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73.) Odluku o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2017. do 2020. g 

 
 

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 19. 
Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i Službene novine Općine Čavle 
3/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. 
godine donosi 
  

 
 

ODLUKU 
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINE ČAVLE 

za razdoblje od 2017. do 2020.g. 
 
 
 

Članak 1.  
Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2017. do 2020.g. izrađen od strane JU Zavoda 
za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. 

 
 

Članak 2.  
Izvješće iz članka 1. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-2 
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74.) Odluku o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čavlić 

 
 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19 i 57/22) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i 
Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 
održanoj 19. prosinca 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti 

na I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čavlić 
 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čavlić donesenog na sjednici 
Upravnog vijeća od 5. prosinca 2022. g., KLASA: 601-01/22-01/72, URBROJ: 2170/01-54-02-22-1. 
 
Prijedlog I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čavlić sastavni je dio ove Odluke. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle. 
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-4 
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75.) Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čavle za razdoblje od 2021. do 2027. g. 

 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 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, 144/20) i članka 19. 
Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 3/21, 12/21,-pročišćeni 
tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine donosi 
  
 

ODLUKU 
O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ČAVLE ZA RAZDOBLJE OD 2021. 

DO 2027. GODINE 
 
 

Članak 1.  
 

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čavle za razdoblje od 2021. do 2027. (dalje u tekstu: 
Strategija upravljanja imovinom) koju je Općina Čavle obvezna donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18). 
 
 

Članak 2.  
 

U Strategiji upravljanja imovinom određeni su dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, sukladno 
stvarnom stanju i potrebama Općine, odnosno prema njenim specifičnostima, a sve radi održivog, ekonomičnog i 
transparentnog upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom uvažavajući pri tom gospodarske i razvojne 
interes Općine Čavle. 
 
 

Članak 3.  
 

Strategiju upravljanja imovinom donosi Općinsko vijeće Općine Čavle za razdoblje od šest godina. 
 
 

Članak 4.  
 

Strategija iz članka 1. nalazi se u privitku ove Odluke o čini njen sastavni dio.  
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-5 
  



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 586 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 587 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 588 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 589 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 590 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 591 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 592 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 593 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 594 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 595 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 596 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 597 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 598 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 599 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 600 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 601 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 602 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 603 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 604 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 605 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 606 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 607 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 608 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 609 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 610 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 611 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 612 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 613 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 614 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 615 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 616 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 617 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 618 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 619 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   

  



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 620 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   
76.) Odluka o Agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području 

Općine Čavle 

 
 

Temeljem članka 10. stavak 1. i članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 
20/18, 115/18, 98/19, 57/22), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (Narodne novine broj 22/19), čl. 8. 
Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 
20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko 
vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA 

ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, mjere 
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, posebne mjere zabrane građenja jednostavnih građevina i 
postavljanja montažnih objekata, kamp prikolica, plovila i vozila na poljoprivrednom zemljištu, posebne mjere za 
sprječavanje protupravnog odlaganja otpada na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama na 
području Općine Čavle (u daljnjem tekstu: općina). 
 
 

Članak 2. 
(1) Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine, koje su po načinu 
uporabe u katastru upisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i 
močvare kao i drugo zemljište, koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 
 
(2) Pod poljoprivrednim rudinama u smislu ove Odluke smatraju se parcele na određenom lokalitetu odnosno 
zaokružena cjelina parcela. 
 
(3) Katastarske čestice u građevinskom području površine veće od 500 m2 (pojedinačno ili više katastarskih 
čestica), kao i one izvan tog područja, predviđene dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, a u 
evidencijama Državne geodetske uprave se vode kao poljoprivredno zemljište, do privođenja nepoljoprivrednoj 
namjeni, odnosno do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje ili do primitka potvrde glavnog projekta, koriste 
se kao poljoprivredno zemljište i moraju se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. 
 
 
 
II. AGROTEHNIČKE MJERE 
 

Članak 3. 
(1) Pod agrotehničkim mjerama smatraju se: 
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka, 
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 
3. suzbijanje organizama štetnih za bilje, 
4. gospodarenje biljnim ostatcima, 
5. održavanje organske tvari i humusa u tlu, 
6. održavanje povoljne strukture tla, 
7. zaštita od erozije, 
8. održavanje plodnosti tla. 
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1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka 
 

Članak 4. 
(1) Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera 
u okviru prikladne tehnologije, a posebno: 
- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta u skladu s određenom biljnom vrstom i načinom 
uzgoja, odnosno katastarskom kulturom poljoprivrednog zemljišta, 
- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla, 
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima i livadama, 
- održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju. 
 
 
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 
 

Članak 5. 
(1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade 
tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog 
zemljišta. 
 
(2) Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost 
nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod 
korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim 
svojstvima. 
 
 

Članak 6. 
(1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, dužni su tijekom vegetacijske sezone 
tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) uklanjati i 
suzbijati ambroziju sljedećim mjerama: 
- agrotehničkim - pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, 
višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine, 
- mehaničkim - međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanje izbjeglih biljaka, redovitom 
(višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka, 
- kemijskim - uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za 
suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo. 
 
 
 
3. Suzbijanje organizama štetnih za bilje 
 

Članak 7. 
(1) Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju suzbijati organizme štetne za bilje, a kod 
suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji 
uređuju održivu uporabu pesticida. 
 
(2) Nakon provedenog postupka iz stavak 1. ovoga članka, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta 
obvezni su ambalažu od korištenja sredstava za zaštitu bilja zbrinuti sukladno uputama proizvođača i propisa 
kojima se uređuje gospodarenje otpadom. 
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4. Gospodarenje biljnim ostatcima 
 

Članak 8. 
(1) U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje biljnih ostataka s 
poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za 
stoku i u slučaju njihove potencijalne opasnosti za širenje organizama štetnih za bilje. 
 
(2) Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi 
mogli biti uzrokom širenja organizama štetnih za bilje u određenom agrotehničkom roku u skladu s biljnom 
kulturom. 
 

Članak 9. 
(1) Agrotehničke mjere gospodarenja s biljnim ostatcima obuhvaćaju: 
- primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se 
primjenjuje konvencionalna i reducirana obrada tla, 
- primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska 
obrada tla, 
- obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka ili njihovo usitnjavanje s ciljem malčiranja površine tla nakon provedenih 
agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima, 
- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje 
graniči s poljoprivrednim zemljištem te se ovaj materijal mora zbrinuti/koristiti na ekološki i ekonomski održiv 
način, kao što je izrada komposta, malčiranje površine, alternativno gorivo i sl. 
 
(2) Žetveni ostatci, u pravilu, ne smiju se spaljivati, a njihovo je spaljivanje dopušteno samo u cilju sprečavanja 
širenja ili suzbijanja organizama štetnih za bilje uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim 
propisima, kada je obvezna provedba mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima. 
 
 
5. Održavanje razine organske tvari i humusa u tlu 
 

Članak 10. 
(1) Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke ili 
uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla. 
 
(2) Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu u vremenu i prostoru: strne žitarice - okopavine - leguminoze ili 
industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 
 
(3) Redoslijed usjeva u plodoredu mora biti takav da se održava i poboljšava plodnost tla, povoljna struktura tla, 
optimalna razina hraniva u tlu. 
 
(4) Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese sastavni su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri 
godine. 
 
(5) Podusjevi, međuusjevi i ugar smatraju se sastavnim dijelom plodoreda. 

 
 
 

Članak 11. 
(1) Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom 
konvencionalne, reducirane ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti tlo organskim gnojem ili uzgojem 
usjeva za zelenu gnojidbu. 
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6. Održavanje strukture tla 
 

Članak 12. 
(1) Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima. 
 
(2) U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom zabranjeno je korištenje 
poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva. 
 
 
7. Zaštita od erozije 

 
Članak 13. 

(1) Na nagnutim terenima (›15%) obveza je provoditi pravilnu izmjenu usjeva. 
 
(2) Međuredni prostori na nagnutim terenima (›15%) pri uzgoju trajnih nasada moraju biti zatravljeni, a redovi 
postavljeni okomito na nagib terena. 
 
(3) Na nagibima većim od 25% zabranjena je sjetva jarih okopavinskih usjeva rijetkog sklopa. 
 
(4) Na prostorima gdje dominiraju teksturno lakša tla pored konzervacijske obrade u cilju ublažavanja pojave i 
posljedica erozije vjetrom moraju se podići vjetrozaštitni pojasi. 
 
 
8. Održavanje plodnosti tla 
 

Članak 14. 
(1) Plodnost tla se mora održavati primjenom agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu, gdje je primjenjivo, kojom 
se povećava ili održava povoljan sadržaj makro i mikrohraniva u tlu, te optimalne fizikalne i mikrobiološke značajke 
tla. 
 
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
 

Članak 15. 
(1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina: 
1. održavanje živica i međa 
2. održavanje poljskih putova 
3. uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje 
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica 
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 
 
1. Održavanje živica i međa 
 

Članak 16. 
(1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito održavati i podrezivati na 
način da se spriječi zakorovljenost živice, širenje na susjedno zemljište i putove i zasjenjivanje parcela te iste 
formirati na način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskih putova. 
 
(2) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, 
očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata. 
 
(3) Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa. 
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(4) Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice. 
 
 
2. Održavanje poljskih putova 
 

Članak 17. 
(1) Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili prilaz 
poljoprivrednom zemljištu, a kojim se koristi veći broj korisnika. 
 
(2) Vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta dozvoljava se održavanje poljskih putova koje koriste. 
 
(3) Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito: 
- redovito održavanje i uređivanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak 
vatrogasnih vozila, 
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom, 
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta, 
- sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove, 
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta, 
- održavanje suhozida, saniranje oštećenih dijelova suhozida i prolaza, 
- sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, neovlašteni građevinski 
zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.), 
- sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu. 
 
(4) Poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta održava se sukladno propisima o cestama i komunalnom 
gospodarstvu. 
 

Članak 18. 
(1) Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: 
- preoravanje poljskih putova, 
- sužavanje poljskih putova, 
- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta, 
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove. 
 
 
3. Uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje 
 

Članak 19. 
(1) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih 
voda, odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala dužni su ih čistiti tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje 
korovom i raslinjem, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda. 
 
(2) Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ovoga članka, osim kada se to radi temeljem projektne 
dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela, koju je ishodio vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog 
zemljišta. 
 
 
4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica 
 

Članak 20. 
(1) Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se 
sadnja visokog raslinja neposredno uz međe, a u protivnom oštećeni vlasnici susjednih poljoprivrednih parcela 
mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
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(2) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visokorastućih 
kultura zasjenjivati susjedne parcele, te tako onemogućavati ili umanjivati poljoprivrednu proizvodnju na tim 
parcelama. 
 
(3) Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi sade se na dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela da ne zasjene 
susjedno zemljište. 
 
 
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 
 

Članak 21. 
(1) Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg 
intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas 
zemljišta zasaditi stablašicama. 
 
(2) Stablašice, koje čine vjetrobranski pojas, vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su 
redovito održavati i obnavljati. 
 
 
IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Članak 22. 
(1) Radi sprječavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici odnosno posjednici dužni su 
poduzimati slijedeće mjere: 
- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove, 
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl., najkasnije do 31. 
svibnja tekuće godine, 
- odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči s 
poljoprivrednim zemljištem, 
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom. 
 
 

Članak 23. 
(1) Provedba agrotehničkih mjera spaljivanjem biljnih ostataka može se obavljati isključivo uz poduzimanje 
odgovarajućih mjera zaštite od požara, odnosno vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan je: 
- prethodno obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu grada Rijeke o namjeri spaljivanja, 
- spaljivati biljne ostatke najmanje na udaljenosti od 15 m od krošnji stabala, nasada na susjednim parcelama, kao 
i stupova i vodiča dalekovoda, 
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja biljnih ostataka mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala. 
 
