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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 022-05/20-01/09 

Urbroj: 2170-03-20-01-24 

Čavle, 5. ožujka 2020.g. 

 

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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 40. 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: srpanj-prosinac 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, 
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 - 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, 

 - usmjeravala djelovanje Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu u obavljanju poslova iz  
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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 7.11.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br.  09/19. 

-  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 redovne sjednice Općinskog vijeća i 1 svečanu sjednicu povodom Dana 

općine. Donesene su ukupno 42 odluke (uključujući izvješća i suglasnosti) koje su objavljene u Službenim 

novinama Općine Čavle. U drugih šest mjeseci održano je 22 sjednice kolegija načelnice s kojih se odluke 

objavljuju na službenoj web stranici Općine Čavle. 

 

Financije 

Iako je izvršenje bilo nešto slabije u prvoj polovici godine, do kraja 2019. Proračun je izvršen u prihodima 

u visini  92,1 %. , a u rashodima 74%. Osnovni razlog nešto niže realizacije u rashodima je to što se nije još 

započelo s realizacijom dva velika kapitalna projekta (Energetska obnova zgrade Doma Čavle i Modernizacija 

javne rasvjete) 
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 Ukupno je ostvareno 3.494.515,25 kn pomoći, od čega je veći dio iz županijskog proračuna 1.605.184 

kn kapitalne pomoći za dogradnju OŠ Čavle temeljem Sporazuma o sufinaciranju, 20.281 kn za pomoć 

obiteljima radnika ''3 maja'', 7.636 kn za projekt Putovima Frankopana, 100.000,00 kn za sufinanciranje 

sanacije krova sportske dvorane Mavrinci, 150.000,00 kn za sufinanciranje autobusne linije za Platak, 

25.000kn za sufinaciranje rada logopeda, 95.000,00 kn za sanaciju Kaštela Grobnik, zatim 147.112 kn za 

Opremanje skijališta Platak-žičare od Središnjeg državnog ureda za šport, 1.1 milijun kn iz Ministarstva 

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

Hrvatskim cestama d.o.o. i 230.000 kn od Ministarstva kulture za obnovu kaštela i projektnu 

dokumentaciju.S našom poslovnom bankom sklopili smo Ugovor o donaciji u visini 20.000kn koje smo 

preraspodjelili sportskim udrugama temeljem odluke kolegija načelnice,  a za nabavku sportske opreme. 

 U prvoj polovici godine potpisan je ugovor za bespovratna sredstva za realizaciju projekta Energetska 

obnova zgrade Doma Čavle u visini od 1.551.216 kn s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

(FZOEU) i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a za isti projekt u drugoj polovici godine 

potpisali smo još jedan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova za sufinanciranje 

EU projekta u visini 1.320.147,85 kn. Iako je sklopljen ugovor sa FZOEU za nabavku kontejnera za odvojeno 

prikupljanje otpada za 884.398kn, nabava koju provodi FZOEU je poništena zbog žalbe te se realizacija ovog 

ugovora očekuje u 2020 godini- S Ministarstvom zdravstva potpisali smo ugovor o 100% bespovratnim 

sredstvima za projekt Visoki krvni tlak — Tihi ubojica prijavljen na natječaj Europskog socijalnog fonda u 

visini 288.012,36 kn koji će se realizirati u općinama Čavle i Cernik tijekom 2020 godine. Prijavili smo se i na 

Mjeru 3.1.1. Ministarstva poljoprivrede za rekonstrukciju dječjeg igrališta Jama, no rezultat toga još čekamo. 

Projekt Smart city prijavljen na natječaj FZOEU nažalost nije odobren zbog nedostatka sredstava.  

 

Javne potrebe 

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

zajednice. 

PREDŠKOLSKI ODGOJ  

Plan proračunskog korisnika DV Čavlić izvršen je u visini  98%, odnosno 6.014.017 kn. Izdvojena su 

dodatna općinska sredstva  za tekuće i investicijsko održavanje objekta. Utrošeno je 50 tisuća kuna za 

popravke uređaja za biopročišćavanje, popravke podnih sifona i sanitarne opreme te zamjena staklenih 

stijena. 

U odnosu na lani veći su i izdaci za plaće iz razloga što je u 2019. bilo zaposleno ukupno 49 djelatnika, od 

čega jedan dodatni odgajatelj za pomoć u radu s djecom s poteškoćama te edukacijski rehabilitator na pola 
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radnog vremena. U novu pedagošku godinu upisano je 268 djece, a kako bi se upisala sva djeca s našeg 

područja donesena je odluka da se ne produžuju ugovori i ne upisuju nova djeca iz drugih JLS. 

