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TOČKA 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Programa javnih potreba Općine Čavle za 2020. 

godinu iz područja: 

a) socijalne skrbi i zdravstva 

b) sporta 

c) kulture 

d) predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja 



Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) 
i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 16.12.2019. godine donosi 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2020. godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program), 
utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu 
promociju na svim razinama. 

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti: 

− zaštite i očuvanja kulturnih dobara, 

− knjižnične djelatnosti, 

− glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, 

− izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti, 

− klapsko i zborsko pjevanje, 

− mesopusni običaji, 

− razni drugi programi vezani uz kulturu. 

Članak 2. 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulturne djelatnosti u 
Općini Čavle. 

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2020. godinu. 

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj 
kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti kulture i kulturne aktivnosti djece, 
mladeži i građana. 

Članak 3. 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2020. godini, osiguravaju se u Proračunu 

Općine Čavle za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 8.046.000 kn. 

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog 
tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), 
sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2020. 
godinu. 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela 
Općine, izrađuje Odjel. 

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa. 

 



Članak 4. 

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi te redovito 
održavati objekte iz Proračuna Općine za 2020. godinu. 

Članak 5. 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati 
namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa. 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu 
Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

Članak 6. 

 Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 
2020. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac v.r. 

Klasa: 021-05/19-01/ 
Ur. broj: 2170-03-19-01- 
 
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2020. 

2005 
 

Kultura 7.431.000  
A200501 Potpora udrugama u kulturi 410.000  
A200502 Obilježavanje praznika 65.000  
A200504 Općinsko glasilo Gmajna 85.000  
K200501 
T200501 

Projekt Putevima Frankopana 
Projekt 27 susjedstava 

190.000 
20.000  

A200505 Održavanje Kaštel Grobnik 781.000  
T200502 
K200503 

Istraživanje lokaliteta Grobišća 
Energetska obnova zgrade Doma 
kulture Čavle 

10.000 
5.870.000 

2006 
 

Knjižnica Čavle 315.000  
A200601 Redovna knjižnična djelatnost 290.000  
K200601 Nabava opreme i knjiga 25.000 

2007 
 

Turizam 300.000  
A200701 Turistička zajednica Općine Čavle 150.000  
K200701 Investicijska ulaganja u domove na 

Platku 
150.000 

    

  
SVEUKUPNO 8.046.000 

 



Na temelju odredbe članka 76.st.4. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 
85/15, 19/16 i 98/19) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18) 
Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 16.12.2019. godine donosi 

PROGRAMA 
javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2020. godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program), 
utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu 
promociju na svim razinama. 

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima sportskih djelatnosti: 

- redovne aktivnosti sportskih udruga, sportaša i ostalih kolektiva 
- izvannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata, 
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 
- izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnih sportskih priredbi u 

Općini Čavle, te sudjelovanje ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima. 

Članak 2. 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini Čavle. 

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2020. godinu koje 
čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti: 

− poticanje i promicanje sporta, 

− poticanje i promicanje sportskih aktivnosti djece školskog i predškolskog uzrasta, 

− djelovanje sportskih udruga, 

− sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima, 

− sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

− održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata. 

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj sporta, 
a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i 
građana. 

Članak 3. 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2020. godini, osiguravaju se u Proračunu 
Općine Čavle za 2020. godinu u ukupnom iznosu 1.754.000 kn. 

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog 
tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), 
sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2020. 
godinu. 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela 
Općine, izrađuje Odjel. 



Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa 

Članak 4. 

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te 
redovito održavati sportske objekte iz Proračuna Općine za 2020. godinu. 

Članak 5. 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati 
namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa. 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu 
Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

Članak 6. 

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 
godine. 

Općinsko vijeće Općine Čavle 

Predsjednik 

Norbert Mavrinac v.r. 

KLASA:021-05/19-01/ 

URBROJ:2170-03-19-01- 

 

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2020. 

2008  Sport  

 A200801 Potpore udrugama u sportu 830.000 

 A200802 Održavanje BD Hrastenica 130.000 

 A200803 Održavanje SRC Mavrinci 507.000 

 

K200801 
A200805 

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 
Održavanje nogometnog igrališta 

42.000 
120.000 

 K200802 Objekt NK Grobničan 125.000 

  UKUPNO 1.754.000 

 



Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 19. 
Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 I 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na 
sjednici održanoj 16.12.2019. godine donosi 

 

PROGRAM 
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini  

Čavle za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: 
Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene: 

a) socijalne zaštite (skrbi) 
b) humanitarnih udruga građana 
c) zdravstvene zaštite. 

Članak 2. 

Svrha socijalnog programa i zdravstvene zaštite je osigurati stanovnicima Općine Čavle viši standard 
socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji propisuje i osigurava država Republika Hrvatska. 

Članak 3. 

Cilj Socijalnog programa i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji 
život, pomoć starijim, bolesnim i nemoćnim i invalidnim osobama, te očuvanje zdravlja djece i odraslih. 

Članak 4. 

Program socijalne i zdravstvene zaštite sastoji se od sljedećih programa: 

1) Program socijalne skrbi 
2) Program zdravstvene zaštite 

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Općine Čavle, kojima je u danom 
trenutku potrebna dodatna socijalna i zdravstvena zaštita (skrb). 

Članak 5. 