(2) Spaljivanju biljnih ostataka moraju nazočiti osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna 
sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, posuda s vodom i sl.). 
 
(3) Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto loženja 
pregledati i ostatke vatre u potpunosti pogasiti. 
 
(4) Spaljivanje biljnih ostataka, kao i svako loženje vatre na otvorenom, zabranjeno je na području Općine u 
razdoblju: 
- od 1. lipnja do 31. listopada, 
- u razdobljima kada je za područje Općine proglašena povećana, velika i vrlo velika opasnost od izbijanja požara, 
- za vrijeme jakog vjetra, 
- noću (od 20:00 do 06:00 sati). 
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V. POSEBNE MJERE ZABRANE GRAĐENJA JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINA I POSTAVLJANJA MONTAŽNIH 
OBJEKATA, KAMP PRIKOLICA, PLOVILA I VOZILA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I POLJOPRIVREDNIM 
RUDINAMA 
 

Članak 24. 
(1) Na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama zabranjuje se izgradnja svih vrsta i oblika 
jednostavnih građevinskih objekata koji nisu navedeni u Prostornom planu Općine, a osobito: 
- spremišta za alate i strojeve, 
- izgradnja nadstrešnica, 
- izgradnja otvorenog ognjišta, roštilja i objekata slične namjene, 
- izgradnja priručnih spremišta za vodu u cilju nepoljoprivredne potrošnje, 
- izgradnja improviziranih priručnih tuševa, 
- podizanje improviziranog sanitarnog čvora, 
- izgradnja improvizirane septičke jame, 
- kao i vršenje svih radnji koje za svrhu imaju stvaranje uvjeta za boravak na poljoprivrednom zemljištu, a koji se 
ne odnosi na poljoprivrednu proizvodnju, već se može okarakterizirati kao kampiranje izvan kampova i prostora 
određenih za kampiranje. 
 
 

Članak 25. 
(1) Na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama zabranjuje se boravak pod šatorom, u kamp-kućici, 
kamp-prikolici, pokretnoj kućici na kotačima (mobile home), autodomu (kamperu) i drugoj odgovarajućoj opremi 
za smještaj na otvorenom prostoru, kao i na ostale načine koji se mogu okarakterizirati kao kampiranje. 

 
 

Članak 26. 
(1) Na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama zabranjeno je parkiranje, zadržavanje, trajno 
postavljanje kao i deponiranje kamp-kućica, kamp-prikolica, pokretnih kućica na kotačima (mobile home), 
autodomova (kampera), metalnih brodskih kontejnera, kiosk kućica, svih vrsta plovila, neregistriranih i napuštenih 
vozila, kao i drugih sličnih izvedenica istih. 
 
 

Članak 27. 
(1) Mjere zabrane ovom Odlukom sadržane u članku 24., 25. i 26. odnose se na svako poljoprivredno zemljište, 
državno i privatno, kao i na vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta, kao i na druge pravne i fizičke osobe 
koje imaju dopuštenje pristupa privatnom poljoprivrednom zemljištu od vlasnika ili posjednika. 
 
 
VI. POSEBNE MJERE ZA SPRJEČAVANJE PROTUPRAVNOG ODLAGANJA OTPADA NA  POLJOPRIVREDNOM 
ZEMLJIŠTU I POLJOPRIVREDNIM RUDINAMA 
 

Članak 28. 
(1) Na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama zabranjuje se nepropisno odlaganje svih vrsta 
otpada. 
 
 

Članak 29. 
(1) Na poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se kopanje iskopa te njegovo ispunjenje sa odbačenim građevinskim 
kao i drugim otpadom. 
 
 

Članak 30. 
(1) Zabranjuje se nelegalno odlaganje svih vrsta otpada u jame, špilje i lokve, te ostala udubljenja u zemlji te 
njihovo ispunjavanje otpadom ili zatrpavanje zemljom. 
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VII. NADZOR 

 
Članak 31. 

(1) Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavlja komunalni redar Općine i nadležne inspekcije ovlaštene 
posebnim zakonima. 
 
(2) Komunalni redar u provedbi nadzora, može vlasnicima, odnosno posjednicima zemljišta rješenjem odrediti 
poduzimanje određenih mjera sukladno ovog Odluci. 
 
(3) Protiv rješenja komunalni redara iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-
goranske županije nadležnom za poslove poljoprivrede u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. 
 
(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka ne odgađa njegovo izvršenje. 
 
(5) Ako vlasnik odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta ne poduzme rješenjem naređene mjere, izvršenje 
rješenja provest će se putem treće osobe na odgovornost i teret vlasnika odnosno posjednika poljoprivrednog 
zemljišta. 
 
 

Članak 32. 
(1) U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je: 
1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama: 
- poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne 
proizvodnje, 
- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji, 
- poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
- uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka pojedinačnih stabala i grmlja, 
- uklanjanje protupravno postavljenih jednostavnih građevinskih objekata koji nisu navedeni u Prostornom planu 
Općine, montažnih objekata, kamp prikolica, plovila i vozila na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim 
rudinama 
- uklanjanje protupravno odloženog otpada na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama 
- ostale mjere potrebne za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u skladu s odredbama ove Odluke 
2. donositi rješenje o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem treće osobe 
3. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može 
utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 
4. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao 
i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 
5. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, 
6. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, 
snimanjem kamerom, videozapisom i sl.), 
7. opominjati fizičke i pravne osobe na pridržavanje odredbi ove Odluke, 
8. izdati prekršajni nalog, pokrenuti prekršajni postupak 
9. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja, 
10. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora. 
 
 

Članak 33. 
(1) Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti 
omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. 
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VIII. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 34. 
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 EUR kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 330,00 
EUR kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u 
iznosu od 100,00 EUR (kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin, ako kao vlasnici 
odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta, počine prekršaj neizvršenjem mjera, radnji, odnosno kršenjem 
zabrana, dužnosti propisanih ovom Odlukom, a za koji sankcije nisu propisane Zakonom. 
 
(2) Novčanom kaznom od 1.300,00 EUR kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 660,00 EUR kaznit će se 
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom od 260,00 EUR kaznit 
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba – građanin, ako ne omogući nadzor komunalnom redaru, 
ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara. 
 
 
IX. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 35. 
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 
poljoprivrednih rudina na području Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 19/03 i 
33/03). 
 

Članak 36. 
(1) Ova Odluka stupa objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.g. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

 
 

KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ:2170/03-01-22-6 
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77.) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

 
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne 
novine broj 102/17, 32/19) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/14, 
26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21 pročišćeni tekst 4/22) Općinsko vijeće 
Općine Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 
 

ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM 

ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 
 
 

Članak 1.  
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
te divljim životinjama (Službene novine Primorsko-goranske županije 41/18, Službene novine Općine Čavle 
4/2019), u članku 32. stavak 1. iznos od „500,00 kn do 2.000,00 kn“ mijenja se iznosom od „250,00 EUR“. 
 
 

Članak 2. 
U članku 33. stavak 1. iznos od „1.000,00 kn do 2.000,00 kn“ mijenja se iznosom od „250,00 EUR“, 
u stavku 2. iznos od „5.000,00 kn do 15.000,00 kn“ mijenja se iznosom od „1.300,00 EUR“, 
u stavku 3. iznos od „2.000,00 kn mijenja se iznosom od „600,00 EUR“, 
u stavku 4. iznos od „2.000,00 kn do 5.000,00 kn“ mijenja se iznosom od „600,00 EUR“. 
 
 

Članak 3. 
U članku 34. stavak 1. iznos od „10.000,00 kn do 40.000,00 kn“ mijenja se iznosom od „1.300,00 EUR“, 
u stavku 2. iznos od „2.500,00 kn do 10.000,00 kn“ mijenja se iznosom od „600,00 EUR“, 
u stavku 3. iznos od „2.500,00 kn do 10.000,00 kn“ mijenja se iznosom od „250,00 EUR“. 
 
 

Članak 4. 
U članku 35. brišu se riječi „najnižu kaznu Zakonom i ovom Odlukom“. 
 
 

Članak 5. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu prvog dana 1. siječnja 2023.g. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Norbert Mavrinac 
 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-7 
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78.) Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle 

 

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 18/22 i 46/22) i čl. 19. Statuta Općine 
Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i Službene novine Općine 
Čavle 03/21, 12/21 pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. 
godine donosi 
 
 

ODLUKU 
O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU 

OPĆINE ČAVLE 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Čavle (u daljnjem tekstu: Općina), 
korisnici socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. 
 
 

Članak 2. 
(1) Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za 
lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel). 
 
 

Članak 3. 
(1) Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine. 
 
(2) Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti 
ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi iz 
članka 16. ove Odluke, na koje je Općina obvezana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon). 
 
(3) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je zakonom ili drugim 
propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih osoba. 
 
 

Članak 4. 
(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje: 
 

1. samac je osoba koja živi sama; 

2. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života; 

3. samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava; 

4. jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete odnosno djeca i jedan roditelj; 

5. dijete je osoba do navršenih 18 godina života; 

6. mlađa punoljetna osoba je odrasla osoba koja nije navršila 21 godinu života; 

7. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života; 

8. starija osoba je osoba koja je navršila 65 i više godina života; 

9. dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, 

govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za razvoj i učenje kako bi 

ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost; 
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10. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili 

osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino 

puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima; 

11. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće 

uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja; 

12. djelomično radno sposobna osoba je osoba kod koje je utvrđen djelomičan gubitak 

radne sposobnosti prema propisu o vještačenju i metodologijama vještačenja; 

13. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla podmiriti 

troškove stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranog stanovanja u prihvatilištu 

ili prenoćištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje; 

14. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; 

osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja 

i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i 

odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja 

njihova zdravlja odnosno invaliditeta;  

15. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili 

na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren 

u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza;  

16. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i 

stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, 

darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i 

ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. 
 
 
II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI 
 
 

Članak 5. 
(1) Korisnik prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) utvrđenih ovom Odlukom može biti jedna od 
kategorija navedenih u članku 4.  stavak 1. točkama 1. do 13. ove Odluke, uz ispunjenje uvjeta utvrđenih ovom 
Odlukom. 
 
 

Članak 6. 
(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište 
na području Općine najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. 
 
(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen, pa unatrag 6 mjeseci. 
 
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uvjet dužine prebivališta ne primjenjuje se kod ostvarivanja prava 
iz socijalne skrbi iz članka 17. ove Odluke korisnika zajamčene minimalne naknade. 
 
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na 
području Općine osiguravaju se prava iz socijalne skrbi iz članka 17. ove Odluke, uz primjenu odredbe stavka 3. 
ovoga članka. 
 
 

Članak 7. 
(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, osim prava na naknadu za troškove stanovanja  
utvrđene osobama iz članka 17. ove Odluke, ne može ostvariti samac ili kućanstvo ako: 
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1. samac ili član kućanstva u vlasništvu ili suvlasništvu ima stan ili kuću koji mu ne služe za stanovanje, poslovni 
prostor ili kuću za odmor; 
2. samac ili član kućanstva u vlasništvu ili suvlasništvu ima drugu imovinu koja ne služi podmirenju osnovnih 
životnih potreba; 
3. samac ili član kućanstva u vlasništvu ili suvlasništvu ima pokretnine koje ne koristi za podmirenje osnovnih 
životnih potreba; 
4. je samac ili član kućanstva vlasnik registriranog vozila čija vrijednost prelazi iznos od 40 osnovica iz članka 22. 
stavka 2. Zakona, osim vozila koje služi za prijevoz samca ili člana  
kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i teško pokretne osobe ili je vozilo nužno zbog prometne 
izoliranosti; 
5. je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju; 
6. se nezaposleni radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ne nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba 
prema zakonu kojim se uređuje tržište rada; 
7. je samac korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju Zakona, osim beskućnika koji je 
korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u prenoćištu ili prihvatilištu, žrtve nasilja u obitelji i žrtve 
trgovanja ljudima; 
8. samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava nije omogućio uvid u prihod ili imovinu. 
 
