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OPĆINA ČAVLE  

Općinski načelnik 

 

 

 

                                      Izvješće načelnika za razdoblje  

1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 
 Ovo Izvješće temelji se na obvezi iz čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj)  samoupravi, gdje je utvrđeno da je općinski načelnik obvezan dva puta 

godišnje podnijeti  Izvješće o svom rada  predstavničkom tijelu.  Temeljem narečenog daje se 

ovo Izvješće. 

 

 I u ovom polugodištu imamo primjenu izmijenjenih  Zakona. To je Zakon o 

financiranju JLS , ukidanje državne pomoći i Upute Ministarstva financija koje obvezuju na 

iskazivanje prihoda i rashoda proračunskih korisnika  u Proračunu Općine.  

 

 Sukladno izmjenama Zakona o financiranju JLS dio prihoda u visini 10% od ubranog 

prihoda s osnova poreza na dohodak, akumulira se na posebnom računu  U Ministarstvu 

regionalnog razvoja, koji se mogu koristiti za kapitalna ulaganja, ali tek onda kad izgradnja 

započne. Iznos koji je raspoloživ na dan 30.6. o.g na tom računu iznosi 907.476 kuna. Ova su 

sredstva planirana u Proračunu za 2016 godinu, pa se ovaj iznos može pribrojiti ostvarenim 

prihodima. Na dan 30.6. taj iznos nije uključen u ostvarene prihode, jer se on evidentira tek 

onda kad prođe naš žiro račun. 

 

 Slijedom narečenog, na dan 30.6.2016. godine raspoloživi prihodi iznose 13.467.759 

kuna, što čini 47% izvršenje postavljenog plana za 2016. godinu ili 4% više od evidentiranih 

prihoda. 

 

 Planira se da će se 10% opisanih sredstava, koja bi do konca godine trebali iznositi 

oko 1.800.000 kuna, koristiti za dva projekta koja su u visokoj fazi pripravnosti, to je 

dogradnja osnovne škole i zatvaranje tribina na nogometnom igralištu. 

 

 Ostvareni vlastiti prihoda u Javnoj ustanovi dječji vrtić Čavlić u promatranom 

razdoblju iznose 1.269.301,14 kuna, i oni se po prvi put pojavljuju u Proračunu Općine, 

temeljem propisanih postupaka za izradu proračuna za 2016. godinu. 

 

  Rashodi  i izdaci  izvršeni su u odnosu na postavljeni plan s 44%, a u odnosu na isto 

razdoblje prethodne godine rastu za 2%. Bitno je napomenuti da se i u ukupnim rashodima u 



2 

 

 

ovom polugodištu nalaze rashodi javne ustanove Dječji vrtić Čavlić, prvi puta,  u iznosu 

2.608.253,45 kuna.  

 U ovom polugodištu izvršena je otplata kredita HBOR-U u iznosu 1.081.100,17 kuna,  

od čega na  otplatu glavnice otpada 934.621,42 kuna, a na otplatu kamate 146.478,75 kuna. 

Zadnji anuitet po ovom kreditu dospijeva 31.12.2019. godine.  

  

 Na dan 30.6.2016. godine razlika između ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda 

iznosi 125.544 kuna u korist viška prihoda. To je neutrošeni dio prihoda koji se prenosi u 

iduće obračunsko razdoblje za podmirenje obveza koje dospijevaju tijekom mjeseca srpnja. 

  

 U promatranom razdoblju likvidnost proračuna bila je dobra, što se vidi i iz viška 

ostvarenih prihoda i iz Izvješća o obvezama na dan 30.6. Na taj datum nije bilo dospjelih a ne 

plaćenih obveza. Sve obveze koju su evidentirane imaju dospijeća tijekom mjeseca srpnja i 

kolovoza, a obveze po kreditu imaju dospijeća sukladno otplatnom planu kredita.  

  

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, ili rashodi za kapitalna ulaganja u ovom 

polugodištu iznose 1.842.147 kuna što čini 47% ostvarenja postavljenog plana. 

 

  Najznačajniji rashod odnosi se na izgradnju groblja u Gradu Grobnik. Poznato je da je 

potreba za izgradnjom novog dijela groblja bila nužnost. Pripreme za izgradnju započele se u 

2014. godini kad je Izrađena projektna dokumentacija. Projekt groblja veći je od sada 

izgrađenog dijela. Ovom izgradnjom obuhvaćeno  je otprilike 50%  cjelokupnog projekta. 

