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OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA: 022-05/18-01/11 
URBROJ: 2170-03-01-5 
 
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. i 27/15.)  dostavljam 

Općinskom vijeću  

 

Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle 

za razdoblje: srpanj-prosinac 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 općinska načelnica Općine Čavle, u okviru svog djelokruga 

rada, obavljao je: 

 - izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, 
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 - 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 općinske načelnice 

 

Djelovanje Općinske načelnice odvijalo se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je i 

tehnička osnova rada izvršne i pedstavničke vlasti. U promatranom razdoblju pripremljeni su 

materijali za šest sjednica Općinskog vijeća.  

1. Područje financija  

U Izvještajnom razdoblju općinska načelnica inicirala je izradu polugodišnjeg Izvješća o 

izvršenju Proračuna kao i Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017. 

U istom razdoblju izrađene su i općinskom vijeću predložene slijedeće odluke:  

 II.izmjene i dopune općinskog proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i projekcije za 

2018. i 2019.godinu  

 Donošenje  Odluke  o  raspoređivanju  sredstava  za  rad  političkih  stranaka  

zastupljenih  u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle od 13.6.2017.godine 

 Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Čavle za 2017.godinu 

 III.izmjene i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu i Projekcije za 2018. i 

2019.godinu 

 Proračun Općine Čavle za 2018.godinu i Projekcija za 2019 i 2020.godinu Plan 

razvojnih Programa Općine Čavle za razdoblje 2018 – 2020.godine 

 Donošenje odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta 

 Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu 
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U 2017. godini ostvarene su  tekuće pomoći u visini 1.497.356,00 kn i to: 

 iz državnog proračuna u iznosu 1.063.175 kn na ime mjesečnih kompenzacijskih 

mjera u iznosu 400.600 kn i izvršenog ppovrata poreza na dohodak po godišnjoj 

prijavi u iznosu 662.575 kn 

 iz županijskog proračuna u iznosu 114.250 kn, za pomoć za ogrjevno drvo i prehranu 

obiteljima, te za sufinanciranje nove autobusne vikend  linije za Platak u iznosu od 

75.000 kn za razdoblje lipanj-prosinac 2017. 

 od Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe u iznosu 319.930 kn. 

U 2017. godini ostvareno je ukupno 4.877.250 kn kapitalnih pomoći i to: 

 iz MRRFEU u iznosu 2.500.000 kn za projekt Dogradnje OŠ Čavle, a iz sredstava iz 

udjela u porezu na dohodak 

 iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 80.000 kn za projekt 

izgradnje dječjeg igrališta u Sobolima 

 iz PGŽ u ukupnom iznosu 2.297.250 kn, od čega je 2.000.000 kn za dogradnju OŠ 

Čavle, projekt uređenja Kaštela 45.000 kn, projektna dokumentacija za cestu prema 

MSC Grobnik 47.250 kn (i 205.000 kn za igralište Frlani, ali u prvoj polovici godine) 

Krajem godine uspješno je naplaćena komunalna naknada od Ministarstva obrane, a 

temeljem odluke Ustavnog suda RH da se ukida odredba o Zakonu o obrani kojom je bilo 

propisano da su vojni objekti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade. Naplaćeno je 

ukupno 3.709.922 kn za razdoblje od 8.2015.-9.2017.  

Također, temeljem Sporazuma o preuzimanju dugovanja od Hidroelektre niskogradnja d.d. 

uspjeli smo naplatiti dio dugovanja u iznosu od 790.771. kn što je iskorišteno za asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta.  

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 255 djece predškolskog uzrasta.  Zaposlene su 44 osobe. Općina Čavle je 

u promatranom razdoblju sufinancirala plaće djelatnika u ukupnom iznosu  1.488.890 kn.  
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Najveći projekt Općine Čavle Rekonstrukcija-dogradnja OŠ Čavle u ovom je periodu realiziran 

sa 5.361.302 kn, odnosno napravljeni su građevinski iskopi, temeljna ploča, konstrukcija 

zgrade i dio instalacija.  

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

i studenata, a od rujna uvedene su i sportske stipendije za izvrsne sportaše za što je iz 

proračuna utrošeno 94.800 kuna,  učenicima i studentima se sufinancirao javni prijevoz u 

iznosu od 27.415 kn, a  financirao se i produženi boravak za djecu koja pohađaju osnovnu 

školu u iznosu od 136.028 kuna. Nastavili smo s tekućim pomoćima školi s iznosom od 9.690 

kn za provođenje edukativnih programa učenika.  