(2) Iznimno, stavak 1. točka 6. ovog članak ne odnosi se na: 
 
1. osobu kojoj nedostaje najviše pet godina do stjecanja prava na starosnu mirovinu prema propisu kojim se 
uređuje mirovinsko osiguranje; 
2. dijete nakon navršene 15. godine dok se redovito školuje, a najduže do navršene 26. godine; 
3. trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda, roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana, blizance do 
tri godine ili ima troje i više djece do navršenih deset godina te roditelja koji koristi posvojiteljski dopust; 
4. osobu kojoj je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija 
i zapošljavanje osoba s invaliditetom; 
5. nezaposlenog člana kućanstva bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban 
skrbiti o sebi; 
6. nezaposlenog člana kućanstva koji skrbi za dijete predškolske dobi, kojemu skrb nije moguće osigurati uz pomoć 
treće osobe ili u odgojno-obrazovnim ustanovama. 
 
 
III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 8. 
(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 16. ove Odluke, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od 
sljedećih uvjeta: 
 
- socijalni uvjet, 
- uvjet prihoda, 
- posebni uvjet, 
- uvjet tjelesnog oštećenja, 
- uvjet darivanja krvi, 
- uvjet pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju, 
- ostali uvjet. 
 
SOCIJALNI UVJET 
 

Članak 9. 
(1) Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb samac, obitelj ili njezin član 
ostvaruje jedno od sljedećih prava, i to: 
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- zajamčenu minimalnu naknadu, 
- doplatak za pomoć i njegu, 
- osobnu invalidninu. 
 
(2) Činjenica ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim rješenjem Centra i 
posljednjom isplatnicom pomoći koja ne može biti starija od 3 mjeseca, računajući od mjeseca u kojem je zahtjev 
podnesen. 
 
 
UVJET PRIHODA 
 

Članak 10. 
(1) Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko ostvaruje prihod: 
 
- samac do 260,00 EUR-a, 
- dvočlana obitelj/kućanstvo do 400,00 EUR-a, 
- tročlana obitelj/kućanstvo do 530,00 EUR-a, 
- četveročlana obitelj/kućanstvo do 660,00 EUR-a, 
- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 90,00 EUR-a. 
 
(2) Pod obitelji u smislu odredbe ovoga članka smatraju se i jednoroditeljska obitelj i izvanbračna zajednica. 
 
(3) Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili 
obitelji/kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za 
ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj/kućanstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda 
od imovine ili na neki drugi način. 
 
(4) U prihod iz stavka 3. ovoga članka ne uračunavaju se novčana sredstva ostvarena po osnovama navedenim i 
članku 30. Zakona o socijalnoj skrbi. 
 
(5) Kao dokaz o visini prihoda iz stavka 3. ovog članka: 
- Prosjek prihoda u zadnja tri mjeseca svih zaposlenih članova kućanstva (obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda 
(HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenja HZZO-a o pravu na dopust za njegu i naknadu plaće; 
- Za radno nesposobnu odraslu osobu potrebno je priložiti rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
(HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje 
CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-
a Rijeka i sl. 
- Za nezaposlene članove uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrdu HZZO-a o naknadi za 
vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; 
- Prosjek mirovina u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva koji primaju mirovinu (odrezak od mirovine u RH i/ili 
potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH). Svi članovi 
obitelji/kućanstva moraju dokazati svoj status (zaposlen/nezaposlen/učenik/student). Svaki nezaposlen samac ili 
član obitelji mora biti uredno prijavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a djeca starija od 15 godina 
dokazuju svoj status učenika ili studenta odgovarajućim potvrdama škole i ili fakulteta. 
 
 
POSEBAN UVJET 
 

Članak 11. 
(1) Posebni uvjet ispunjavaju: 
 
- dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, 
- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, 
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- dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata, 
- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 
- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz  Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida rata. 
 
(2) U ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom izjednačena su djeca, usvojenici, pastorčad, 
osoba iz stavka 1. alineja 1. i 4. ovog članka do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja 
propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života. 
 
(3) Status iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. 
 
 
UVJET TJELESNOG OŠTEĆENJA 
 

Članak 12. 
(1) Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju invalidi s tjelesnim oštećenjem od 50% i više. 
 
(2) Status osobe s tjelesnim oštećenjem iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog 
tijela. 
 
 
UVJET DARIVANJA KRVI 
 

Članak 13. 
(1) Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dobrovoljni darivatelji krvi i to: 
 
- muškarci s 40 i više darivanja, 
- žene s 25 i više darivanja. 
 
(2) Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa. 
 
 
UVJET POHAĐANJA ŠKOLE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
 

Članak 14. 
(1) Uvjet pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju ispunjavaju djeca školskog uzrasta koja su rješenjem 
nadležnog tijela upućena na odgoj i obrazovanje u odgojno- obrazovnu ustanovu za djecu s posebnim potrebama. 
(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. 
 
 
OSTALI UVJET 
 

Članak 15. 
(1) Ostali uvjet ispunjavaju samac ili obitelj sa specifičnim potrebama, u prevladavanju posebnih materijalnih 
teškoća (npr. elementarna nepogoda) i zdravstvenih okolnosti (maligne i kronične bolesti, teškoće u razvoju 
djeteta, mentalna oboljenja, psihičke bolesti). 
 
(2) Za sve zahtjeve s osnova zdravstvenih problema potrebno je dostaviti odgovarajuću zdravstvenu 
dokumentaciju. 
 
 
IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 16. 
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(1) Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi Općine, kako slijedi: 
 

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 
2. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, 
3. pravo na jednokratnu pomoć, 
4. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, 
5. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende u osnovnoj školi, 
6. pravo na pomoć za obrazovanje (nabavka udžbenika), 
7. pomoć osobama s posebnim potrebama. 
 

(2) Korisnik može u tekućoj godini ostvariti samo jedno od prava navedena u stavku 1. ovoga članka. 
 
(3) Iznimno korisnik koji ispunjava uvjet iz članka 13. (uvjet darivanja krvi) ima pravo na ostvarivanje još jednog 
prava uz pravo na pomoć na podmirenje troškova javnog prijevoza. 
 
(4) U slučaju nužne potrebe, iznimno, načelnik Općine može Odjelu Odlukom odobriti donošenje Rješenja o 
ostvarenju istog ili drugog prava iz socijalne skrbi. 
 
(5) O priznavanju prava iz stavka 1. ovog članka odlučuje Upravni odjel, sukladno odredbama ove Odluke i Zakona. 
 
 
1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 
 

Članak 17. 

(1) Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, 
vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. 

(2) Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim 
beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, 
žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. 

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika 
zajamčene minimalne naknade, a koji se griju na drva, osigurava se iz sredstava državnog proračuna. 

(4) Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisniku zajamčene minimalne naknade priznaje se u visini do 30% 
iznosa zajamčene minimalne naknade priznate rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb. 

(5) Ako su troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade manji od 30% iznosa zajamčene minimalne 
naknade priznate rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje 
se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 

(6) Naknada za troškove stanovanja može se djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika 
zajamčene minimalne naknade. 

 
Članak 18. 

(1) Općina Čavle, na zahtjev isporučitelja vodnih usluga na području Općine Čavle dostavit će podatke o 
korisnicima socijalnog programa u svrhu stjecanja prava na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene 
vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno posebnom propisu.  
 
 
2. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA 
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Članak 19. 
(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se redovitom učeniku osnovne škole, 
redovitom učeniku srednje škole i redovitom studentu Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci iz obitelji koja ispunjava 
jedan od sljedećih uvjeta: 
 
- socijalni uvjet, 
- uvjet prihoda, 
- poseban uvjet, 
 
(2) Pravo na podmirenje 100% troškova javnog prijevoza može ostvariti korisnik dobrovoljni darivatelj krvi, 
temeljem uvjeta iz čl. 13. ove Odluke. 
 
(3) Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se osobi koja ispunjava uvjet tjelesnog 
oštećenja iz članka 12. ove Odluke. 
 

 
Članak 20. 

(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se u obliku besplatne mjesečne vozne 
karte K.D. »Autotrolej«, za prijevoz unutar druge i treće zone javnog prijevoza. 
 
(2) Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu vrijedi: 
- za redovite učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Čavle (udaljenosti od najmanje 2 

autobusne stanice od mjesta prebivališta do centra Čavala), redovite učenike srednje škole i za redovite studente 
Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci), do 30. lipnja tekuće godine, 

- za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine, 
- za osobe koje ispunjavaju posebni uvjet, do konca kalendarske godine, 
- za osobe koje ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja i kojima je potrebna pratnja (1 osoba), za sebe i pratnju, do 

konca kalendarske godine. 
 
(3) Korisnik prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza dužan je radi nastavka korištenja tog prava 
dostaviti potrebne dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava na početku svake kalendarske godine, a 
učenik i student početkom svake školske, odnosno akademske godine. 
 

4. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ 

 
Članak 21. 

(1) Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći koja se daje u svrhu prevladavanja 
materijalnih ili zdravstvenih okolnosti, samcu ili obitelji kada korisnik nije u mogućnosti podmiriti neke osnovne 
životne potrebe. 
 

Članak 22. 
(1) Pravo na jednokratnu pomoć priznaje se Korisniku ukoliko ispunjava: 
 
- socijalni uvjet 
- uvjet prihoda 
- ostali uvjet. 
 
(2) U zahtjevu za priznavanje prava na jednokratnu pomoć, podnositelj je obvezan navesti za koju namjenu treba 
pomoć, odnosno navesti socio-anamnestičke podatke o opravdanosti zahtjeva. 
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(3) Jednokratna pomoć osigurava se u novcu uplatom na tekući račun korisnika, iznimno poštanskom 
uplatnicom, ili u naravi.  
 
(4) Jednokratna novčana pomoć odobrava se u iznosu od: 
- 200,00 EUR-a za samce, 
- 300,00 EUR-a za dvočlane i tročlane obitelji/kućanstva, 
- 400,00 EUR-a za četveročlane i obitelji/kućanstvo s više od četiri člana. 
 
(5) Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć može se podnijeti i isplatiti korisniku samo jednom godišnje, a u 
iznimnim slučajevima socijalne ugroze i nezadovoljavanja osnovnih životnih potreba, na obrazloženi zahtjev 
korisnika, načelnik može odobriti dodatnu isplatu u istoj godini istom korisniku. 
 
(6) Na prijedlog načelnika, iznos iz stavka 5. ovog članka Odluke može se dodatno povisiti, u osobito opravdanim 
slučajevima, do iznosa od 1.000,00 EUR-a. 
 
 
5. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA 
 

Članak 23. 
(1) Pravo na financiranje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi pokopa) može se priznati za one osobe 
koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi (putem Centra 
za socijalnu skrb ili iz drugih izvora). 
 
(2) Pravo na financiranje pogrebnih troškova može se priznati i rodbini umrlog samca ili obitelji umrlog ako isti 
ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda. 
 
(3) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova neće se priznati obitelji umrlog ili njegovoj rodbini, ako je 
umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili automobila, te ako je za života sklopio neki od nasljedno-
pravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.). 
 
 
6. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE U OSNOVNOJ ŠKOLI 
 

Članak 24. 
(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende priznaje se učenicima osnovnih škola iz obitelji koja 
ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: 
- socijalni uvjet, 
- uvjet prihoda. 
 
(2) Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u Osnovnoj školi »Čavle« i u osnovnim školama 
na području Primorsko-goranske županije priznaje se i učenicima čiji roditelji ili skrbnici ispunjavaju posebni uvjet. 
 