ŠKOLSTVO 

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

studenata, za što je iz proračuna utrošeno 286.600 kuna. Sklopljeno je ukupno  77 novih ugovora o 

stipendiranju, od čega sportskih 4, deficitarnih 4, učeničkih 33, studentskih 36. To je ujedno i  najveći broj u 

posljednjih 5 godina. Općina je zadržala iste iznose stipendija i povećala davanja za 2020. Svim studentima 

sufinanciralo smo prijevoz sa 33%, iznimno do kraja godine i svim srednjoškolcima sa 25%, dok smo 

srednjoškolcima slabijeg imovinskog statusa omogućili besplatan  javni prijevoz. Za prijevoz studenata 

izdvojeno je do kraja godine nešto više od 40 tisuća kuna. Svim osnovnoškolcima slabijeg imovinskog statusa 

finaciramo marende i produženi boravak.  

Nastavili smo sufinacirati produženi boravak za djecu do 4. razreda osnovne škole Čavle na način da 

plaćamo plaće za dva učitelja na puno radno vrijeme u oznosu od 273.023 kn. U produženom boravku 

upisano je oko 70 djece u dvije smjene i s njima trenutno rade 2 učitelja s još jednim dodatnim na pola 

radnog vremena čiju plaću sufinanciraju škola i roditelji.  Osim toga školi smo pomogli s 15 tisuća kuna 

tekućih pomoći za brojne edukativne programe te s 40 tisuća kuna za pomoć u uređenju knjižnice u novom 

prostoru u prizemlju škole. I u ovoj školskoj i pedagoškoj godini financiramo osiguranje svih naših 

osnovnoškolaca sa 15 tisuća i vrtićaraca s 5 tisuća kuna. U novu školsku godinu upisano je 80 učenika prvih 

razreda i svi su dobili novčani poklon u visini 300 kn, a na kraju godine tradicionalno smo nagradili učenika 

generacije s poklonom u visini do tisuću kuna Otplata kredita za dogradnju škole kreće tek od početka 2020 

godine, ali je evidentiran rashod od 148 tisuća kuna za trošak interkalarnih kamata. 

KULTURA 

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 99.1 %, odnosno 406.500 kn. Od 

manifestacija održanih u drugom dijelu godine istaknula bih: Čavjanska noć, Susret klapa na Kaštelu Grobnik, 

Bartoja, Sva lica Platka, Cro race, 2. Craft fest Grobnik, Pekmezijada, Gljive naše grobničke, Bal umirovljenika, 

Večeri smjeha i zabave i brojne druge. U sklopu Grobničkih jeseni održani su svi planirani programi osim 

Festivala Grobnička skala za kojeg je vodstvo udruge donijelo odluku o promjeni datuma pa će se ubuduće 

Skala održavati na proljeće, dok je u prosincu održana retrospektiva Skale i finale Kviza znanja. Sve 

manifestacije koje sufinanciramo iz općinskog proračuna sad već postale prepoznatljive i privlače veliki broj 
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zainteresiranih. U knjižnici smo financirali redovni rad prema planu u visini 282 tisuće kuna, isto tako i rad 

TZO Čavle sa 172 tisuće kuna. Do kraja godine izdan je samo još rujanski broj Gmajne, dok je onaj planiran za 

prosinac uredništvo izdalo u siječnju 2020 kako bi se bolje popratilo sva prosinačka događanja i najavila ona 

maškarana. 

U sklopu projekta Putovima Frankopana sklopljeni su ugovori s izvođačima za izradu kostima i 

namještaj, a po provedenoj javnoj nabavi koju je provodila PGŽ kao nositelj projekta. Utrošeno je 22 % 

sredstava projekta, točnije 57.260 kn.  

U kaštelu Grobnik do kraja godine obnovljen je kat južne kule, u unutrašnjosti su požbukani zidovi, 

postavljen novi drveni pod, novi strop,probijen je i ostakljen otkriveni portal, postavljena su nova ulazna 

vrata, a radile su se i elektroinstalacije obzirom na starost i nefunkcionalnost postojećih. Putem donacije 

privatne firme nabavljene su nove ventilokonvektorske grijalice. Ukupno je za radove utrošeno 322 tisuće 

kuna, a za projektnu dokumentaciju za te radove 81 tisuća kuna. Ovim radovima omogućana je realizacija 

projekta Putovima Frankopana koja se i dogodila u veljači 2020.  