U studenom i prosincu započet je probni rad logopeda za djecu predškolskog i školskog 

uzrasta, a tijekom 2018. nastavit će se sufinaciranje rada logopeda u suradnji sa PGŽ, te 

općinama Jelenje i Klana, ali po drugom modelu kojem bi djeca sa područja Čavala imala 

pravo na besplatne termine logopeda dva puta tjedno u prostoru Sportske dvorane Mavrinci.  

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

javni natječaj, potrebama naših subjekata u kulturi (knjižnica i TZO Čavle) i objekata 

namijenjenih sportu i kulturi.  Za ove namjene izdvojeno je iz Proračuna u drugoj polovici 

2017. godine za sport ukupno 1.097.472 kuna., od čega za udruge 488.400 kn, za održavanje 

sportskih objekata 335.213 kn, te za ulaganje u sportske objekte i opremu 226.859 kn od 

čega bih istaknula kompletnu zamjenu rasvjete u sportskoj dvorani Mavrinci u iznosu od 

201.150 kn i izradu nove izložbene vitrine u dvorani namijenjenoj za sve naše klubove koji 

žele tamo pokazati svoja odličja.  

Za kulturu utrošeno je ukupno 803.300 kn, od čega za sufinanciranje programa i rada udruga 

193.900 kn, dva broja Gmajne 51.239 kn, potporu projektu Grobišća Pomorskog i povijesnog 

muzeja 30.000 kn, 195.712 kn za rad i opremanje Knjižnice Čavle u kom periodu su  

nabavljene nove dodatne police za knjige, sufinanciranje rada i programa TZO Čavle 

ostvareno je u visini 110.000 kn, te na kraju 143.100 kn za arheološka istraživanja u atriju 

Kaštela Grobnik koje je sufinanciralo Ministarstvo kulture.  

Rad vjerskih zajednica popraćen je s iznosom od 60.000 kn, od čega je 50.000 kn izdvojeno za 

nastavak obnove 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. Ukupno je od srpnja 

do prosinca utrošeno 3.428.126 kn.  

Za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 1.824.644 kn, od čega ističem najveće 

rashode: 
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 481.936 kn za održavanje javnih površina koje je povjereno KD Čavle 

 517.167 kn utrošeno je na održavanje nerazvrstanih cesta (potporni zid ulica Kamenji, 

Ulica Striganj, Mavrinci NN, pristupna cesta za lovački dom "Podčudnič", Podrvanj, 

Ulica Češkovica, Grobnik, Ulica Boki, Cernik, Boćalište "Hrastenica", ulica Gospodski 

vrt, Mavrinci NN (nastavak), udarne jame, oborinska odvodnja kod sportske dvorane 

Mavrinci, oborinska odvodnja na dijelu lokalne ceste Čavle - Mavrinci  

 108.195kn samo za održavanje javne rasvjete koje za Općinu Čavle radi KD Energo 

d.o.o. 

 217.917 kn za električnu energiju za javnu rasvjetu  

 115.925 kn za održavanje oborinske odvodnje i ekologiju (većinom za čišćenje 

vodolovki i kanala) 

 162.109 kn za čišćenje javnih površina (KD Čistoća- grajfer i čistač javnih površina) 

Za izgradnju objekata komunalne infrastrukture utrošeno je 283.854  kn od čega je 273.188 

kn cijena novog dječjeg igrališta u Sobolima, a ostatak se odnosi na proširenje javne rasvjete 

prema zahtjevima mještana.  

1.016.289 kn odnosi se na subvencije javnog prijevoza KD Autotrolej, a 253.948 kn za 

sufinanciranje ostalih komunalnih društava u našem suvlasništvu.  

U 2017. godini pristupilo se i sanaciji ruševne zgrade u Gradu Grobniku koja je predstavljala 

stvarnu opasnost za sve koji su posjećivali Kaštel, crkvu, te školu i vrtić, stoga je postavljena 

zaštitna skela u vrijednosti 45.032 kn. 

3. Gospodarstvo i poticaj razvoja gospodarstva 

Ukupni rashod ostvaren u razdjelu gospodarstva iznosi 643.602 kn. 