(3) Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende ostvaruju i djeca polaznici posebnih programa pri Centru za 
odgoj i obrazovanje i centru za autizam Rijeka, bez obzira da li ostvaruju socijalni uvjet ili uvjet prihoda. 
 
(4) Troškove usluge izdavanja besplatne marende učenicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka osnovnoj školi podmiruje 
Općina. 
 
 
8. PRAVO NA POMOĆ ZA OBRAZOVANJE (NABAVKA UDŽEBNIKA) 
 

Članak 25. 
(1) Pravo na pomoć za obrazovanje (nabavka udžbenika), ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola čiji roditelji 
zadovoljavaju jedan od slijedećih uvjeta: 
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a) socijalni uvjet 
b) uvjet prihoda 
c) poseban uvjet 
 
(2) Pravo na pomoć za obrazovanje dodjeljuje se na temelju provedenog javnog poziva. 
 
(3) Odluku o raspisivanju Javnog poziva donosi općinski načelnik u mjesecu srpnju. 
 
(4) Pravo na pomoć za obrazovanje (nabavka udžbenika), ostvaruju i redovni studenti Sveučilišta čiji roditelji 
zadovoljavaju jedan od slijedećih uvjeta: 
 
a) socijalni uvjet 
b) uvjet prihoda 
c) poseban uvjet 
 
u iznosu do 200,00 EUR-a jednokratno u godini u kojoj se podnosi zahtjev. 
 
(5) Obitelji s 4 ili više djece u dobi do 18 godina koji pohađaju osnovnu i/ili srednju školu u istoj pedagoškoj godini, 
imaju pravo na pomoć za obrazovanje neovisno o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, u visini do 50% 
iznosa troška nabavke udžbenika. 
9. POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA 
 

Članak 26. 
(1) Osobe s posebnim potrebama (tjelesni invalidi rata i rada, slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne 
i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, osobe s dijaliziranim i transplantiranim bubrezima, te osobe 
s tjelesnim oštećenjem 50% i više), mogu ostvariti slijedeća prava: 
 
- pomoć za nabavu opreme do maksimalnog iznosa od 500,00 EUR-a, 
- pomoć za školovanje do maksimalnog iznosa od 300,00 EUR-a. 
 
 
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK 
 

Članak 27. 
(1) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, 
njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja. 
 
(2) Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran. 
 

Članak 28. 
(1) Zahtjev se podnosi Odjelu. 
 
(2) Uz zahtjev, kao i tijekom korištenja prava podnositelj je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju: 
 
-za dokazivanje socijalnog uvjeta iz čl. 9 st. 2, ove Odluke, 
-za dokazivanje uvjeta prihoda iz čl. 10 st. 5. ove Odluke, 
-za dokazivanje posebnog uvjeta iz čl. 11 st. 3. ove Odluke, 
-za dokazivanje uvjeta tjelesnog oštećenja iz čl. 12 st. 2 ove Odluke, 
-za dokazivanje uvjeta darivanja krvi iz čl. 13. st. 2. ove Odluke, 
-za dokazivanje uvjeta pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju iz čl. 14. st. 2. ove Odluke, 
-za ostali uvjet iz čl. 15. st. 2. ove Odluke. 
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(3) Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje 
pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način. 
 

Članak 29. 
(1) Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. 
 

Članak 30. 
(1) O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje 
rješenjem Odjel. 
 
(1) O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije. 

 
 

Članak 31. 
(1) Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava 
propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene. 
 
(2) Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti 
odlučujuće za ostvarivanje prava (revizija). 
 
(3) Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će 
donijeti novo rješenje. 
 

Članak 32. 
(1) Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke 
koriste u svrhu za koju su namijenjena. 
 

Članak 33. 
(1) Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, 
ako je: 
 
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, 

odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada, 
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za 

koju je od odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle »Službene 
novine Primorsko-goranske županije« broj 3/2015. 
 

Članak 35. 
Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Općine Čavle“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.g. 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

 
 

KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ:2170/03-01-22-8 
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79.) Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. NN 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, 144/20) i članka 19. 
Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i Službene novine Općine Čavle 03/21, 
pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, donosi 
 

ODLUKA O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU  
ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU  

OPĆINE ČAVLE 
 
 

Članak 1. 
 

(1) Ovom Odlukom određuje se pravo na isplatu jednokratne naknade u novcu za novorođenu djecu, ukoliko je 
dijete kontinuirano od rođenja prijavljeno na području Općine Čavle te čiji roditelji/samohrani roditelj odnosno 
posvojitelj, odnosno skrbnik (podnositelji zahtjeva) su hrvatski državljani i strani državljani s privremenim ili 
stalnim boravkom u Općini Čavle i imaju prebivalište na području Općine Čavle, najmanje 6 mjeseci prije 
podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle. 
 
(2) Iznimno od prethodnog stavka, ako samo jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Čavle, ostvareno 
pravo sufinancirati će se u visini od 50%. 
 
(3) Podnositelji zahtjeva nemaju pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu ukoliko su po istoj osnovi primili 
novčanu pomoć iz sredstava proračuna druge jedinice lokalne samouprave. 
 
 

Članak 2. 
(1) Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete i to: 
 
-za 1. i 2. dijete u visini 300,00 EUR-a, 
 
-za svako sljedeće dijete u visini od 700,00 EUR-a. 
 
(2) Visina novčane naknade iz članka 1. stavka 2. Ove Odluke iznosi 150,00 EUR-a za 1.i 2 dijete, odnosno 350,00 
EUR-a za svako slijedeće dijete. 
 
(3) Iznos novčane naknade ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u 
zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o 
razvodu braka 
 
(4) Sredstva za naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle. 
 
 

Članak 3. 
(1) Pravo na isplatu jednokratne novčane naknade iz članka 1. ove Odluke, podnositelj zahtjeva će ostvariti 
temeljem pisanog Zahtjeva koje se podnosi Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu, najkasnije u roku 
od dvanaest (12) mjeseci od dana rođenja djeteta ili preko usluge „E-novorođenče“, kojem je potrebno priložiti: 
 
- osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva (izvornik na uvid i presliku); 
- izvadak iz matice rođenih za svako dijete u kućanstvu (izvornik na uvid i preslika); 
- uvjerenje o prebivalištu/stalnom boravku podnositelja zahtjeva u svakog djeteta u kućanstvu (ne prilaže 
stranka, podnositelj je suglasan da Općina Čavle preuzme elektronički zapis MUP-a) 
- broj bankovnog tekućeg računa ili zaštićenog računa podnositelja zahtjeva (preslika). 
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Članak 4. 
 

(1) Podnositelju zahtjeva koji ispunjava u cijelosti uvjete iz članka 3. ove Odluke, utvrđuje se pravo na isplatu 
novčane naknade za novorođeno dijete iz članka 2. ove Odluke, na osnovi izdanog Rješenja o pravu na novčanu 
naknadu. 
 
(2) Isti iznos doznačit će se na bankovni tekući račun ili zaštićeni račun podnositelja Zahtjeva, u roku od 30 dana, 
od dana izdavanja Rješenja. 
 

Članak 5. 
 
(1) Podnositelji zahtjeva koji ostvaruje uvjete iz članka 1. stavka 1. ove odluke ostvaraje pravo i na besplatnu 
prehranu dojenčadi pri Savjetovalištu za prehranu dojenčadi - Domu zdravlja Primorsko-goranske županije. 
 
(2) Pravo na besplatnu prehranu može ostvariti dijete u dobi do navršenih 12 mjeseci života u iznosu od  50,00 
EUR-a. 
 
(3) O pravu na besplatnu prehranu dojenčadi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu izdaje Potvrdu. 
 
 

Članak 6. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na 
području Općine Čavle (SN PGŽ 36/17), Odluka o I. izmjenama i dopunama predmetne Odluke (SN PGŽ 21/18) i 
Odluka o II. izmjenama i dopunama predmetne Odluke (SN OČ 5/22). 

 
 

Članak 7.  
Ova Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle objaviti će se u 
„Službenim novinama Općine Čavle“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK: 

Norbert Mavrinac 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-9 
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80.) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 
 

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16 i 114/22) i članka 19. Statuta 

Općine Čavle, (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine Čavle 03/21, 

12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle donosi dana 19. prosinca 2022. godine donosi 

 
 

PRAVILNIK O PROVEDBI 
POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 
 
I.OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih 
sredstava Općine Čavle, ovim Pravilnikom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju Ugovornih odnosa za 
nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga, odnosno do 
66.360,00 eura za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
(Narodne Novine br. 120/16 i 114/22), (u danjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) ne postoji obveza provedbe 
postupaka javne nabave. Izračun procijenjene vrijednosti nabave iz stavka 1. ovog članka temelji se na iznosu bez 
poreza na dodanu vrijednost. 
 
(2) U provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati 
i druge važeće zakonske i podzakonske akte, te opće akte i posebne Odluke Općine Čavle koje se odnose na 
pojedini predmet  nabave u smislu posebnog zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o gradnji i dr.).  
  
 
SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 2. 
(1) O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka Zakona o javnoj nabavi. 
 
(2) Postupak jednostavne nabave može se pokrenuti ako su Proračunom i Projekcijama planirana i osigurana 
financijska sredstva za predmet nabave ili su sredstva osigurana iz posebnih izvora. 
 
 
POKRETANJE I PROVEDBA  POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 
 

Članak 3. 
(1) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode ovlašteni službenici Upravnog odjela za lokalnu 
samoupravu i upravu kao i stručno povjerenstvo Naručitelja koje imenuje Općinski načelnik internom Odlukom 
kojom se određuju  obveze i ovlasti u postupku jednostavne nabave. U stručno povjerenstvo Naručitelja mogu se 
imenovati i druge osobe koje nisu zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čavle. 
 
(2) Za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave veće od 7.000,00 eura imenuje se stručno Povjerenstvo 
sa najmanje tri (3) ovlaštena predstavnika, od kojih najmanje jedan (1) mora imati važeći certifikat za područje 
javne nabave. 
 
(3) Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja za provedbu jednostavne nabave  iz članka 3. stavka 1. su: 
- priprema postupka, dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, izrada dokumentacije za nadmetanje/uputa 
za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika kao i ostalih dokumenata vezanih uz 
predmet nabave 
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- provedba postupka, slanje poziva za dostavu ponuda, dogovor kojim gospodarskim subjektima se dostavlja Poziv 
na dostavu ponuda, na koliko gospodarskih subjekata se dostavlja, objavljivanje na internetskoj stranici 
Naručitelja  
- otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda 
sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir ponude ili poništenje postupka odgovornoj osobi 
Naručitelja. 
 

Članak 4. 
(1) Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave 
procijenjene vrijednosti manje 2.650,00 eura. 
 
(2) Plan nabave se sastavlja sukladno osiguranim sredstvima u proračunu. Ukoliko predmet nabave nije planiran 
u Planu nabave za tekuću godinu, ovlašteni djelatnik mora dostavit izmjenu/dopunu Plana nabave Općinskom 
načelniku na donošenje. 
 
(3) Prilikom definiranja predmeta nabave naručitelj/odgovorna osoba dužni su postupati u duhu dobrog 
gospodarstvenika po načelu „najbolja vrijednost za uloženi novac“. U tom smislu ne smije se dijeliti vrijednost 
nabave s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili pravila koje vrijede prema procijenjenoj 
vrijednosti nabave. 
 
(4) Plan nabave objavljuje se na službenim stranicama Općine Čavle u roku do najviše 30 dana od dana donošenja 
Proračuna. 
 
(5) Privremeni Plan nabave Općinski načelnik može donijeti i prije stupanja na snagu Proračuna i to za robu i usluge 
čija je isporuka nužna radi osiguranja redovnog poslovanja Općine. 
 
(6) Donošenjem Plana nabave, Privremeni Plan nabave postaje njegov sastavni dio. 
 