Na Platku smo nastavili s obnovom planinarskih domova, pa je na Malom domu kompletno promijenjen 

krov, dok je na Velikom domu napravljena sanacija snjegobrana, krovnih korita i kritičnih točaka. Ovi radovi 

iznosili su 156 tisuća kuna.  

SPORT 

U sportu smo sufinacirali rad udruga 100 % u skladu s proračunom. Kreditne obaveze za dvoranu 

Mavrinci smo uredno izvršili i do kraja godine zatvorili kredit koji je podsjećamo u ovoj godini imao obavezu 

1.9 milijuna kuna. Redovno se održavaju svi sportski objekti. Najveća investicija je sanacija središnjeg krova 

SD Mavrinci u iznosu 192 tisuće kuna. Izrađen je projekt za uređenje pomoćnog igrališta s umjetnom travom. 

Na Platku je izgrađeno novo četverostazno boćalište vrijedno 250 tisuća kuna, a radove je u potpunosti 

financirala PGŽ. Na dječjem igralištu Mavrinci NN napravljena je nova ograda oko sportskog dijela igrališta 

vrijedna 25 tisuća kuna.  

ŽUPNE ZAJEDNICE  

Rad vjerskih zajednica popraćen je s iznosom od 100.000 kuna za kapitalne investicije, svakoj župi 

doznačeno je po 50 tisuća kuna.  Ispred crkve sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku sufinancirali smo novo 

popločenje,  dok je u Župi sv Bartola pomoć iskorištena za popravke u župnom domu. Svakoj župi odobrena 

su i dodatna sredstva za pomoć u obilježavanju dana župe. 
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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.  

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

Do kraja 2019 godine na održavanje je utrošeno 89.4 % od planiranih sredstava, odnosno 3.397.645 kn.  

 Slabija realizacija u prvom dijelu godine pojačana je u nastavku godine te je realizacija na održavanju 

javnih površina izvršena preko 99 %. Asfaltiranje je kompletno odrađeno u ljetnim mjesecima kad je odrađen 

godišnji plan. Uređene su slijedeće ceste:  

1) Ulica Podstranicun, Buzdohanj u površini od 198,30 m2 

2) Ulica Dolca, Čavle, u površini od 167,72m2 

3) Ulica Zastenice, Zastenice u površini od 342,50m2 

4) Ulica Ogradice, Čavle, u površini od 184,31m2 

5) Ulica Čavlovo selo, Podčudnić, u površini od 313,95m2 

6) Ulica Mirlinovo, Buzdohanj, u površini od 888,07m2 

7) Nogostup kod OŠ Čavle u površini od 22,80m2 + oborinska odvodnja 

8) Ulica Ledine, Buzdohanj u površini od 868,58m2 + oborinska odvodnja 

Sveukupno je asfaltirano 2986,23m2 

Nastavljeno je i sa čišćenjem javnih površina i organiziranim odvozom glomaznog otpada za što je u 

drugoj  polovici godine utrošeno 346.484 kn, dok je za sanaciju deponija izdvojeno još 284 tisuće kuna od 

čega veći dio otpada na našu obavezu zbrinjavanja opasnog otpada (karbit) s Kikovice, a po nalogu Državnog 

inspektorata zaštite okoliša o čemu detaljnije u Izvješću o lokacijama i količinama odbačenog otpada. 

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

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

u visini od 1.963.000 kn. Ovaj je projekt u cijelosti dovršen 9. srpnja kad je obavljen 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 
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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, a cijena grobnih mjesta nije se mijenjala. 

Projekt modernizacija javne rasvjete je do kraja godine započeo na način da je u rujnu sklopljen ugovor 

sa HBORom za ESIFov kredit s kamatom od 0.8% na 10 godina, a čija će otplata ići po završetku projekta i 

financirati će se iz uštede električne energije koja se po projektnim vrijednostima planira do 70% te je 

pokrenut postupak javne nabave u prosincu. Realizacija se očekuje u 2020. godini. 

Projekt WI FI for EU za koji su nam odobrena EU sredstva u visini 112.000 kn u potpunosti je realiziran, 

ali je plaćanje išlo putem vaučera direktno na račun izvođača radova odabranaog putem javne nabave koju je 

provodila Općina Čavle.  Postavljena je infrastruktura na Domu Čavle, zgradi Općine Čavle i SD Mavrinci koja 

omogućava besplatan bežični pristup internetu u najfrekventnijim dijelovima naše općine.  