Izgrađene su 72 grobnice s tri ukopna mjesta i 5 grobnica s 6 ukopnih mjesta. Preostalo dio 

projekta ostaje za izvedbu za neko buduće vrijeme, kad se ukaže potreba za daljnju 

izgradnju. Sredstva za izgradnju izdvajana su iz Proračuna u tri proračunske godine a ukupna 

vrijednost izgradnje iznosi 1.406.074 kune, s tim da su ulaganja u 2016. godini iznosila 

1.129.164 kune. 

 

 U ovom polugodištu dovršena je i izgradnja dječjeg igrališta u Rakovom selu. 

Pripreme za izgradnju ovog projekta započele su u 2015. godini izradom projektne 

dokumentacije i pripremom gradilišta. Igralište je izgrađeno na jednoj vrlo zapuštenoj i 

neurednoj lokaciji, tako da je ovom izgradnju  ovaj dio naselja dobio urbani izgled. Igralište 

po svoj funkciji ima dvojaku namjenu, kao dječje igralište i park za odrasle. Radove je izvodilo 

naše KD Čavle, a ukupna vrijednost ulaganja iznosi 221.209,79 kuna. Ovo je četrnaesto po 

redu izgrađeno dječje igralište.  

 

 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture u RZ Soboli  

iznosila je 134.875 kuna. Temeljem tako izrađene dokumentacije podnijet je zahtjev za 

izdavanje građevinske dozvole. No, potrebo je napomenuti da još uvijek nisu riješeni 

imovinsko pravni odnosi.  
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 Za izradu planova i projekata u ovom polugodištu utrošeno 302.075 kuna. 

            Izrađen je Plan ukupnog razvoja Općine, kao strateški dokument, koji je obvezan za 

cijeli niz postupaka koje općina provodi, od apliciranja na projekte koje financira EU do 

financiranja JLS od strane opće države, a kao najvažnije, to je planski dokument u kojem se 

određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja 

područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja. Ovaj dokument usvojen je na sjednici 

Općinskog vijeća, a za njegovu izradu utrošeno je 81.250 kuna , od čega 56.875 kuna u ovoj 

godini i 24.375 kuna u 2015. godini. 

 

 Slijedeći važan dokument koji je financiran u ovom polugodištu je izrada Plana razvoja 

širokopojasnog interneta u iznosu od 72.500 kuna, koji će se izvoditi u sklopu projekta e-

Županija. Ovaj iznos predstavlja našu ukupnu obvezu u financiranju tog projekta. Naime, ovo 

je dio nacionalnog programa RH za izgradnju pristupnog dijela širokopojasne infrastrukture 

tamo gdje nema komercijalnog interesa postojećih operatera. Dana 25. siječnja Europska 

komisija notificirala je ovaj projekt, a na sjednici Vlade RH 13.7.2016. godine doneseni su 

strateški i programski dokumenti za daljnji razvoj ove infrastrukture. Potrebno je još od 

strane Vlade RH imenovati nositelja ovog programa. Time će se steći uvjeti za daljnje 

aktivnosti na ruralnom području Primorsko goranske županije. Obzirom da je projekt e – 

Županija, čiji sastavni dio je Općina Čavle, dobio punu podršku od strane Hrvatske 

regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture za dosadašnji rad, očekuje se nastavak aktivnosti, nakon čekanja od dvije 

godine.  

 

 U ovom polugodištu dovršene su IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja 

općine Čavle. Ukupni rashod za izradu ovog plana iznosi 125.000 kuna. od čega je u 2015. 

godini financirano 70.000 kuna i ovoj godini 55.000 kuna. Osnovni cilj ovih izmjena bio je 

određivanje jedne prostorne jedinice kao površine posebne namjene na lokalitetu Grobničko 

polje – vojno skladište kao građevinsko područje a za izgradnju strelišta Kovačevo. Na tako 

izdvojenom građevinskom području moguća je izgradnja svih planiranih sadržaja koji 

proizlaze iz potrebe osnovne namjene.  

 

 Izrada registra općinske imovine je zakonska obveza koja je izvršene u prvom 

polugodištu uz rashod od 24.375 kuna. Registar je popis imovine u obliku dionica i poslovnih 

udjela u trgovačkim društvima te nekretnina čiji je vlasnik Općina Čavle. 

 

 I ove godine nastavljena je legalizacija nerazvrstanih cesta na području Općine. U ovoj 

godini  krenula je priprema za pet nerazvrstanih cesta, za što je utrošeno 23.227 kuna. 

