebite dokumentacije kod nadležnih tijela. 

Dejan Ljubobratović(odgovor): 2. Danas je na Kolegiju načelnice donijeta odluke o dodjeli 

stipendija te je od ukupno zaprimljenih zahtjeva pozitivno riješeno 78 stipendija. 

 

STANISLAV ŽEŽELIĆ: 1. Kod BK Bajci je postavljena ograda koja na sebi nema 

mrežu te su moguće ozlijede djece koja se tamo igraju.Da li se razmišlja o uređenju te 

ograde? 

 2. Iz ulice Njivine u naselju Buzdohanj za vrijeme kišnih perioda velike količine 

oborinske vode slijevaju se prometnicom nekontrolirano te otežavaju kretanje auta i 

ljudi. Da li se razmišlja o rješenju tog komunalnog problema? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): Po oba pitanja naložiti ćemo komunalnom redaru i ostalim 

službama u upravnog odjelu da izvrše očevid te da se zatraži rješenje za otklanjanje tih 

pitanja. 

 

EDO ŽEŽELIĆ: 1. Da li se razmišlja ili je u planu izgradnje pješačkog prelaza kod 

autobusne stanice na Maršiću radi sigurnosti djece i drugih pješaka? 

 2. Mišljenja sam da se smeće sa područja Općine Čavle ne zbrinjava prema 

važećim propisima uz prateće liste koje evidentiraju količine i vrste otpada. Da li netko 

iste potpisuje kako bi se mogla izvršiti kontrola količina i vrste otpada? 
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Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Izgradnju pješačkog prelaza ne možemo izvršiti bez 

prethodne suglasnosti nadležne uprave za ceste. U konkretnom slučaju mi smo imali namjeru 

to učiniti ali nismo dobili pozitivno mišljenje. Možemo pokušati ponovno uputiti takav 

zahtjev. 

 2. Ja osobno nema informaciju da se uopće zbrinjavanje vodi na takav način sa 

područja Općine Čavle a niti sa područja drugih jedinica lokalne samouprave.Provjeriti ćemo 

te informacije. 

 

GORAN MAVRINAC: 1. Uredba i Zakon o gospodarenju otpadom kažu da se biootpad 

mora razdvajati te da isti čini 30% u miješanom komunalnom otpadu.Također ostale 

vrste otpada potrebno je sortirati kako bi se mogao ovisno o vrsti dalje reciklirati, 

prenamijeniti i iskoristiti.I laiku je kristalno jasno da kamioni Čistoće koji prikupljaju 

otpad na području Grobnišćine, sve vrste otpada bacaju u isti sabirni spremnik na 

kamionu te taj pomiješani otpad odlaže na ŽZGO Marišćina. Osim ča od sih nas već 

godinama na sijaset načina gospoda iz Čistoće i ŽZGO Marišćina delaju budale pitan se 

do kad kanite podržavat kao vladajuća većina tu i takovu neodrživu politiku i donosit 

odluke na ovom vijeću koje toleriraju promašene, neodržive i zastarjele načine 

prikupljanja svih vrsta otpada koji nas iz godine u godinu košta sve više? 

 2. Koliko nas je kao Općinu koštala kotizacija snimanja nove sezone emisije ĐIR 

u kojoj ste učestvovali? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Gospodarenje otpadom te rad ŽZGO Marišćina je pitanje na 

koje svaka pojedina JLS ne može dati precizan odgovor.To je složenije pitanje. 

 2. Nova sezona emisije ĐIR je besplatna. 

 

ĐURĐICA FUĆAK: 1 .Da li se može dobiti tabela sa terminima odvoza smeća sa 

područja Općine Čavle? 

 2. Spremnici za selekciju otpada u većoj mjeri su oštećeni ili potpuno 

razbijeni.Otpad se nerijetko baca i oko njih. Kako to riješiti? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1. Možete nazvati našeg komunalnog redara i dati će vam 

tražene podatke. 

 2. Slažem se sa vama i pozvati ćemo nadležne službe KD Čistoća na dogovor kako bi 

što uspješnije riješili taj problem. 

 

MIRKO VUKELIĆ: 1 .Da li i nadalje kao prihodi proračuna ostaju poreza na promet 

nekretnina i poreza na dohodak? 

 2. Da li se iduće godine očekuju isti prihodi? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Poreza na promet nekretnina ostaje nepromijenjen dok se na 

razini Vlade još vodi rasprava. 

 2. Do sada nismo dobili smjernice za izradu proračuna za iduću godinu a prema za 

sada raspoloživim saznanjima očekujemo da bi prihodi s tog osnova mogli biti otprilike isti. 

 

RAJNA BROZNIĆ: 1. Kontejneri za smeće na autobusnoj stanici Mavrinci (Ravan) 

učestalo služe mnogima za odbacivanje smeće pa predlažem da se postave nadzorne 

kamere a isto tako u naselju Mavrinci ima dosta odloženih olupina starih auta na 

javnim površinama! 

 2. Kad se planira izgradnja rotora u Mavrincima na novoj cesti prema 

Industrijskoj zoni Kukuljanovo? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. U tijeku je postupak narudžbe određenog broja nadzornih 

kamera i iste će se postaviti na određenim lokacijama koje su najkritičnije a što se tiče olupina 

automobila možete kontaktirati našeg komunalnog redara koji će sukladno očevidu i 

potrebnoj dokumentacije pokrenuti službeni postupak. 

 2. Meni osobno nije poznato da je u planu izgradnja rotora na toj lokaciji. 
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MARKO ŽUVIĆ: 1. U Gradu Grobniku kod kapele sv. Križ postavljen je drveni 

stol a uslijed vremena isti je vidno oštećen pa predlažem da se zamijeni novim. 