 
POKRETANJE I PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA ROBU, USLUGE I RADOVE PROCIJENJE 
VRIJEDNOSTI MANJE OD 7.000,00 EUR  
 

Članak 5. 
(1) Nabavu roba usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 7.000,00 eura naručitelj provodi temeljem 
jedne zaprimljene pisane ponude izdavanjem Narudžbenice ili sklapanjem Ugovora. 
 
(2) Narudžbenicu ili Ugovor potpisuje odgovorna osoba Naručitelja. 
 
 
POKRETANJE I PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA ROBU I USLUGE PROCIJENJE VRIJEDNOSTI OD 

7.000,00 EUR DO 13.272,00 EUR TE RADOVA PROCJENJENE VRIJEDNOSTI OD 7.000,00 EUR DO 39.817,00 EUR  

Članak 6. 
(1) Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura do manje od 13.272,00 eura, 
odnosno radova od 7.000,00 eura do 39.817,00 eura, stručno povjerenstvo Naručitelja provodi slanjem Poziva za 
dostavu ponuda na adrese minimalno tri gospodarska subjekta, a ovisno o složenosti predmeta nabave i manje ili 
objavom na službenim stranicama Općine Čavle. 
 
(2) Poziv na dostavu ponuda upućuju se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane 
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda o zaprimanju elektroničke pošte i slično). 
 
(3) Poziv za dostavu ponude mora sadržavati minimalno naziv naručitelja, predmet nabave, redni broj iz Plana 
nabave, troškovnik predmeta, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji moraju ispuniti (ako se traže), rok za dostavu 
ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu. 



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 645 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   
 
(4) Naručitelj može u pozivu za dostavu ponude odrediti razloge isključenja, uvjete sposobnosti ponuditelja kao i 
potrebna jamstva. 
 
(5) Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od 5 dana od dana slanja 
Poziva, osim iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni Naručitelj ne može predvidjeti. 
 
(6) Za odabir ponude dovoljna je jedna ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima. Na temelju Zapisnika o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda vršiti će se odabir ponuda. 
 
(7) Rok za odabir najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od dana završetka roka za dostavu ponuda. 
 
(8) Nakon odabira najpovoljnije ponude pristupiti će se sklapanju Ugovora sa odabranim gospodarskim 
subjektom. 
 
       
POKRETANJE I PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA ROBU I USLUGE PROCIJENJE VRIJEDNOSTI OD 
13.272,00 EUR DO 26.540,00 EUR TE RADOVA PROCJENJENE VRIJEDNOSTI OD 39.817,00 EUR DO 66.360,00 EUR   
 

Članak 7. 
(1) Postupak jednostavne nabave usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 13.272,00 eura do 26.540,00 
eura za robe i usluge te za radove od 39.817,00 eura do 66.360,00 eura započinje danom Odluke o pripremi i 
početku postupka jednostavne nabave potpisano od strane odgovorne osobe Naručitelja koji pokreće postupak 
prema ovlaštenim službenicima za provedbu postupka nabave. 
 
(2) Kod postupka jednostavne nabave usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 13.272,00 eura do 
26.540,00 eura za robe i usluge te za radove od 39.817,00 eura do 66.360,00 eura Naručitelj provodi slanjem 
Poziva za dostavu ponuda na adrese minimalno tri gospodarska subjekta i/ili objavom na službenim stranicama 
Općine i/ili istodobno objavom u EOJN. 
 
(3) Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave. 
 
(4) Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se 
u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude  dostavljene na temelju poziva na dostavu ponuda.     
 
(5) Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuju se na način koji omogućuje 
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda el. poštom i 
slično). 
 
(6) Poziv za dostavu ponude mora sadržavati minimalno naziv naručitelja, predmet nabave, redni broj iz Plana 
nabave, troškovnik predmeta, uvjete i zahtjeve koje se traže, jamstva, razlozi isključenja i dokazi sposobnosti, 
kriterij za odabir, rok valjanosti ponude, rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, adresu 
elektroničke pošte, datum objave na služenim stranicama. 
 
(7) Rok za dostavu ponude iznosi  najmanje pet (5) dana od dana slanja Poziva. 
Za odabir ponude je dovoljna jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja. 
 
(8) Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave, odnosno složenosti i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu 
ponuda može se uputiti najmanje jednom gospodarskom subjektu u slučajevima: 
- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na 
temelju Zakona i dr. propisa 
- odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, 
usluga vještaka, odnosno specifičnih specijalističkih-stručnih zvanja 
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- kada je potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a  povezanih funkcionalnih ili 
prostornih cjelina 
- za dodatne radove ili usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu 
bili uključeni u osnovni projekt, odnosno projektni zadatak, niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih 
okolnosti postali nužni za izvršenje ugovora, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji 
izvršava osnovni ugovor 
- nabave od pravnih osoba čiji je Općina osnivač ili vlasnik, odnosno u kojima ima  većinski udio      
- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost. 
 
(9) Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema 
redoslijedu zaprimanja. Upisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda. 
(10) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, upisuje se Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva svoj redni 
broj. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja zadnje izmjene i/ili dopune ponude. 
 
(11) Na omotnici označavaju se datum zaprimanja i vrijeme i redni broj ponude. 
 
(12) Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponude. 
 
(13) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja obavijesti naručitelju.  
 
(14) Naručitelj na temelju rezultata pregleda i ocjene ponude donosi Odluka o odabiru  najpovoljnije ponude, a 
temelji se na kriteriju za odabir ponude.  
 
(15) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sadrži najmanje naziv naručitelja, predmet nabave procijenjenu 
vrijednost nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana, te cijena odabrane ponude. 
 
(15) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj 
je obvezan dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, potvrda el. poštom, objava na 
internetskim stranicama Općine Čavle ili EOJN). 
 

RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA 

Članak 8. 
(1) Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura, Naručitelj može u pozivu za 
dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja shodno odredbama članaka 251. do 
255. Zakona o javnoj nabavi. U tom slučaju sve dokumente koje naručitelj traži, ponuditelji mogu dostaviti u 
neovjerenoj preslici. 
 
(2) Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 
 
(3) Za postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura Naručitelj kao 
razlog isključenja može odrediti postojanje duga prema Općini Čavle kao i prema pravnim osobama kojih je Općina 
osnivač ili suosnivač. 
 

Članak 9. 
(1) Za postupke jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura, Naručitelj u postupku nabave 
može od gospodarskog subjekta tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, 
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz 
djelatnosti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o Javnoj nabavi. 
 
(2) Bez obzira koje je jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj odredio ponuditelj može dati novčani polog u 
traženom iznosu. 
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(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene 
vrijednosti nabave. 
 
(4) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.  
 
(5) Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj mora tražiti njihovo produženje. 
U tu svrhu ponuditeljima se daje primjereni rok. 
 
(6) Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon završetka postupka 
jednostavne nabave, a presliku jamstva pohraniti. 
 
      
ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA     
  

Članak 10. 
(1) U postupcima jednostavne nabave ponude se zaprimaju na dokaziv način. 
 
(2) Ponude se izrađuju i dostavljaju na način sukladan propisanim uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda. 
 
 
OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA  

 
Članak 11. 

(1) Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće 7.000,00 eura. 
Otvaranje ponuda može biti javno u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 282. 
Zakona o javnoj nabavi. 
 
(2) Kod postupaka jednostavne nabave vrijednosti iz stavka 1. ovog članka najmanje  dva (2) ovlaštena 
predstavnika naručitelja otvaraju ponude, odmah, odnosno po isteku roka za dostavu ponuda i o tome sastavljaju 
zapisnik. U slučaju odbijanja ponude odgovarajuće se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi. 
 
(3) Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na 
dostavu ponuda, u kojem pregledu sudjeluje obvezno jedan ovlašteni predstavnik Naručitelja koji ima certifikat u 
području javne nabave. 
 
 
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
 

Članak 12. 
(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Ukoliko je kriterij odabira 
ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti 
estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok 
isporuke ili rok izvršenja i dr. U zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno je obrazložiti izabranu 
ponudu.    
 
 
ODABIR ILI PONIŠTENJE POSTUPKA 
 

Članak  13. 
(1) Kod jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura  Naručitelj na osnovi 
rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se temelji na kriteriju za 
odabir ponude. 
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(2) Odluku o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je u obvezi bez odgode 
istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, potvrda el. poštom, objavom 
na internetskim  stranicama Naručitelja i putem EOJN). 
 
(3) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi trideset (30) dana od dana isteka roka za 
dostavu ponuda. 
 
(4) Naručitelj je objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršnom dostavom na dokaziv 
način stekao uvjete za sklapanje ugovora o nabavi. 
 

Članak 14. 
(1) Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura iz razloga 
propisanih odredbama članka 298. Zakona o javnoj nabavi. 
 
(2) Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, naručitelj bez odgode donosi Odluku o 
poništenju postupka jednostavne nabave. 
 
(3) Odluka o poništenju postupka sadrži podatke o Naručitelju, predmet nabave, obrazloženje razloga poništenja, 
datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 
 
(4) Rok za donošenje Odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 
(5) Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda 
Naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.  
 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
(1) Za nabavu se u pravilu sklapa Ugovor s odabranim gospodarskim subjektom, sve u skladu s ponudom i pozivom 
za dostavu ponuda, a ugovor potpisuje Općinski načelnik. Naručitelj je u obvezi kontrolirati izvršenje Ugovora o 
nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom. 
 
(2) Nabava se može provesti i sklapanjem narudžbenice koju parafira ovlašteni službenik a potpisuje načelnik ili 
pročelnik. 
 
(3) Evidenciju o izdanim narudžbenicama i sklopljenim Ugovorima, kao i druge poslove u svezi objave ugovora, 
Plana nabave i dr. u vezi nabave, vodi ovlašteni službenik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu.  
 

Članak 16. 
(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine 
Čavle (Službe novine PGŽ 16/17).  
 

Članak 17. 
(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2023. godine. 
 
           

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-10  
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81.) Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Čavle 

 

 
Na temelju članka 35. 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, 98/19, 144/20), članka 31. stavka 22. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, 
pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle donosi dana 19. prosinca 2022. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Čavle 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za područje Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup).  
 
Povjerenstvo čini sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva 
predstavnika općinskog vijeća, jedan predstavnik upravnog tijela općine, te jedan predstavnik Ministarstva. 

 
 

Članak 2. 
U Povjerenstvo za zakup imenuju se:  

1. Marina Maršanić, dipl.iur., 
2. Davor Baćac, dipl.ing.geod., 
3. Goran Voloder, dipl.ing.agr., 
4. Karmen Karlić, dipl. ing. agr. – predstavnik Ministarstva, 
5. Anđelka Mamula, predstavnik Primorsko-goranske žuapnije, 
6. Stanislav Žeželić, vijećnik Općinskog vijeća Općine Čavle, 
7. Norbert Mavrinac, vijećnik Općinskog vijeća Općine Čavle. 

 
 

Članak 3. 
Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća Općine Čavle, traje do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća Općine Čavle. 
 

Članak 4. 
Povjerenstvo za zakup obavlja poslove propisane odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 
115/18, 98/19, 57/22) i podzakonskim propisima donesenim temeljem tog Zakona.  
 
 

Članak 5. 
Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezanih za provedbu postupaka javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja Upravni odjel za 
lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle. 
 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-11 
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82.) Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle 

 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 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, 144/20) i članka 19. 
Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 3/21, 12/21, -
pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine donosi 
 
  

ODLUKU 
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle 

 
 

Članak 1.  
Daje se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda nekretnina u vlasništvu Općine Čavle i 
to k.č.br. 1807/238, Brdo Mavrinci, pašnjak, u površini od 231 m2 i k.č.br. 1807/239, pašnjak, površine 228 m2, 
obje k.č.br. upisane u zk.ul.br. 3973, k.o. Cernik-Čavle. 
 