I. SOCIJALNA ZAŠTITA (SKRB) 

Socijalna zaštita (skrb) ostvaruje se kroz sljedeće potprograme: 

-subvencija troškova stanovanja (komunalne usluge i ostale režije stanovanja) 
-jednokratne novčane pomoći 
-novčane potpore starim i nemoćnim osobama 



-poklon-paketi starijim osobama 
-pomoć i njega u kući 
-školske marende osnovnoškolcima 
-subvencija za dječje vrtiće 
-subvencije ugroženim stanovnicima 
-subvencija za troškove prijevoza učenika i studenata 
-subvencija za troškove prijevoza za djecu s posebnim potrebama 
-potpore za obrazovanje 
-naknada za novorođenčad 
-ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 
-pomoć invalidima i hendikepiranima 
-ostale pomoći 

II. ZDRAVSTVENA SKRB 

-Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu 
-Zdravstvena zaštita 
-Akcije u zdravstvu 
-Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu 

Članak 6. 

U realizaciji navedenih Programa u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti sudjeluju članovi Socijalnog vijeća 
Općine Čavle, uz pomoć Centra za socijalnu skrb Rijeka, voditelja udruga, zdravstvenih djelatnika i 
institucija na području Općine Čavle. 

Članak 7. 

Cilj za 2020. godinu je zadržati i poboljšati postojeću razinu socijalne i zdravstvene skrbi. 

Članak 8. 

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2020. osiguravaju se u 
Proračunu Općine Čavle za 2020.godinu u ukupnom iznosu od 1.545.700 kn. 

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja na prijedlog izvršnog 
tijela Općine Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), 
sukladno Planu raspodjele sredstava za programe potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle 
za 2020. godinu. 

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine 
Čavle, izrađuje Odjel. 

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa. 

Članak 9. 

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće o 
ostvarivanju Programa Općinskom vijeću Općine Čavle. 

 



Članak 10. 

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 
godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac v.r. 
Klasa: 021-05/19-01/ 
Ur. broj: 2170-03-19-01- 

 
 
 
 
 
 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2020. 

2015  SOCIJALNA SKRB 882.000 

 A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima 520.000 

 A201502 Pomoć za novorođene 110.000 

 A201504 Pomoć osobama s posebnim potrebama 50.000 

 

A201505 
A201506 

Tekuće donacije u socijali 
Skrb za osobe treće životne dobi 

5.000 
197.000 

2016  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 459.000 

 

A201601 
A201602 

Javno zdravstvo 
Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu 

7.000 
40.000 

 A201603 Zdravstvena zaštita 210.000 

 A201603 Akcije u zdravstvu 90.000 

 A201605 Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu 112.000 

2017  PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI 202.700 

 T201701 Dani zdravlja 24.000 

 T201702 Radionice i savjetovanja 16.000 

 T201703 Sportska rekreacija 72.000 

 T201704 Upravljanje projektom 90.700 

  SVEUKUPNO 1.545.700 

 



Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 
i 98/19) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 I 41/18) Općinsko vijeće 
Općine Čavle na sjednici održanoj 16.12.2019. godine donosi 

PROGRAM 
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2020. 

godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 
2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene 
društvene brige o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi te dodatnom obrazovanju 
učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Općinu Čavle 

Članak 2. 

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Čavlima, a koji 
imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti. 

Članak 3. 

Osnovni cilj ovog programa je pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama za bolji, stručniji i kreativniji 
rad u odgoju i obrazovanju djece koja pohađaju iste. 

Članak 4. 

Ovim Programom, financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 
8.548.000 kn. 

Članak 5 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2020. godini u dijelu 
koji se odnosi na predškolski odgoj planiraju se u iznosu 6.495.000 kn i to iz sredstava proračuna Općine 
Čavle 3.940.000 kn, sudjelovanje roditelja u cijeni programa kojim su obuhvaćena njihova djeca 
2.381.000 kn, pomoći iz državnog proračuna za predškolu 20.000 kn,  vlastitih prihoda proračunskog 
korisnika u iznosu od 36.000 i prihodi od drugih JLP(R)S u iznosu od 118.000 kn. Za dio koji se odnosi 
na školstvo planiraju se ukupna sredstva u iznosu 2.053.000 kn i to u potpunosti iz proračuna Općine 
Čavle. 

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima, na prijedlog Izvršnog tijela 
Općine Čavle, obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: 
Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2020. godinu. 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela 
Općine Čavle, izrađuje Odjel. 

Plan iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa. 

 



Članak 6. 

Korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

Članak 7. 

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće 
Općinskom vijeću Općine Čavle o ostvarivanju Programa Općine Čavle. 

Članak 8. 

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 
godine. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac v.r. 

Klasa:021-05-19-01/  
Ur. broj: 2170-03-19-01- 
 
 
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2020. 

2003  Predškolski odgoj 6.495.000 

 A200301 Rashodi za zaposlene 4.606.000 

 A200302 Rashodi poslovanja 1.855.000 

 K200301 Nabava dugotrajne imovine 14.000 

 A200303 Potpore predškolskom odgoju 20.000 

2004  Školstvo 2.053.000 

 A200401 Potpore učenicima i studentima 692.000 

 A200402 Potpore osnovno školstvo 71.000 

 A200403 Otplata kredita za dogradnju škole 1.290.000 

  UKUPNO 8.548.000 

 



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. prosinca 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o donošenju Programa javnih potreba Općine Čavle za 2020. 
godinu iz područja: 

a) socijalne skrbi i zdravstva 
b) sporta 
c) kulture 
d) predškolskog odgoja, naobrazbe i obrazovanja 

 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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