 2. Da li se može dobiti izvješće o kretanju korone na području Općine Čavle? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1.Pokrenut je postupak i uskoro se očekuje da se to pitanje 

riješi. 

Dejan Ljubobratović(odgovor): 2. U zadnjih 14 dana na području Općine Čavle evidentirano 

je ukupno 17 osoba pozitivnih pa je iz tog razloga Općina Čavle u crvenom, no za sada nema 

značajnih problema ali apeliram na sve da se što više pridržavaju epidemiološkim mjerama te 

da budu disciplinirani. 

 

SANDRA MOHORIĆ: 1. Da li će na boćalištu u Cerniku u dogledno vrijeme moći 

boćati jer je postavljena zaprema i parkiraju se automobili na toj površini, te da li se što 

poduzima oko uređenja prostora preko puta cvjetarne u Cerniku? 

 2. Što je sa Sporazumom o turističkim zajednicama? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Ne vidim razloga da ukoliko netko to želi ne može boćati na 

jogu u Cerniku.Za uređenje prostora preko puta cvjetarne problem je u jednom mještaninu sa 

kim smo u više navrata imali problema ali zemljište je privatno pa to otežava i konačno 

rješenje tog problema. 

 2. Sporazum o suradnji TZ je jedna od dobrih stvari u što su uključene TZ Grada 

Rijeke i riječkog prstena čime se omogućava zajednički nastup i suradnja na određenim 

projektima. 

 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ: 1. Na pitanja koja sam imao potrebu postaviti sam već dobio 

odgovore, no moram samo konstatirati da nas komunalna društva Čistoća i Autotrolej 

sustavno uništavaju načinom obavljanja svojih usluga i ponašanjem. 

 

MARKO SOBOTINČIĆ: 1 .Predlažem da se kroz medije mještane Općine Čavle a i šire 

obavijesti da je u tijeku postavljanje nadzornih kamera koje će pratiti poštivanje odluke 

o komunalnom redu, te da li se što poduzelo prema HP vezano na bolju dostavu 

pošiljki? 

 2. Da li se što može poduzeti da se putem Googla može koristiti GPS za područje 

Općine Čavle naročito vezano za poslovne subjekte? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor) :1. Mještane ćemo o postavljanju video nadzora obavijestiti 

svakako a pošti smo već nekoliko puta upućivali zahtjev za rješenje tog pitanja. 

 2. Pokušavali smo u nekoliko navrata kontaktirati nekoga vezano za takvo rješenje ali 

za sada bez uspjeha. Pokušat ćemo opet. Što se tiče poduzetnika oni mogu samostalno ukoliko 

za to imaju potrebu ubaciti podatke koji će zainteresiranim omogućiti snalaženja u 

pronalaženju lokacije gdje obavljaju svoju djelatnost. 

 

Točka 2. 

Usvajanje Zapisnika sa XXXIV. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

je Zapisnika. 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog,predsjedatelj utvrđuje da je 

jednoglasno donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnik sa XXXIV. sjednice Općinskog vijeća održane 23.rujna 

2020.godine. 
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Točka 3. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Čavle za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 

 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu 

i Projekcije za 2021. i 2022.godinu o II.izmjenama i dopunama Proračuna  

Općine Čavle za 2020.godinu i Projekcije za 2021. i 2022.godinu vijećnicima je dostavljen uz 

materijal za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daju Ivana Cvitan Polić i Tamara Kovačić Relja. 

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

STANISLAV ŽEŽELIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, RAJNA BOZNIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 

GORAN MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, predsjedatelj utvrđuje da je većinom glasova (10 ZA, 

5 PROTIV), donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. 

godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o II.izmjenama i dopunama Programa: 

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

2020.godinu; 

b) javnih potreba u kulturi za 2020.godinu; 

c) javnih potreba u sportu za 2020.godinu; 

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

 

 Prijedlog odluke vijećnicima su dostavljeni uz materijal za sjednicu i u privitku su 

Zapisnika. 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijete prijedloge, predsjedatelj utvrđuje da je 

većinom glasova (10 ZA, 5 PROTIV) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o II.izmjenama i dopunama Programa: 

a) javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja za 2020. 

godinu; 

b) javnih potreba u kulturi za 2020. godinu; 

c) javnih potreba u sportu za 2020. godinu; 

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

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 

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

Zapisnika. 

 Predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:MARIJANA MAVRINAC, 

STANISLAV ŽEŽELIĆ. 

 U nastavku predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 
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 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 

glasova: 10 ZA, 5 PROTIV, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

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

uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu 

 

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

Zapisnika. 

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

usvajanje. 

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

glasova: 10 ZA, 5 PROTIV, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

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

uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih 

programa Općine Čavle za razdoblje 2020 – 2022. godinu 

 

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

Zapisnika. 

 Predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: MARIJANA MAVRINAC, 

STANISLAV ŽEŽELIĆ. 

 U nastavku predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

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

glasova: 10 ZA, 4 PROTIV,1 SUZDRŽAN, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

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

Čavle za razdoblje 2020 – 2022.godinu. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

rada općinske uprave Općine Čavle 

 

 Prijedlog Odluke 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, MARIJANA MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARKO 

SOBOTINČIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

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

glasova: 10 ZA, 5 PROTIV, donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Čavle. 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika 

 

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

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica i Tamara Kovačić Relja. 

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

MAVRINAC, MARIJANA MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARKO 

SOBOTINČIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

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

glasova: 10 ZA, 5 PROTIV, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 

 

 

 

 ZAVRŠENO U 20,00 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 17. prosinca 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o usvajanju Zapisnika sa XXXV. sjednice Općinskog vijeća 

 

 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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