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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, 19/13, 137/15, 123/17.) i članka 37. Statuta 

Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18)  dostavljam Općinskom vijeću  

 

Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle 

za razdoblje: siječanj – lipanj 2019. 

 

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 općinska načelnica Općine Čavle, u okviru svog djelokruga rada, 

obavljala je: 

 - izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, 

 - utvrđivala je prijedlog općih akata koje donosi Općinsko vijeće, 

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

ovlašteni predlagači, 

 - izvršavala i osiguravala izvršavanje općih akata općinskog vijeća, 

 - upravljala nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima 

Općine, 

 - utvrdila prijedlog godišnjeg proračuna i njegovih izmjena i dopuna, 
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 - usmjeravala djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog  

djelokruga Općine i nadzirala njihov rad, 

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

 

 Djelovanje općinske načelnice 

 

Općinski proračun Općine Čavle za 2019. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća 

Općine Čavle: 

-   Proračun Općine Čavle  za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijet je na sjednici     

Općinskog vijeća dana 13.12.2018. godine i objavljen 14. 12.2018. u SN PGŽ 41/18. 

 -  Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.5.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br.  

06/19. 

-  Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2018. donijeta na sjednici  Općinskog vijeća     

30.5.2019. godine i objavljena u SN  Općine Čavle br. 06/19. 

Općinska načelnica i Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle u 

promatranom razdoblju pripremili su materijale za 4 redovnih sjednica Općinskog vijeća. Donesene su 

ukupno 43 odluke (uključujući izvješća i suglasnosti) koje su objavljene u Službenim novinama 

Općine Čavle. U prvih šest mjeseci održano je 25 sjednica savjeta načelnice s kojih se odluke 

objavljuju na službenoj web stranici Općine Čavle. 

U polugodišnjem razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareni su prihodi i 

primici proračuna u visini od 14.387.048.43 kn,  a s uključenim viškom prihoda iz prethodnih godina 

koji iznosi 87.095.60 kn, iznose 14.474.144,03 kn. Izvršenje ostvarenih prihoda i primitaka u 

promatranom razdoblju ostvareno je 35% u odnosu na plan za 2019. godinu. Rashodi i izdaci  

proračuna za razdoblje od 01.01.19. – 30.06.19. godine izvršeni su u visini od  14.021.613,41 ili 34% 

u odnosu na plan za 2019. godinu.  

 

Područje financija  

 

U prvoj polovici godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu 452.530,62 kn 

usprkos nešto slabijem izvršenju u odnosu na Plan, a ponajviše s osnova prihoda od komunalne 

naknade koja je zbog novih Rješenja i uvođenja u sustav naplate Naknade za uređenje slivnih voda 

ove godine ove godine krenula s naplatom tek u drugom kvartalu. 

 Ostvareno je preko 2.4 milijuna kuna tekućih pomoći iz drugih proračuna od čega iz PGŽ 

1.605.184 kn kapitalne pomoći za dogradnju OŠ Čavle temeljem Sporazuma o sufinanciranju, 20.281 
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kn za pomoć obiteljima radnika 3 maja, 7.636 kn za projekt Putovima Frankopana, zatim 168.480 kn 

za sanaciju žičare Tešnje na Platku od Središnjeg državnog ureda za šport, 549.634 kn iz Ministarstva 

financija s osnova kompenzacijskih mjera te 68.348 kn pomoći za zimsku službu temeljem ugovora s 

Hrvatskim cestama d.o.o. 

 U promatranom periodu sklopili smo ugovore za bespovratna sredstva za realizaciju projekata u 

visini od 3 milijuna kuna od čega je najveći onaj sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost (FZOEU) i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja za energetsku obnovu doma 

Čavle u vrijednosti od 1.551.216 kn te sa FZOEU za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje 

otpada za 884.398kn. Tu su još ugovori s Ministarstvom kulture u visini 230 tisuća kuna za 

dokumentaciju i radove na Kaštelu, s Primorsko goranskom županijom 70.000 kn za uređenje kata 

kule Sv. Jelene,  te za 150.000 kn za financiranje autobusne linije za Platak. Sa Središnjim državnim 

uredom za šport već spomenutih 168.480 kn za sanaciju žičare Tešnje, a sa Erste bankom ugovor o 

donaciji u visini 20 tisuća kuna. Do kraja godine očekujemo rezultate po prijavi još nekoliko natječaja 

(od MRRFEU čekamo Ugovor za sredstva za sufinanciranje EU projekata, Lag Vinodol i Mjera 3.1.1. 