Procijenjena tržišna vrijednost predmetnih nekretnina iznosi 145.000,00 kn. 
 
 

Članak 2. 
Početna prodajna cijena nekretnine iz članka 1. utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti nekretnina po 
ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke. 
 
 

Članak 3. 
Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih ponuda. 
 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za provedbu natječaja voditi će se kriterijem najviše ponuđene 
cijene. 
 
 

Članak 4. 
U skladu s ovom Odlukom, općinski načelnik objaviti će natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čavle. 
U natječaju će se naznačiti oznaku nekretnine, početnu kupoprodajnu cijenu, visinu jamčevine te način i rok 
sklapanja ugovora o kupoprodaji i isplate kupoprodajne cijene. 
 
 

Članak 5. 
Po provedenom natječajnom postupku sklopiti će se Ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuđačem. 
 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-12 
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83.) Odluka o kupnji nekretnina 

 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 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, 144/20) i članka 19. 
Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 3/21, 12/21, -
pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine donosi 
 
  

ODLUKU 
o kupnji nekretnina 

 
 

Članak 1.  
Općina Čavle kupuje od Ane Mavrinac Glažar, Get 3, Cernik, Čavle, nekretnine označene kao k.č.br. 1025/2, 
oranica, površine 75 čhv, k.č.br. 1026/7, livada, površine 128 čhv, k.č.br. 1026/9, livada, površine 178 čhv, sve 
upisane u zk.ul.br. 2154, k.o. Cernik-Čavle. 
 
Predmetne nekretnine nalaze se u obuhvatu Detaljnog plana uređenja Sportskog centra Mavrinci. 
 
Općina Čavle ima interes za stjecanje prava vlasništva na predmetnim nekretninama zbog privođenja namjeni 
sukladno Detaljnom planu uređenja Sportskog centra Mavrinci. 
 
 

Članak 2. 
Sukladno utvrđenjima iz članka 1. ove odluke, između Općine Čavle i Ane Mavrinac Glažar, sklopiti će se ugovor o 
kupoprodaji nekretnina k.č.br. 1025/2, oranica, površine 75 čhv, k.č.br. 1026/7, livada, površine 128 čhv, k.č.br. 
1026/9, livada, površine 178 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 2154, k.o. Cernik-Čavle po kupoprodajnoj cijeni od 
300.000,00 kn. 
 
 

Članak 3. 
Ovlašćuje se općinska načelnica na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina  pod uvjetima navedenim u ovoj 
odluci. 
 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ:2170/03-01-22-13  
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84.) Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Čavle za 2023. godinu 

 
 

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 
16/19) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i Službene 
novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. 
prosinca 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Čavle za 2023. godinu 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Čavle donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Čavle za 2023. 
godinu. 

 
Članak 2. 

 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Čavle za 2023. godini sastavni je dio ove Odluke. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-14 
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85.) Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Čavle 

 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne 
novine” broj 16/19) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 
i Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 
održanoj 19. prosinca 2022. godine, donosi  

  

 

ODLUKU 
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Čavle 

    

 

Članak 1. 

U općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 
imenuju se: 

1. Dolores Burić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, za predsjednicu, 
2. Danijel Mavrinac, komunalni redar, za člana, 
3. Dario Miculinić, Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i upravljanje objektima u vlasništvu 

Općine Čavle, za člana. 
  

 Članak 2. 

 Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

   

Članak 3. 

Povjerenstvo obavljaj sljedeće poslove: 

1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine, 

2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, 

3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu, 

4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 
oštećenicima, 

5. prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih 
nepogoda prema Zakonu, 

6. izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično 
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta, 

7. surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona, 

8. donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima. 

            

Članak 4. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine 
Čavle. 

   

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle.  
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-15 
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86.) Odluka o donošenju Plana, programa i načina upoznavanja stanovništva Općine Čavle s opasnostima od požara 

 
 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 92/10)17 i članka 19. Statuta 
Općine Čavle, (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine Čavle 03/21, 
12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle donosi dana 19. prosinca 2022. godine donosi 
 

ODLUKU 

o donošenju Plana, programa i načina upoznavanja stanovništva  

Općine Čavle s opasnostima od požara 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od 
požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji 

upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara. 

 

Članak 2. 

 Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji 

prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se 

dogodi požar. 

 

 Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od 
požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog 

i obrazovnog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge 
građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja. 

 

 Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi nastavni 
program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Općine Čavle prije svega obavještava putem plakata i službenih 

glasila te web stranice Općine Čavle o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju 

u slučaju nastanka požara. 

 

 Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku 
održavati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara. 

 

Članak 3. 

 Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom 
programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara, te način na koji se to može dopuniti (npr. izvannastavne 

aktivnosti). 

 

 Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem 
Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od 

požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja. 

 

 Programom zaštite od požara se određuje koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu 
putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata, te službenih glasila. 
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Članak 4. 

Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara će Općinsko vijeće Općine Čavle donijeti u roku od 3 
mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.  

 

Članak 5. 

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara donijet će se u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na 
snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.  

 

Članak 6. 

 Stanovništvo Općine Čavle će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom sirenom na 

uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, za cijelo područje Općine, u slučaju 
većeg požara. 

 

 U slučaju lokalnog požara stanovništvo Općine Čavle koje se nalazi u blizini lokaliteta požara obavijestit će se 

putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same zaštiti 

ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih dobara, 
te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara. 

 

 Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalnih radiostanica i drugih 
elektroničkih medija, kao i putem razglasa. 

 

Članak 7. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 

 

 
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-16  



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE ČAVLE  str. 726 
20. prosinca 2022.  broj 11/2022.
   
87.) Odluku o imenovanju mrtvozornika na području Općine Čavle 

 
 

Na temelju članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20, 119/22) te 
odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14, 27/15, 
12/18, 41/18 i Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle 
na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine donijelo je  
  
 

ODLUKU 
O IMENOVANJU MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE 

 
 

Članak 1. 
Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije imenuje: 
   

1. prof. dr. sc. Dražen Cuculić dr. med., 

2. Alen Malašević dr. med.,  

3. Dejan Ivošević dr. med.,  

4. Antun Ferenčić dr. med.,  

5. Danijel Marčinko dr. med., 

6. Nenad Đorđević dr. med., 

7. Denis Zvonarić dr. med., 

8. Nera Fumić mag. med. techn. 

 

za mrtvozornike za područje Općine Čavle. 

 

 
Članak 2. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Općine Čavle  KLASA: 021-
05/21-01/02, URBROJ: 2170-03-21-01-8 (Službene novine Općine Čavle 03/21). 

 
Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Čavle“. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

 

KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ:2170/03-01-22-17  
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88.) Proračun Općine Čavle za 2023. i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godine  
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89.) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu 

 

 
Temeljem odredbe članka 18. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 19. i 29. Statuta Općine 
Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN OČ 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće 
Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 
 

 
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle 

za 2023. godinu 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općinskog proračuna Općine Čavle za 2023. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje financijskom i 
nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga 
pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Čavle. 
 

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.  

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 
Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. U 

prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od 
donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, 
materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane unutar općeg proračuna, naknade građanima i 
kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku 
imovinu i otplatu zajmova. 

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih 
po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i 
organizacijskom klasifikacijom proračuna. 

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, 
lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. 

U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koje 
općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz svog djelokruga u skladu s 
propisima i drugim aktima. 

 
Članak 3. 

 Sredstva za rashode i izdatke korisnika proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima 
općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač, predstavnicima i vijećima nacionalnih manjina, te ostalim 
korisnicima koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava. 

 
 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak 4. 
 Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu Proračuna. 
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 Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom 
dijelu Proračuna. 
 Rashodi i izdaci proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od pomoći 
izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene. 
 Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci 
pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa. 

 Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći 
pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik, ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu 
Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća. 

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se 
izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih prihoda. 
 

Članak 5. 
 Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela, a u skladu s raspoloživim sredstvima. 
 Proračunski korisnici – ustanove Općine za koje su sredstva planirana, obvezni su dostaviti tijelima 
općinske uprave svoje financijske planove izrađene po mjesecima za cijelu godinu u roku od 15 dana od dana 
donošenja Proračuna. 
 
 

Članak 6. 
Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik. 

 Općinska uprava i uprava proračunskog korisnika odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za 
potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje 
svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna i odlukama Općinskog 
načelnika. 
 

 
III. PRORAČUNSKA ZALIHA 
 

Članak 7. 
 U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu 13.272 EUR, za financiranje nepredviđenih 
rashoda tijekom proračunske godine, sukladno Zakonu o proračunu. 
       O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, sukladno namjenama propisanim 
Zakonom. 

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica. 
 
 

Članak 8. 
 Općinski načelnik podnosi kvartalno izvještaj o korištenju proračunske zalihe iz članka 7. ove Odluke 
Općinskom vijeću u roku od 60 dana od dana isteka kvartala. 
 
 
 
IV. PRIHODI PRORAČUNA 
 

Članak 9. 
Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine i općinski proračunski korisnici odgovorni su za 

potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za 
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s planiranim namjenama. 

Prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju se u proračun na jedinstveni račun riznice u skladu sa 
zakonom, drugim propisima ili aktima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu. 
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V. NAMJENSKI PRIHODI 

 
Članak 10. 

Namjenski prihodi i primici proračuna i općinskih proračunskih korisnika su pomoći, donacije, prihodi za 
posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu općine i općinskih proračunskih korisnika, 
naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja. 
 Prihodi i primici iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se u proračun i koriste isključivo za namjene utvrđene 
planom. 
 

Članak 11. 
 

Namjenski prihodi iz članka 10. ove Odluke koji nisu iskorišteni u tekućoj godini prenose se u sljedeću 
proračunsku godinu. 

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik 
može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.  

Uplaćene i prenesene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene 
te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom do visine uplaćenih 
odnosno prenesenih sredstava, a mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima. 

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se plan Proračuna i financijski planovi 
proračunskih korisnika za tekuću godinu. 

Prihodi kojima je namjena utvrđena posebnim zakonskim odredbama mogu se, u slučaju nedostatka 
drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini 
pozajmice i izvršenim povratima.  
 
 
 
VI. VLASTITI PRIHODI 
 

Članak 12. 
 Prihod koji proračun i općinski proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim 
uvjetima (vlastiti prihodi) planiraju se u financijskima planovima proračuna i proračunskih korisnika. 
 Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovog članka koji se ne iskoriste u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu 
proračunsku godinu. 
 Proračunski nadležna tijela općinske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovog članka.  
 Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskog korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa 
utvrđenih u financijskom planu korisnika do visine uplaćenih sredstava, uz suglasnost tijela upravljanja. 
  
 
VII. TROŠENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 
 

Članak 13. 
 Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenog ispravi kojom se 
dokazuje nastanak obveze. 
      Osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i 
visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. 

 
 

Članak 14. 
 Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na 
propisima o javnoj nabavi. 
 

Članak 15. 
Rashodi i izdaci općinskih proračunskih korisnika isplaćuju se s jedinstvenog računa proračunske riznice 

na temelju naloga proračunskih korisnika i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava koje su odgovorne osobe 
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proračunskog korisnika potpisale i potvrdile pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave 
te odredili oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se obveze evidentiraju i isplaćuju te izdale odgovarajući 
nalog za knjiženje i plaćanje obveze.  

Sklapanje pisanog ugovora za isplatu sredstava iz Proračuna obvezno je u slijedećim slučajevima: 
- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao 
nagrade; 
- za sve nabave roba, radova i usluga sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave; 
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl., kao i usluge agencija studentskog 
servisa). 
 
 

Članak 16. 
Osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika utvrđuje Općinski načelnik suglasno postojećim 

propisima. 
 Osnovicu i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog 

Općinskog načelnika.  
 
