
 

 

Temeljem članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 

33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12. i 19/13.) i članka 37. Statuta 

Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br.20/14; 26/14. i 27/15.)  dostavljam Općinskom vijeću  

 

Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle 

za razdoblje: siječanj – lipanj 2017. 

 

I. Uvodni dio  

  

 Člankom 48. uvodno spomenutog Zakona utvrđeni su izvršni poslovi lokalne 

samouprave, a člankom 37. Statuta Općine Čavle definirani su poslovi izvršne vlasti: 

 - priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće 

 - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata koje donosi Općinsko vijeće 

 - utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna Općine 

 - upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine 

sukladno zakonima, statutom i općim aktima Općinskog vijeća 

 - odlučuje  o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom 

imovinom Općine, sukladno zakonima 

 - upravlja prihodima i rashodima Općine 

 - upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Općine 

 - nadzire rad upravnih tijela 

 - predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune 

 - obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonima i Statutom Općine. 

 

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Čavle, u okviru svog djelokruga 

rada, obavljao je: 

 - izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, 

 - utvrđivao je prijedlog općih akata koje donosi Općinsko vijeće, 

 - davao mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute 

drugi ovlašteni predlagači, 

 - izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, 

 - upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i 

rashodima Općine, 

 - utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna i njegovih izmjena i dopuna, 

 - usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz 

samoupravnog  djelokruga Općine i nadzirao njihov rad, 

 - i sve druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

 

 Djelovanje općinskog načelnika 



 

 

 

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je i 

tehnička osnova rada Općinskog načelnika. U promatranom razdoblju pripremljeni su 

materijali za šest sjednica Općinskog vijeća, te 22 sjednice Savjeta načelnika.  

Nakon lokalnih izbora dužnost preuzima načelnica Općine Čavle koja ju obavlja uz pomoć 

zamjenika načelnice i Jedinstvenog upravnog odjela. 

1. Područje financija  

U Izvještajnom razdoblju općinski načelnik inicirao je izradu godišnjeg Izvješća o izvršenju 

Proračuna za 2016. godinu i donošenje  Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2016.. 

Općinskom vijeću predložena je jedna izmjena i dopuna općinskog proračuna za 2017. 

godinu. 

U 2017. godini ostvarene su  pomoći od drugih razina države u iznosu od 978.930 kuna, od 

čega kompenzacijska mjera uvedena zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak u iznosu 

400.600 kn, zatim 319.930 kn kao pomoć za financiranje zimske službe, 249.800 kn kapitalne 

pomoći Primorsko-goranske županije  za projektnu dokumentaciju Kaštel Grobnik i izgradnju 

i opremanje novog dječjeg igrališta u Frlanima. Tu je i pomoć iz proračuna Republike 

Hrvatske u visini od 8.600 kn za održavanje predškole.  

Javne potrebe  

Unutar ovog razdjela vodi se briga i financira se predškolski odgoj, školstvo, kultura , sport i 

vjerske zajednice. 

Financiranje predškolskog odgoja provodi se preko Javne ustanova Dječji vrtić Čavlić. U ovoj 

ustanovi zbrinuto je 253 djece predškolskog uzrasta i provodi se predškola za 17 djece koja 

nisu bila upisana u redovni program dječjeg vrtića.  Zaposleno je 40 osoba. Rashodi u 

promatranom razdoblju za ovu ustanovu iznose 2.719.338 kuna, a učešće općine 1.452.452 

kn ili 53.4%. 

Za obrazovanje (školstvo) u ovom razdoblju financirale su se stipendije učenika srednjih škola 

i studenata, za što je iz proračuna utrošeno 171.000 kuna,  učenicima i studentima se 

sufinancirao javni prijevoz u iznosu od 27.881 kn, a  financirao se i produženi boravak za 

djecu koja pohađaju osnovnu školu u iznosu od 117.811 kuna. Osnovnoj školi date su 

potpore za provođenje njihov programa u iznosu od 11.282 kune.   

Projekt rekonstrukcije OŠ Čavle je u ovom periodu započeo s realizacijom 20. lipnja 2017. 

kad su potpisani ugovori sa izvođačima, nadzorom i projektantskim nadzorom, nakon čega je   

26. lipnja otvoreno gradilište i započeli radovi.  



 

 

Programi u kulturi i sportu praćeni su sukladno potrebama koje su te udruge izrazile kroz 

javni natječaj koji je proveden sukladno obvezama iz Zakona o udrugama i Uredbi o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge. Za ove namjene izdvojeno je iz Proračuna tijekom prve 

polovice 2017. godine 1.592.636 kuna., za sport 878.234 kn a za kulturu 487.600 kn.  

U ovom razdjelu financiran je  rad knjižnice 110.241 kn  i Turističke zajednice Općine Čavle 

60.000 kuna. I u 2017. godini nastavlja se revitalizacija spomenika kulture Kaštel Grad 

Grobnik za što je izdvojeno 74.840knza farbanje drvenih mostova i projekt potreban za 

prijavu na EU projekt Castles .  

Rad vjerskih zajednica popraćen je s iznosom od 50.000 kn za obnovu zvonika na crkvi sv. 