Ministarstva poljoprivrede, zatim natječaj FZOEU za smart city, te za projekt Visoki krvni tlak — Tihi 

ubojica prijavljen na natječaj Europskog socijalnog fonda) 

 

Javne potrebe  

 

Unutar ovih programa vodi se briga i financira se predškolski odgoj, školstvo, kultura , sport i 

vjerske zajednice. 

U prvih 6 mjeseci povećani su rashodi za financiranje predškolskog odgoja zbog većeg broja 

djelatnika i isplata bonova za Uskrs, a ukupno su rashodi iznose 3.020.268  kn odnosno 8% više nego 

lani u istom razdoblju.  

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

i studenata, za što je iz proračuna utrošeno 162.300 kuna,  studentima i srednjoškolcima se 

sufinancirao javni prijevoz u iznosu od 26.769kn,  financirao se je i produženi boravak za djecu koja 

pohađaju osnovnu školu u iznosu od 139.919 kuna. Osnovnoj školi date su potpore za provođenje 

obrazovnih programa u iznosu od 8.800 kn. Otplata kredita za dogradnju škole kreće tek od iduće 

godine, ali je evidentiran rashod od 51.975 za trošak interkalarne  kamate  za vrijeme počeka ili 

moratorija.  

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. Financiranje udruga u kulturi ostalo je na razini prošle godine i realizirano je 45 %. 
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Programi u kulturi realizirani su većinom u svibnju i lipnju. U svibnju uoči dana Sv Filipa i 

Jakova tradicionalno smo pomogli župi Grobnik i BK Frankopan za realizaciju turnira Filipje. TZ 

Čavle i Udruzi palentar pomogli smo u organizaciji Dana vina i pršuta u Kaštelu Grobnik. U  lipnju 

smo imali tradicionalni Festival palente i sira koji je ove godine po prvi puta imao međunarodni 

karakter, zatim 19. po redu Festival pučkog teatra Čavle Omišalj.  Nastavili smo i dalje financirati 

Knjižnicu Čavle u kojoj su nabaljene nove police, a izdan je i svibanjski broj Gmajne.   

U sportu smo sufinancirali rad udruga  s 534 tisuće kuna, 51 posto od plana, a na razini prošle 

godine. Kreditne obaveze za dvoranu Mavrinci smo uredno izvršili i platili 952.984 kn. Redovno se 

održavaju svi sportski objekti. Za bolje održavanje stadiona NK Grobničan nabavljena je nova 

motorna kosilica za 36 tisuća kuna. Rad vjerskih zajednica popraćen je s iznosom od 50.000 kuna za 

sufinanciranje projekta novog popločenja ispred crkve sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku. Dana je 

kapitalna donacija i Župi sv. Bartola u iznosu od 50.000 kn a za potrebe uređenja župnog doma.  

Ove godine uložila su se dodatna sredstva za sustav zaštite i spašavanja pa smo osigurali 

potrebna sredstva za nabavku novog lakog navalnog  vatrogasnog vozila Flammifer FF VV 320/30 na 

podvozju Mitsubishi L200 4x4. Novo vozilo vrijedno je oko pola milijuna kuna. Pored redovnih 

sredstava iz kojih će se plaćati i rate leasinga, izdvojeno je dodatnih  50.000 kn za nabavku vozila. 

Također su putem modela financijskog leasinga nabavljena dva službena vozila za potrebe 

djelatnika Općine Čavle i to novo vozilo Dacia Stepway i rabljeno vozilo Renault Clio ukupne 

vrijednosti 175.537 kn. Vozila je bilo nužno nabaviti obzirom da su stara vozila bila dotrajala i 

nesigurna u prometu.  

 

Komunalni sustav i zaštita okoline 

 

Kroz ove programe vodi se kontinuirana  briga o komunalnom standardu na području općine 

kroz održavanje izgrađene komunalne infrastrukture i izgradnju nove. Općina se brine o održavanju 

javnih površina i groblja, održavanju cesta, ograda na javnim površinama, održavanju kanala i bunara 

za oborinsku odvodnju, prometnu signalizaciju, zimsku službu, održavanje dječjih igrališta i 

autobusnih stanica, održavanje javne rasvjete kao i one dekorativne, čišćenje javnih površina i sanaciju 

deponija, te subvenciju javnog prijevoza.  

U promatranom razdoblju od planiranih sredstava izvršeno je 26.7% odnosno 1.154.880 kn. 