 
 

Članak 17. 
 Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, sredstva za rad vijeća nacionalnih 
manjina, sredstva za rad Savjeta mladih, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća, naknada troškova i 
nagrada za rad članova vijeća nacionalnih manjina, isplaćivat će se temeljem odluke Općinskog vijeća.  
 

 
Članak 18. 

 Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 
 Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda 
Proračuna. 

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinski načelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva. 
 
 

Članak 19. 
 Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje upravni odjel, a 
potpisuje Općinski načelnik. 
 Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba, kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja 
ili izvođenja radova i usluga dostavljaju se Općinskoj upravi - financije. 
 

 
VII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN 

 
Članak 20. 

 Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana potrebno je odmah 
zahtijevati povrat proračunskih sredstava u Proračun. 

 
 

 
VIII. PLAĆANJE PREDUJMA 
 

Članak 21. 
 Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i temeljem prethodne suglasnosti 
Općinskog načelnika. 
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IX. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM 
 

Članak 22. 
 Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 
 Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim 
osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti. 
 Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinski načelnik te potpisuje i Ugovor. 
 Prihod od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. 
       Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2023. godine. 
 
X. OTPIS DUGOVA 
 

Članak 23. 
 Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug Općini ako bi troškovi postupka naplate 
potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga, a sve sukladno 
propisima.  
 
 
XI. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE 
 

Članak 24. 
 Općinski načelnik i općinska uprava upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine.  
 Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u 
zakup. 
 Imovinom se mora upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini sukladno zakonu. 
 Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima 
poslovanja. 
 
 

Članak 25. 
 Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u općinskoj upravi – 
financije. 
 Sve poslovne promjene na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini potrebno je evidentirati u roku od 30 dana 
od dana nastanka promjene. 
 
 
XII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA 
 

Članak 26. 
    Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje dinamike priljeva 

sredstava i dospijeća obveza, a sve suglasno Zakonu o proračunu. 
 Općina se može dugoročno zadužiti za investicije koje su planirane u Proračunu. Odluku o zaduživanju 
donosi Općinsko vijeće sukladno odredbama Zakona o Proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja 
jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi 
godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključene su i obveze iz prethodnih godina.  
 

Tekuće otplate duga, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu u iznosu 220.187 EUR, te 
pripadajuće kamate u iznosu 6.902 EUR odnose se na: 

- otplatu kredita za dogradnju škole  - glavnica 154.888 EUR  i pripadajuće kamate od 5.508 EUR  
- financijski leasing za nabavu osobnih automobila u iznosu 7.565 EUR i pripadajuće kamate 929 EUR,  
- otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete – glavnica 42.604 EUR i kamata 319 EUR, 
- otplata kredita za energetsku obnovu Doma Čavle – glavnica 15.130 EUR i kamata 146 EUR, imaju u 
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izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima. 
 
Općina se u 2023. godini neće zaduživati, čime se ukupan dug na kraju proračunske godine očekuje u iznosu od 
782.743 EUR. 

 
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost 

Općinskog vijeća, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine. 
 Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 6. ovog članka sukladno pozitivnim 
zakonskim propisima i Odluci Općinskog vijeća. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine. 
 

Članak 27. 
Tečajne razlike mogu se u skladu s obračunom priznati i iznad iznosa predviđenog Proračunom. 
 
 

XIII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA 
 

Članak 28. 
Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva. Prihodi i rashodi 

proračuna iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja. 
Primici i izdaci proračuna iskazuju se po načelu novčanog tijeka. 
Proračunsko računovodstvo za proračun i općinske proračunske korisnike vodi općinska uprava - financije 

u jedinstvenom informacijsko-informatičkom sustavu riznice. 
 

 
 

Članak 29. 
 Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim dugom i 
gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava 
proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljati će se u općinskoj upravi – financije. 
 Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su općinskoj upravi - financije dati sve potrebne podatke, 
isprave i izvješća koja se od njih traže. 
 Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, 
općinska uprava o tome će izvijestiti Općinskog načelnika. 
 
 

Članak 30. 
 Općinska uprava izrađuje i dostavlja Općinskom načelniku kvartalne izvještaje o izvršavanju Proračuna u 
rokovima propisanim Zakonom o proračunu. 
 Općinski načelnik podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršavanju Proračuna Općinskom vijeću u 
rokovima propisanim Zakonom o proračunu. 

 
 

Članak 31. 
 Proračunski korisnici dužni su sastaviti i dostaviti tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske 
izvještaje općinskoj upravi. 
 Općinska uprava konsolidira izvještaje iz stavka 1. ovog članka i izrađuje konsolidirani polugodišnji i 
godišnji financijski izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u roku 
utvrđenom Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
  Trgovačko društvo kojeg je Općina osnivač ili većinski vlasnik dužno je dostaviti godišnji izvještaj o 
poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za 
predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu. 
 Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog 
pokrića gubitka poslovanja. 
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XIV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA 
 

Članak 32. 
 Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i primitaka 
Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom. 
 Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje utvrditi će Općinsko 
vijeće izmjenama i dopunama Proračuna. 

 
 

Članak 33. 
 Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela i između pojedinih 
razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se 
umanjuje. 
 O izvršenim preraspodjelama Općinski načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće. 
 

Članak 34. 
 Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. 
 Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2023. godinu. 
 O namjeni viška prihoda odnosno o pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom 
donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2022. godinu. 
 

 
XV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 35. 
 Ova Odluka stupa objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. 
godine 

 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

KLASA: 021-05/22-01/10 

URBROJ: 2170/03-01-22-19 
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90.) Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2023. godinu 

 
 

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, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Čavle 
(SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN OČ 03/21, 12/21 i pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 

PROGRAM 
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini  

Čavle za 2023. godinu 

Članak 1. 

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2023. 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 
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-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 2023. godinu je zadržati i poboljšati postojeću razinu socijalne i zdravstvene skrbi. 

Članak 8. 

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2023. osiguravaju se u Proračunu 
Općine Čavle za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 312.270,19 EUR. 

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 2023. 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 objaviti će se u Službenim novinama općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ :2170/03-01-22-20 

 
 
 
 
 
 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2023. 

2015  SOCIJALNA SKRB 248.695,97 

 A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima 69.015,85 

 A201502 Pomoć za novorođene 17.253,97 

 A201504 Pomoć osobama s posebnim potrebama 14.864,95 

 

A201505 
A201506 

Tekuće donacije u socijali 
Skrb za osobe treće životne dobi 

663,61 
45.125,75 

 
K201502 
 

Obnova kuće na potresom pogođenom 
području 

19.908,42 
 

 T201501 Klub umirovljenika 77.616,29 

 T201501 Održavanje Klub umirovljenika Čavle 4.247,13 

2016  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 60.919,76 

 

A201601 
A201602 

Javno zdravstvo 
Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu 

929,06 
5.308,91 

 A201603 Zdravstvena zaštita 25.217,33 

 A201603 Akcije u zdravstvu 15.926,74 

 A201605 Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu 13.537,72 

    

2017  PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI 2.654,46 

 T201701 Dani zdravlja 2.654,46 

  SVEUKUPNO 312.270,19 
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91.) Program javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2023. godinu 

 
 

Na temelju odredbe članka 75. st.3. Zakona o sportu (141/22) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 
26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 
održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 

PROGRAMA 
javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2023. godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2023. 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 2023. 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 2021. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine 
Čavle za 2023. godinu u ukupnom iznosu 286.343,31 EUR. 

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 2023. godinu. 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, 
izrađuje Odjel. 
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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 2023. 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 objaviti će se u Službenim novinama općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 

Općinsko vijeće Općine Čavle 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac  
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-21 

 

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2023. 

2008  Sport  

 A200801 Potpore udrugama u sportu 114.799,09 

 A200802 Održavanje BD Hrastenica 19.775,70 

 A200803 Održavanje SRC Mavrinci 79.766,40 

 K220807 Pomoćno igralište NK Grobničan 27.672,71 

 K200808 Sportski centar Grobnik 12.475,94 

 

K200801 
A200805 

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 
Održavanje nogometnog igrališta 

1.990,84 
29.862,63 

  UKUPNO 286.343,31 
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92.) Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2023. godinu 

 
 

Na temelju odredbe članka 5. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i članka 
19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i pročišćeni tekst 04/22), 
Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2023. godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2023. 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, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, 

− 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 2023. 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 2023. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine 
Čavle za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 599.781,52 EUR. 

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 2023. 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. 
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Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi te redovito održavati 
objekte iz Proračuna Općine za 2023. 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 objaviti će se u Službenim novinama općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac  

KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-22 

 
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2023. 

2005 
 

Kultura 296.111,73  
A200501 Potpora udrugama u kulturi 67.018,88  
A200502 Obilježavanje praznika 6.105,25  
A200504 Općinsko glasilo Gmajna 11.281,44  
A200505 Održavanje Kaštel Grobnik 53.089,12 

 T200502 Istraživanje lokaliteta Grobišća 2.654,46 

 K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle  7.963,37 

 K200504 Projekt Povežimo se baštinom 132.722,81 

 A200506 Otplata kredita za energ.obnovu 
Doma Čavle 

15.276,40 

2006 
 

Knjižnica Čavle 43.665,81  
A200601 Redovna knjižnična djelatnost 38.755,06  
K200601 Nabava opreme i knjiga 4.910,75 

2007 
 

Turizam 260.003,98  
A200701 Turistička zajednica Općine Čavle 53.089,12 

 A200703 Promidžba i informiranje 1.194,51 

 K200701 Inv.ulaganja u domove na Platku 53.089,12 

 K200702 Uređenje poučne staze Platak 152.631,23   
SVEUKUPNO 599.781,52 
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93.) Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2023. godinu 

 

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 
57/22) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i 
pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 

 

PROGRAM 
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Programom javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2023. 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 1.394.717,64 
EUR. 

Članak 5. 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2023. godini u dijelu koji se 
odnosi na predškolski odgoj planiraju se u iznosu 1.098.413,96 EUR i to iz sredstava proračuna Općine Čavle 
565.359,35 EUR, sudjelovanje roditelja u cijeni programa kojim su obuhvaćena njihova djeca 315.017,59 EUR, 
pomoći iz državnog proračuna za predškolu i djecu s teškoćama u razvoju 2.972,99 EUR, pomoći iz državnog 
proračuna za manjine 1.911,21 EUR,  vlastitih prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 3.450,79 EUR te EU 
sredstva u iznosu od 209.702,03 EUR za Projekt RAST koji je u potpunosti financiran iz EU sredstava. Za dio koji se 
odnosi na školstvo planiraju se ukupna sredstva u iznosu 296.303,68 EUR 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 2023. godinu. 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, 
izrađuje Odjel. 
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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 objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-23 

 
 
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA 

Program Aktivnost Opis Proračun 2023. 

2003  Predškolski odgoj 1.098.413,96 

 A200301 Rashodi za zaposlene 715.389,21 

 A200302 Rashodi poslovanja 278.187,02 

 K200301 Nabava dugotrajne imovine 796,33 

 A200303 Potpore predškolskom odgoju 4.048,04 

 K200302 Projekt RAST 99.993,36 

2004  Školstvo 296.303,68 

 A200401 Potpore učenicima i studentima 106.576,42 

 A200402 Potpore osnovno školstvo 29.331,74 

 A200403 Otplata kredita za dogradnju škole 160.395,52 

  UKUPNO 1.394.717,64 
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94.) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu 

 
 

Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 
143/13, 65/17 i 14/19) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 
41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. 
prosinca 2022. godine, donijelo je  
 
 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U 
PROSTORU ZA 2023. GODINU 

 
 

Članak 1. 
 
Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenja dijela od 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito 
izgrađena zgrada nalazi.  
 

Članak 2. 
Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su prihod Proračuna 
Općine Čavle za 2023. godinu planira se u iznosu od 2.654,46 EUR.  
 