Postupak legalizacije nerazvrstanih cesta krenuo je, sukladno Zakonu o cestama, još u 2013. 

godini, i dosad su legalizirane  22 (dvadeset dvije) nerazvrstane cesta od ukupno 216 cesta 
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koliko ih je evidentirano u Registru nerazvrstanih cesta Općine Čavle. Sukladno narečenom 

zakonu, za legalizaciju nerazvrstanih cesta potrebno je izraditi geodetski elaborat izvedenog 

stanja ceste čija cijena ovisi o dužini ceste.  

 Projekt odvodnje oborinskih voda u Kaštelu započet je 2015. godine i dovršen u 

mjesecu svibnju ove godine. U ovoj godini utrošeno je za tu namjenu 89.396 kuna a ukupna 

vrijednost cijelog projekta iznosi 289.587 kuna. Ovim projektom pokupljena je oborinska 

voda na prvom katu i djelomično u parteru. Projekt  je sufinanciran od strane Ministarstva 

kulture s iznosom od 150.000 kuna. U ovoj smo godini dobili rješenje Ministarstva kulture za 

nastavak radova na očuvanju kulturne baštine u iznosu od 150.000 kuna. Izvodit će se radovi 

na daljnjem rješavanju oborinskih vode u parteru Kaštela i daljnja arheološka istraživanja, 

prema  nalogu konzervatora. Radovi će započeti u mjesecu rujnu o.g.  

 

 Kao jedan od vrlo važnih projekata u ovoj godini je svakako dogradnja zgrade za 

osnovnu školu. U ovoj godini općina je financirala izradu geodetskog elaborata u iznosu od 

48.750 kuna. Sve ostale troškove koji su vezani za izradu projektne dokumentacije financirala 

je PGŽ. Predračunska vrijednost, po elaboratu projektanta, za ovaj projekt iznosi s PDV 

10.624.676 kuna. Građevinska dozvola je dobivena i postoje realni izgledi da izgradnja 

započne u ovoj godini.  Financiranje ovog projekta ići će u zajednici s PGŽ. Izgradnjom osam 

novih učionica i dva kabineta bilo bi omogućen rad osnovne škole u jednoj smjeni, što bi bilo 

na dobrobit i učenika i roditelja. 

 

 Zadovoljstvo mi je istaknuti da su se  ulaganja SC Platak nastavila i u ovoj godini. 

Temeljem izvješća projektnog tima za praćenje provedbe razvojnog projekta Regionalni 

sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, u ovoj godini planira se izrada dijela glavnih 

projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog 

sustava, uređenje dionice ceste Ž 5030, koja je u tijeku, uređenje biciklističkog parka za 

downhill biciklizam, izrada glavnog projekta sustava za zasnježenje Radeševo . Dovršena je 

nabava i postavljanje „ljetnih“ sadržaja, kao što su uređenje dječjih igrališta, nabava 

sportskih rekvizita, uređenje tematskih parkova i dr. U 2015. godini PGŽ je uložila u razvoj 

Platka 2.075.000 kuna a ovoj godini to bi trebao biti iznos od cca. 7.000.000 kuna.  

 

 I u ovom polugodištu redovno se financiralo održavanje objekata u vlasništvu općine, 

kao i svi poslovi vezani za komunalnu infrastrukturu. 

 

 Izvršene su polugodišnje obveze prema svim udrugama koje participiraju u proračunu 

u iznosu od 1.388.496 kuna, od čega na financiranje sportskih udruga otpada 41%, na 

financiranje udruga u kulturi 13%, na financiranje DVD 18% i preostalih 28% na ostale 

udruge. 

 Izvršene su i sve obveze koje se odnose na socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu što 

ukupno iznosi 1.027.019 kuna. U ovoj skupini rashoda najznačajniji je rashod vezan za pomoć 
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obiteljima i on čini 20% od navedenog iznosa, na preventivnu zdravstvenu zaštitu otpada 

11%, na stipendije 17%, na sufinanciranje boravka djece u produženom boravku 13%, 

sufinanciranje prijevoza učenika 10%. Preostali dio ovog iznosa služi za financiranje pomoći 

invalida, naknade za rođenu djecu u ovom polugodištu, prijevoz studenata, učeničke 

marende za socijalno ugroženu djecu, prehrana dojenčadi i pomoć starijim osobama.    

 

 

 

 

U Čavlima, srpanj 2016.  

 

 

                                                                                              Općinski načelnik 

                                                                                               Željko Lambaša, v.r.    

 

 

  

   

  

 

 

 