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika ove godine se kasnije krenulo s košnjom javnih zelenih površina 

pa je realizacija ostala na 32%. Asfaltiranje je odgođeno za ljetne mjesece kad je odrađen godišnji 

plan, međutim ne ulazi u ovo izvještajno razdoblje.  Organizirana je još jedna akcija čišćenja okoliša 

Zelena čistka, a nastavljeno je i sa čišćenjem javnih površina i organiziranim odvozom glomaznog 

otpada za što je u prvoj polovici godine utrošeno 213.758 kn. Obnovljena je prometna signalizacija na 
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području općine u vrijednosti radova od 55.508 kn, a sustavno se održava i sustav oborinske odvodnje 

za što je u prvih 6 mjeseci izdvojeno 66.887 kn.  

Kod izgradnje nove komunalne infrastrukture najveći rashod ostvaren je na proširenju groblja 

Cernik i to u visini od 1.671.546 kn ili 63.6% od plana, a ovaj je projekt u cijelosti dovršen 9. srpnja 

kad je završen tehnički pregled. Projekt proširenja groblja za nas je izradila tvrtka Arheo d.o.o., 

izvođač je bila tvrtka Cenoza promet d.o.o. , a stručni nadzor Plan projekt d.o.o. 

Projekt vrijedan više od 2.7 milijuna kuna osigurao je 203 nova grobna mjesta te uređenje 

cijelog novog dijela groblja te novi ogradni zid i asfaltirano parkiralište. Cjelokupni projekt financiran 

je iz Proračuna Općine Čavle. 

Ostali projekti za izgradnju komunalne infrastrukture realizirati će se u drugoj polovoci 

godine.  

 

Gospodarstvo i poticaj razvoja gospodarstva 

 

Za program gospodarstvo u prvih šest mjeseci realizirano je 477.617 kn, odnosno 26% 

planiranih sredstava. Iako se svi planirani programi u gospodarstvu odvijaju tijekom cijele godine, 

većina sredstva realizirati će se tek u drugoj polovici. U potpunosti je realizirana stavka za 

sufinanciranje nabavke sadnica mještanima. Uredno podmirujemo i naše obveze za članstvo u LAG-u 

Vinodol, Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. U prvih 6 mjeseci isplaćeno je gotovo 60 tisuća 

kuna za subvenciju kamata našim mještanima (uređenje fasada i poduzetnički krediti). 

Nastavili smo sufinancirati rad Udruženja obrtnika PGŽ koji sa svojim projektima pomaže našim 

obrtnicima kako kroz savjetovanje, tako i kroz provođenje povoljnijih edukacija, provođenje 

zajedničke javne nabave radi uštede u energentima i dr. 

Nastavili smo sa legalizacijom cesta na području općine, za što je već u prvih 6 mjeseci 

utrošeno 12.016 kn. Legalizacija postojećih cesta preduvjet je svih budućih investicija, a pogotovo se 

to odnosi na one financirane iz nacionalnih  ili europskih sredstava koji zahtijevaju kompletno riješene 

imovinsko pravne odnose.  

Na planove i projekte uložili smo 99.625 kn, i to za: idejni projekt za izradu reciklažnog 

dvorišta, glavni projekt termotehničkih instalacija u Domu kulture Čavle, Studija utjecaja na okoliša 

za UPU21, izmjene i dopune DPU Mavrinci, glavni projekt elektroinstalacija za Dom Čavle. Izvješće 

Općine Čavle o provedbi plana gospodarenja otpadom, Plan djelovanja civilne zaštite.  

U ovoj godini započeli smo VI i VII Izmjene i dopune prostornog plana Općine Čavle. Šeste 

izmjene odrediti će lokaciju budućeg reciklažnog dvorišta Općine Čavle, a sedme su sveobuhvatne i u 

narednom periodu održat će se javno izlaganje i javna rasprava. Paralelno imamo u provedbi i Izmjene 
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i dopune DPU Mavrinci koje će omogućiti uređenje pomoćnog igrališta i UPU 21 Poslovna zona 

Jelenje  koja će omogućiti nove poslovne investicije na području naše Općine. 

Kod radnih zona nastavili smo s rješavanjem imovinsko pravnih odnosa, no nije bilo većih 

rashoda u prvom dijelu godine. Za zonu Gorica izrađen je parcelacijski elaborat te je evidentiran 

rashod u visini od 58.125 kn. Infrastrukturni projekt izgradnje ceste u radnoj zoni Soboli u drugom 

polugodištu prijaviti će se na EU natječaj za što će se osigurati svi potrebni uvjeti, a do kraja godine i 

građevinska dozvola za cestu.  