Subvencionirane su kamate za poduzetničke kredite u visini 40.022 kn, a obrtnike smo 

pomagali i kroz sufinanciranje programa Udruženja obrtnika PGŽ u iznosu 7.500 kn. Za izradu 

projektne dokumentacije utrošeno je 344.013 kn od čega ističem izradu idejnog projekta za 

nogostup Buzdohanj, izrada idejnog rješenja za rotor centar Čavle, projekt postojećeg stanja 

javne rasvjete Općine Čavle, tehnička dokumentacija za cestu prema streljani Kovačevo, 

projekt energetske obnove Veliki dom Platak, glavni projekt energetske obnove Doma Čavle, 

te niz dokumenata poput Izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle, izmjene i dopune DPU 

groblje Cernik, strateška studija utjecaja na okoliš za Upu 21, Procjena rizika, Procjena 

ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara, Plan gospodarenja otpadom i niz manjih 

projektnih i geodetskih projekata. 
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Nastavljena je legalizacija nerazvrstanih cesta s iznosom od 76.827 kn, kao i legalizacija 

općinskih objekta u visini 46.546 kn  a riječ je o pomoćnim objetima uz Veliki dom na Platku. 

Realizirana je i tekuća donacija GSC d.o.o.  u visini 50.000 kn.  

Vrlo važan projekt za sveukupni razvoj naše općine je i E županija za koji je u prosincu 

potpisan Sporazum o provedbi razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada 

Kastva te Općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena i Klana. Tim Sporazumima investitori (HT i 

Rune) obvezuju se do najkasnije 2020. pokriti optikom 80% površine Općine Čavle što 

svakako predstavlja temelj za svaki budući razvoj.  

4. Socijalna i zdravstvena skrb 

U promatranom razdoblju za ovo područje rada izdvojeno je 808.953  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. 

Isplaćeno je 66.000 kn za naknade za novorođenu djecu s područja Općine, a donesena je i 

odluka o većoj naknadi (5.000 kn) za treće i svako iduće novorođeno dijete na području 

Općine. Podijelili smo 750 poklon paketa za starije osobe u visini 81.342 kn, a koji su od ove 

godine slagani i nabavljani od lokalnih proizvođača i prodavača.  

Za nabrojene socijalne pomoći i slične potpore utrošeno je 417.746  kuna iz Proračuna za 

2017. godinu.  

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

od  21.547 kn i za pružanje veterinarskih usluga 21.196 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 156.338 kuna. 

Izvršene su i obveze utvrđene Zakonom za financiranje Crvenog križa 54.992 kn i obveze po 

Sporazumima za financiranje palijativne skrbi (pomoć umirućima Dom zdravlja) 15.167 kn i 

dežurstva za primarnu zdravstvenu zaštitu, 22.667 kn.  

 

5. Zaključak 

Osobno sam vrlo zadovoljna odrađenim u proteklom periodu, pogotovo u dijelu naplaćenih 

potraživanja, početka i dobre realizacije glavnog kapitalnog projekta kao i vrlo dobrim 

rezultatom u povlačenju tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih izvora financiranja. Puno smo 

truda uložili u planiranje, nove projekte i rješavanje imovinsko- pravnih odnosa ne samo kroz 

legalizaciju cesta, nego i paralelno po prioritetima stoga su uspješno rješeni dotad nerješeni 

imovinsko- pravni odnosi oko i ispod Doma Čavle te je prostao manji dio za rješavanje. 
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Također je pokrenut postupak izvlaštenja ili nagodbe za čestice u budućoj cesti poslovne 

zone u Sobolima. Svi ti poslovi nisu nimalo omeli naše uobičajene programe iz društvenih 

resora, kao niti rad naših udruga koje i dalje vjerno pratimo sufinanciranjem njihovih 

programa. Nisam navela niti brojne prijave na razne natječaje o kojima ćemo više u 

narednom izvješću s nadam se čim više odobrenih projekata.  

 

                                                                                                   Općinska načelnica Općine Čavle 

Čavle, ožujak 2018.  

Ivana Cvitan Polić 



 

 

 

Temeljem odredbe članka 19.Statuta Općine Čavle(Službene 
novine PGŽ br. 20/14 , 26/14,27/15),  Općinsko vijeće Općine Čavle na 
sjednici održanoj 27.ožujka 2018. godine donosi 
 
 
 
 

 
 

O D L U K U 
 
 

 

 

 

 Prihvaća se Izvješće općinske načelnice o radu za period 7.- 

12./2017.godinu. 

 

 

 

 

 
 
 
       Predsjednik: 
             Norbert Mavrinac, v.r. 
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