 

Gospodarstvo i poticaj razvoja gospodarstva 

Za program gospodarstvo realizirano je 477.617 kn u prvom dijelu godine, dok je do kraja godine 

utrošeno 1.8 milijuna kuna. Pored redovnih troškova sufinanciranja nabavke sadnica mještanima, članarina 

Lagu Vinodol, Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj, subvencije za kredite za adaptacije obiteljskih kuća, 

istaknula bih nekoliko važnih projekta: 

 Legalizacija cesta 150 tisuća kuna čime smo uredili gotovo 70 % svih naših prometnica. Legalizacija 

postojećih cesta preduvjet je svih budućih investicija, a pogotovo se to odnosi na one financirane iz 

nacionalnih  ili europskih sredstava koji zahtijevaju kompletno rješene imovinsko pravne odnose.  

 Na planove i projekte uložili smo 420.000 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,  Program zaštite divljači O.Čavle, Projekt 

uređenja pomoćnog igrališta, Studija razvoja područja Grobnik i izrada smjernica, natječajne dokumentacije 

za prijave na EU natječaje (Jama, Klub 60+, Urbana aglomeracija Povežimo se baštinom-Izvedbeni projekt 

multimedijalnog vodiča kaštelom Grobnik…) 

 Pokrenute su VII Izmjene i dopune prostrornog plana Općine Čavle 

 Donesen je UPU 21 za poslovnu zonu Jelenje K4 i otvoreno je novo područje za gospodarsko ulaganje 

 Donesena je Odluka o komunalnom doprinosu koja poduzetnicima koji se odluče na gradnju u 

poslovnim zonama cijenu doprinosa smanjuje za 50% 
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 Poduzetnike smo poticali kroz subvencije kamata kredita što je u 2019. godini iznosilo 172.505 kn. U 

prosincu smo održali drugi Poduzetnički dan općine na kojem smo okupili brojne poduzetnike i prezentirali 

im mjere za pomoć u njihovom poslovanju. Ukupno je za Dan poduzetnika izdvojeno 12.200 kn.  

 Za zonu Gorica izrađen je parcelacijski elaborat te je evidentiran rashod u visini od 58.125 kn. Zona 

Soboli dobila je pravomoćnu građevinsku dozvolu za cestu, projekt je u rujnu uspješno prijavljen na natječaj 

u sklopu ITU sredstava kojima upravlja MRRFEU. Za otkup zemljišta u cesti utrošeno je 402.459 kn, dok je još 

250.000 kn realizirano na troškovima projekta i konzultantskih usluga.  

 I ove godine pomogli smo rad GSC d.o.o. sa 150 tisuća kuna, međutim uloženo je i 25 tisuća kuna za 

izradu maskote Platka koja je potom uručena GSCu na  korištenje, te već spomenuta sredstva za obnovu 

vučnice Tešnje gdje je općina s vlastitih 20% zatvorila ukupnu investiciju. Tu su i obnove oba planinarska 

doma čime želimo pomoći čim bržem i kvalitetnijem razvoju Platka.  

 

Socijalna i zdravstvena skrb 

SOCIJALNA SKRB 

U 2019 godini za socijalnu skrb utrošeno je 859.527 kn, 92% od planiranih sredstava, što pokazuje da se 

socijalna slika općine zadržala u okvirima planiranih sredstava. 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. U nastavku pregled 

izdataka po kategorijama:  

 Pomoć obiteljima i kućanstvima  525.273 kn, od čega je kroz jednokratne pomoći čak 282.500 kn za 

170 korisnika, a ostatak sredstava za sva ostala prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, a koje se odnose na 

knjige, marende i prijevoz 

 Naknade za novorođenu djecu izvršene su u visini 100 tisuća kuna za ukupno 50 novorođenčadi, što 

je značajan pad u odnosu na prošlu godinu.  

 Za pomoć osobama treće životne dobi  utrošeno je 160.337 kn od čega 144.701 kn za dodjelu paketa 

povodom uskršnjih  i božićnih blagdana  za 800 osoba, a ostatak za troškove organizacije tradicionalnog bala 

umirovljenika.  

 Pomoć osobama s posebnim potrebama  koristi se većinom kao pomoć djeci s posebnim potrebama 

kojima se sufinanciraju prilagođene terapije. Utrošeno je 63.825 kn. 
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ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

Javno zdravstvo financirano je s iznosom od 63.825 kn, a iznosi su vezani uz obaveze  za provođenje 

deratizacije i dezinsekcije i za pružanje veterinarskih usluga sukladno sklopljenim Ugovorima.  

Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu također se realizirala temeljem Ugovora s Domom zdravlja PGŽ 

putem kojeg sva novorođena djeca imaju pravo na savjetovalište za prehranu dojenčadi te bon kojim putem 

Mliječne kuhinje sami biraju hranu (adaptirano mlijeko, sokovi i kašice) za svoje dijete. Ukupni iznos za ovu 

namjenu je 40 tisuća kuna.  

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 (osim za korisnike slabijeg imovinskog 

stanja) za što je iz proračuna izdvojeno 192.010 kuna, a obavljeno je 725 pregleda (najviše 213 UTZ 

abdomena i 162 ginekološka, te 92 kardiološka pregleda).  

U listopadu smo za projekt Visoki krvni tlak tihi ubojica sklopili Ugovor o bespovratnim sredstvima s 

Ministarstvom zdravstva pa će ionako nadstandardna zdravstvena zaštita u 2020, biti još i bogatija.  

Izvršene su i obveze utvrđene Zakonom za financiranje Crvenog križa u visini 80 tisuće kuna, a zauzvrat 

su na našem području u organizaciji čavjanskog ogranka Crvenog križa česta mjerenja tlaka i šećera u krvi. 

Izvršili smo i obveze po Sporazumima za financiranje palijativne skrbi za 23 tisuće kn te dežurstva za 

primarnu zdravstvenu zaštitu (preko 20 tisuća posjeta u 2019) uz naše sufinanciranje 34 tisuće kn.  

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. Ukupni izdatak iznosi 50 tisuća kn 

Svim našim mještanima koji imaju potrebu besplatno posuđujemo, a od prošle godine preko Ugovora s 

KD Čavle i prevozimo medicinska pomagala i krevete, te pomažemo s besplatnim paketima pelena (za 

odrasle).  

ZAKLJUČAK 

Usprkos teškom početku godine i problemima s naplatom komunalne naknade te naknade za uređenje 

voda koja nas je mučila do zadnjih dana 2019 obzirom da se informatički sustavi još nisu bili prilagodili 

dvostrukom poslu kojeg od 1.1.2019. mi radimo za Hrvatske vode, problemima s provedbom ovrha prema 

MORH-u godina je završena uspješno.  
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Ono što je najvažnije svi naši kapitalni projekti se nesmetano realiziraju, a pored njih ne pati niti jedna 

duga grana naših djelatnosti. Pozitivne odluke i bespovratna sredstva nas raduju, potiču da ne odustajemo 

usprkos zaista zahtjevnim procesima koje prolazimo u europskim projektima.  

Pojačanja u radu uprave  koja smo imali početkom godine  u vidu zapošljavanja dvoje novih djelatnika 

(od čega je jedan na upražnjeno radno mjesto zbog umirovljenja prethodnika, a drugi zbog dodatnog posla 

preuzetog od Hrvatskih voda) već su pokazala dobre rezultate, kao i suradnja s našim konzultantima čija je 

stručnost za provođenje EU projekata potvrđena nizom odobrenih projekata.  Veliko je zadovoljstvo i 

konačna otplata dugogodišnjeg kredita za SD Mavrinci što će nam ipak dati malo ''više zraka'' u proračunu za 

2020. Godinu. Novi krediti za koje je ovo vijeće dalo suglasnost daleko su povoljniji te je dugoročno bolje 

planirati duži rok otplate kako bi se ostavilo više slobodnih proračunskih sredstava za razvoj i nove projekte. 

Osim toga, buduće projekte treba planirati kao samoodržive, bilo na način da se kao u energetskoj obnovi i 

modernizaciji javne rasvjete krediti isplaćuju iz ušteda energije ili kao projekt ceste u zoni Soboli koja je jedini 

preduvjet razvoja zone i ostvarenja prihoda prvenstveno s osnova komunalija, ali i poreza. Projekti u kulturi 

moraju biti prilagođeni suvremenom dobu i komercijalno zanimljivi i isplativi kako bi omogućili i nova 

zapošljavanja i bolji razvoj kulturnog turizma za kojeg itekako imamo sve predispozicije. Na taj način 

osiguravamo razvoj kroz nove projekte, a koji dugoročno neće ugroziti sve potrebe naših mještana.               

 

Općinska načelnica 
Ivana Cvitan Polić, mag. cult. 



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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 40. 
Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na 
svojoj sjednici održanoj dana ____. ožujka 2020. godine donosi slijedeći 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

 
Općinsko vijeće Općine Čavle prihvaća Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 
2019.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 
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