I ove godine pomogli smo rad GSC d.o.o. sa 150 tisuća kuna.  

 

Socijalna i zdravstvena skrb 

 

U promatranom razdoblju za ovo područje rada utrošeno je 48.6 % planiranih sredstava, 

gotovo pola milijuna kuna, što pokazuje da se socijalna slika općine nije bitno promijenila od prošle 

godine. Kroz socijalnu skrb, a sukladno  Odluci o socijalnoj srbi,  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 i drugi 

pojedinačni slučajevi odobreni posebnom odlukom načelnice. Pomoć obiteljima i kućanstvima  bilježi 

izvršenje od 49% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine. Dodijeljeno je 119 jednokratnih 

socijalne pomoći obiteljima., odnosno 233.000 kn. Utrošeno je 18.720 kn za učeničke marende (31 

osoba),  te 69.800 kn za sufinanciranje prijevoza. Pomoć za novorođene bilježi rashode od 44.000 kn, 

odnosno naknadu za 22 novorođene djece. Za pomoć osobama treće životne dobi  utrošeno je 78.125 

kn za dodjelu pakete povodom Uskršnjih blagdana  za 700 osoba. Pomoć s osobama posebnim 

potrebama  koristi se za pomoć djece s posebnim potrebama kojima se podmiruje prilagođene terapije. 

Utrošeno je 29.816 kn. 

 

Javno zdravstvo financirano je s iznosom od 23.840 kn, a iznosi su vezani uz obaveze  za 

provođenje deratizacije i dezinsekcije i za pružanje veterinarskih usluga. 

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

kroz niz pregleda koje su naši građani mogli koristiti, uz participacije za što je iz proračuna izdvojeno 

77.168 kuna, a obavljeno je oko 390 pregleda. I ove godine početkom lipnja održali smo Dan zdravlja 

na Čavji koji je okupio velik broj zainteresiranih mještana svih dobi, a dobili smo i pozitivnu ocjenu 

projekta kojeg smo prijavili na EU sredstva te očekujemo i tu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.  

Izvršene su i obveze utvrđene Zakonom za financiranje Crvenog križa u visini 42 tisuće kuna, 

i obveze po Sporazumima za financiranje palijativne skrbi za 9.500 kn dežurstva za primarnu 

zdravstvenu zaštitu i sufinanciranje 14.167 kn, savjetovališta za prehranu dojenčadi u visini 26.667 kn.  
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S Primorsko goranskom županijom potpisali smo Ugovor o suradnji za stalni rad logopeda u 

Općini Čavle, na način da zajednički financiramo plaću logopeda koji je zaposlen preko OŠ Čavle, a 

svoj posao obavlja u uređenom kabinetu u sklopu SD Mavrinci.  

 

 

Zaključak 

 

Prvo polugodište obilježio je projekt proširenja groblja Cernik koji je uspješno završen početkom 

srpnja. Ovaj je projekt od velike važnosti i jedno od najvećih proširenja koje je Općina radila, a 

osigurati će dovoljno ukopnih mjesta za narednih 10 godina.  

Također tu je i nabavka niza vozila, od novog vatrogasnog vozila vrijednog  pola milijuna kuna, 

dva nova službena vozila pa do nove kosilice za stadion NK Grobničana. Osigurana su potrebna 

sredstva za sve manifestacije, rad udruga i naše ustanove, socijalu i zdravstvo i civilno društvo. 

Nastavilo se vrijedno raditi na novim projektima i pripremati dokumentaciju za predstojeće natječaje.  

Slabije izvršenje u prvom polugodištu svakako je rezultat početnih poteškoća tehničke naravi koje 

smo imali s uspostavom naplate naknade za uređenje slivnih voda i novih rješenja o komunalnoj 

naknadi temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Međutim, sve je to iza nas, prihodi s 

tog osnova se u drugoj polovici godine ostvaruju prema planu i mi nastavljamo s radom prema 

programima utvrđenim u našem Proračunu. 

Osobito vesele novi projekti i ugovori o bespovratnim sredstvima koji će omogućiti da pored 

projekta dogradnje škole i jednog od najvećih proširenja groblja već iduće godine pišemo o novim 

velikim kapitalnim ulaganjima u našoj općini.  

 

 

Općinska načelnica 

Ivana Cvitan Polić 



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 19. rujna 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu općinske načelnice za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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