Filip i Jakov u Gradu Grobniku.  

2. Komunalni sustav i zaštita okoline 

Kroz ovaj razdjel vodi se kontinuirana  briga o komunalnom standardu na području općine 

kroz održavanje izgrađene komunalne infrastrukture i izgradnju nove. Za održavanje 

komunalne infrastrukture u 2017. godini utrošeno je 2.144.745kuna, što je skoro 100 posto 

više nego u istom razdoblju prethodne godine i to zbog pojačanog održavanja nerazvrstanih 

cesta na 5 lokacija ( Gospodski vrt i Lećin u Mavrincima, Zagodina u Sobolima, Stinjevo  u 

Podrvnju, i Brdo u Gradu Grobniku) u ukupnoj duljini 925 metara. Za izgradnju komunalne 

infrastrukture utrošeno je 362.517 kuna, od čega 309.011 kn za novo igralište u Frlanima, te 

proširenje javne rasvjete u iznosu od 53.506 kn. Započeli smo s izmjenama i dopunama DPUa  

groblja Cernik kako bismo za iduću godinu imali kompletnu dokumentaciju za izgradnju 

novog dijela groblja.  Financiran je i javni prijevoz s iznosom od 672.083 kuna. Kroz ovaj 

razdjel financira se subvencija kamate za kredite za obnovu stambenih zgrada na području 

općine.  

3. Gospodarstvo i poticaj razvoja gospodarstva 

Poticanje razvoja gospodarstva zastupljeno je kroz cijeli niz dokumenata koje je donijelo 

Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, kao što su Odluka o komunalnoj naknadi i 

komunalnom doprinosu, neuvođenje prireza na dohodak, izrada prostorno planske 

dokumentacije u visini 111.442 kn (Elaborat prometnog uređenja Općine Čavle, Izmjene i 

dopune PPU Općine Čavle, izrada UPU Jelenje K1,Izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle, 

legalizacija nerazvrstanih cesta) mogućnost korištenja kredita uz značajnu subvenciju kamate 

26 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu od 2.3 milijuna kuna za što je iz proračuna 

izdvojeno 34.860 kn za subvencioniranje kamata. Općina je i ove godine nastavila sa 

tekućom donacijom prema Udruženja obrtnika PGŽ u iznosu 7.500 kn a za potrebe 

sufinanciranja programa namijenjenih obrtnicima.  



 

 

Realizirana je tekuća donacija GSC d.o.o.  u visini 50.000 kn i to za uređenje piknik zone, 

natkrivanje jedne pozicije za roštilj, označavanje pješačkih staza, označavanje biciklističkih 

staza i postavljanje nove sječke u dječjim parkovima.  

4. Socijalna i zdravstvena skrb 

U promatranom razdoblju za ovo područje rada izdvojeno je 749.453  kuna. Kroz socijalnu 

skrb, a sukladno  Odluci o socijalnoj srbi, koju je donijelo Općinsko vijeće, vodila se briga o 

socijalno ugroženim obiteljima i o osobama teškog zdravstvenog stanja  kroz dodijeljene 

pomoći,  sufinanciranje prijevoza, financiranje učeničkih marendi, financiranje boravka djece 

u dječjim vrtićima, financiranje terapije za djecu s posebnim potrebama, naknade za 

novorođenu djecu s područja Općine, poklon paketi za starije osobe povodom Uskrsa i drugi 

pojedinačni slučajevi odobreni posebnom odlukom načelnika.. Za nabrojene socijalne 

pomoći i slične potpore utrošeno je 560.168  kuna iz Proračuna za 2017. godinu.  

Financirane su i zakonom utvrđene obveze za provođenje deratizacije i dezinsekcije  u iznosu 

od  18.047 kn i za pružanje veterinarskih usluga 20.146 kn. 

Što se zdravstvene zaštite tiče i u ovom razdoblju financirala se preventivna zaštita  zdravlja 

kroz niz pregleda koje su naši građani mogli koristiti, a uz minimalnu vlastitu participaciju u 

cijeni pregleda, a za što je iz proračuna izdvojeno 97.730 kuna. 

Izvršene su i obveze utvrđene Zakonom za financiranje Crvenog križa 12.162 kn i obveze po 

Sporazumima za financiranje palijativne skrbi (pomoć umirućima Dom zdravlja) 7.584 kn i 

dežurstva za primarnu zdravstvenu zaštitu, 11.333 kn.  

 

5. Zaključak 

Ovo polugodišnje izvješće rađeno je na temelju Izvještaja o izvršenju općinskog proračuna 

Općine čavle za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. i primopredajnog zapisnika od dana 

30.5.2017. godine. Poslovi koji su odrađeni prije i nakon lokalnih izbora nisu prikazani 

odvojeno iz razloga što sam i prije bila dio izvršne vlasti i upoznata s njima u potpunosti. 

Podneseno Izvješće sadrži pregled ostvarenih poslova i zadataka iz nadležnosti Općinske 

načelnice.   

 

 

                                                                                                   Općinska načelnica Općine Čavle 

Čavle, rujan 2017.                                                                              Ivana Cvitan Polić 
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