 

Članak 3. 
Planirani iznos sredstava naknade iz prethodnog članka koristiti će se za financiranje Proračunom predviđenih 
programa, kako slijedi:  
 
- legalizacija nerazvrstanih cesta 2.654,46 EUR. 
 
 

Članak 4. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-24 
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95.) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 

 
 

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) i članka 19. Statuta 
Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i pročišćeni tekst 04/22) 
Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine, donijelo je  
 
 

PROGRAM  
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu utvrđuje se namjena korištenja sredstava 
šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma 
(drvni sortimenti) u visini od 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.  
 
 

Članak 2. 
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na IBAN žiro računa proračuna Općine Čavle.  

 
 

Članak 3. 
U proračunu Općine Čavle za 2023. godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 9.290,60 EUR.  
 
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka utrošiti će se za slijedeće kapitalne projekte:  

- Dogradnja baze podataka GIS – 9.290,60 EUR. 
 

Članak 4. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-25 
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96.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

 

 
Na temelju članaka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) te članka 19. 
Statuta Općine Čavle Općinsko vijeće Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i 03/21, 12/21 i 
pročišćeni tekst 04/22), na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 

 
PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem 
tekstu: Program) na području Općine Čavle za 2023. godinu. 
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u potrebnih za ostvarivanje Programa s 
naznakom izvora financiranja. 

Članak 2. 
Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 882.470,53 EUR. 

Članak 3. 
Izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se kako slijedi: 
 

  
IZVORI SREDSTAVA EUR 

1 Komunalni doprinos 64.503,29 

2 Komunalna naknada 13.338,64 

5 Prihodi iz cijene komunalne usluge 15.926,74 

6 Prihod od povrata zajma komunalnim društvima 89.720,62 

8 Ostala sredstva proračuna 357.365,99 

10 Pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova iz EU sredstava 338.987,33 

11 Ministarstvo poljoprivrede 2.627,92 

  UKUPNO 882.470,53 

  
 

 
 

  NAMJENA SREDSTAVA EUR 

A. Građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja  

1. Izgradnja ceste u zoni Soboli I2 384.259,08 

 Pomoći iz EU sredstava 188.864,56 

 Pomoći Min.regionalnog razvoja 126.484,84 

 Ostali prihodi proračuna 66.255,22 

 Komunalna naknada 2.654,46 

2. Oborinska odvodnja 28.535,40 

 Komunalni doprinos 21.235,65 

 Ostali prihodi 7.299,75 

3. Proširenje javne rasvjete 26.544,56 

 Komunalni doprinos 26.544,56 

4. 
Radne zone 

- Projekt Cernik K1 
 

47.152,98 
1.910,00 

45.242,98 
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        -       Zemljište Soboli I2 

 Ostali prihodi  36.468,80 

 Komunalna naknada 10.684,18 

B. Postojeće građevine komunalne infrastructure koje će se rekonstruirati   

5. Ulica Podbrdo 132.722,81 

 Ostali prihodi 132.722,81 

6. Groblje Grobnik – ograda i potporni zid 65.365,99 

 Ostali prihodi proračuna 39.100,14 

 Pomoći iz EU sredstava 23.637,93 

 Ministarstvo poljoprivrede 2.627,92 

7. Obnova dječjih igrališta 6.636,14 

 Komunalni doprinos 6.636,14 

C. Druga pitanja uređena Zakonom  

8. Kapitalne pomoći - KD Čistoća 6.636,14 

 Prihodi od povrata zajma kom.društvima 6.636,14 

9. Kapitalne pomoći - KD Vodovod 67.157,74 

 Prihodi od povrata zajma kom.društvima 67.157,74 

10. Kapitalne pomoći - KD Autotrolej 31.853,47 

 Prihodi od povrata zajma kom.društvima 15.926,74 

 Prihod iz cijene kom.usluge 15.926,74 

11. Dokumenti prostornog uređenja 27.871,79 

 Ostali prihodi proračuna 27.871,79 

12. Ostali planovi i projekti 48.443,83 

 Komunalni doprinos 10.086,94 

 Ostali prihodi proračuna 38.356,89 

13. Legalizacija – ceste 9.290,60 

 Ostali prihodi proračuna 9.290,60 

 UKUPNO 882.470,53 

 
Članak 3. 

Ovaj Program objaviti će se u Službenim novinama općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 

Općinsko vijeće Općine Čavle 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac v.r. 
 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ:2170/03-01-22-26 
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97.) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

 
 

Na temelju članaka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) te članka 19. 
Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 
12/21 i pročišćeni tekst 4/22) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 

 
PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Čavle za 2023. godinu (u 
daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa 
Izvori i namjena sredstava u eurima za održavanje komunalne infrastrukture utvrđuju se kako slijedi: 

 IZVORI SREDSTAVA  

1. Komunalna naknada 914.261,05 

2. Ostali prihodi proračuna 60.468,52 

   

  UKUPNO  

   

1. Održavanje zelenih površina i groblja  

1.1. Održavanje javnih površina 165.903,51 

1.2. Održavanje groblja 3.981,68 

1.3. Komunalne usluge 3.318,07 

2. Održavanje cesta i javnih površina  

2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta 128.555,31 

2.2. Održavanje ograda na javnim površinama 10.617,82 

2.3. Održavanje oborinske odvodnje i ekologija 29.199,02 

2.4. Održavanje prometne signalizacije 19.908,42 

2.5. Čišćenje javnih površina 51.761,90 

2.6. Naknada za otpad 10.020,57 

3. Zimska služba 15.926,74 

4. Sanacija deponija 19.908,42 

5. Održavanje javnih objekata  

5.1. Održavanje autobusnih čekaonica 3.981,68 

5.2. Održavanje dječjih igrališta 6.636,14 

6. Javna rasvjeta 119.450,53 

7. Održavanje komunalne opreme 11.945,06 

8. Javni prijevoz 284.690,42 

9. Dezinsekcija i deratizacija 6.636,14 

10. Veterinarske usluge 13.272,28 

11. Javna vatrogasna djelatnost 69.015,86 

   

  UKUPNO: 974.729,57 

 
Članak 2. 

Opis i opseg poslova koje obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa: 
1.1. Održavanje javnih površina 
(pozicija Proračuna br.159 ) 
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Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina, parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim 
površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje. izgrabljivanje 
i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim 
lokalitetima: - Mavrinci cestovni otok, Mavrinci – Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, 
Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo 
selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, 
park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik 
placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, 
Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik 
– Mikeji, jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinje 
uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice – Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej 
– Cipica, pravac Mavrinci – Gorica, Boki, Cernik most.,raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad 
Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, 
pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo – Bondej, BK Cernik. groblje Cernik, Kamenjak – 
Lujzijana, otoci čvora Čavle – Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.  
 
1.2. Održavanje groblja 
(pozicija Proračuna br. 160) 

Održavanje groblja obuhvaća troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i 
pločnika, pošljunčanih površina, stabala, grmova, živice, cvjetnih gredica, okopavanje oko grmova I stabala, 
orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, 
održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim 
površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, te 
hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. 
1.3. Komunalne usluge  
(pozicija Proračuna br. 161 ) 
Komunalne usluge obuhvaćaju troškove komunalnih usluga (potrošnju vode) za potrebe održavanja čistoće i 
zalijevanje javnih zelenih površina na području Općine Čavle  
 
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta 
(pozicija Proračuna br. 162 ) 

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na 
nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i 
tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje),kao i mjestimičnog 
poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja 
sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 
Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste na području Općine Čavle. 
 
2.2. Održavanje ograda na javnim površinama 
(pozicija Proračuna br. 163) 

Održavanje ograda na javnim površinama podrazumijeva održavanje i popravke kojima se osigurava njihova 
funkcionalna ispravnost. 
 
2.3. Održavanje oborinske odvodnje  
(pozicija Proračuna br. 164 ) 

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina 
koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u 
građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju 
oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, 
prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih 
otpadnih voda. 
Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim 
cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže. 
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Obuhvaćeno je održavanje slivnika sa pripadajućim oborinskim kolektorom, linijskih rešetki, upojnih 
bunara, separatora i propusta. 
2.4. Prometna signalizacija 
(pozicija Proračuna br. 165) 
Radovi obuhvaćaju tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ogledala. 
 
2.5. Čišćenje javnih površina 
(pozicija Proračuna br. 166 ) 
Redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze 
kroz naselje) 

1. Pometanje 921.095 m2 javno prometnih površina s odvozom, 

1. Čišćenje zelenila – raslinja uz nerazvrstane ceste (54 km), 

2. Strojno pometanje 42h javnih površina. 

 

2.6. Naknada za otpad 

(pozicija Proračuna 166.3) 

Naknada za nedovoljno razvrstavanje otpada za 2021. godinu. 

 
3. Zimska služba 
(pozicija Proračuna br. 167 ) 
Zimska služba obuhvaća troškove uklanjanja snijega i padalina s javnih prometnih površina. 
 
4. Sanacija divljih deponija 
(pozicija Proračuna br. 168 ) 
Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.  
 
5.1. Održavanje autobusnih čekaonica 
(pozicija Proračuna br. 169) 
Održavanje i čišćenje 12 autobusnih čekaonica sa stajalištima. 
 
5.2. Održavanje dječjih igrališta 
(pozicija Proračuna br. 170) 
Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove na tekućem održavanju dječjih igrališta i to: održavanje sprava, 
opreme, igračaka i klupica, održavanje zelenila u sklopu igrališta, održavanje betonskih i pješčanih podloga i ostale 
radove na održavanju na sljedećim lokalitetima: Bajta, Baćina, Cipica, Cipica-Gaj, BK Cernik, Frlani, Grobnik, 
Hrastenica, Halovac, Zastenice, Žeželovo selo, Rakovo selo, DV Čavlić i Soboli.  
 
6. Javna rasvjeta 
(pozicija Proračuna br. 171. 172. 173 ) 

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući 
podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 
Ovim troškovima obuhvaćeno je i postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškovi 
popravaka. 
 
7. Održavanje komunalne opreme  
(pozicija proračuna 173.01, 173.02) 
Obuhvaća troškove održavanje komunalne opreme na području općine Čavle. 
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8. Javni prijevoz 
(pozicija Proračuna br. 174 ) 
Obuhvaća troškove subvencioniranja javnog linijskog prijevoza. 
 
9. Dezinsekcija i deratizacija 
(pozicija Proračuna br. 212) 
Temeljem Ugovora 4 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina kao i nadzor nad poduzetim 
DD mjerama od strane Zavoda za javno zdravstvo. Po potrebi se provode i dodatne mjere deratizacije i 
dezinsekcije na mikro lokacijama.  
 
10. Veterinarske usluge  
(pozicija Proračuna br. 213) 
Veterinarsko - higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju: 
hvatanje i omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih domaćih životinja i divljači s 
javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim 
uslugama.  
11. Javna vatrogasna djelatnost 
(pozicija Proračuna br. 67, 67.2 ) 
Obuhvaća djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje 
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, 
uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja, te financiranje redovne djelatnosti DVD-a Čavle. 
 

Članak 3. 
Ovaj Program objaviti će se u Službenim novinama općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 

Općinsko vijeće Općine Čavle 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-27 
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98.) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine 

Čavle za 2023. godinu 

 

 
Temeljem članka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 
29/19 i 98/19) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i 
pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
U Proračunu Općine Čavle za 2023. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću u iznosu od 7.963,37 EUR. 
 

Članak 2. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 3. 
Za svakog člana Općinskog vijeća u 2023. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 600 EUR. 
 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola godišnja naknada uvećava se za iznos od 54,45 EUR. 
 

Članak 4. 
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine 
Čavle za 2023. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi: 
 

Hrvatska demokratska zajednica  1.800,00 EUR 

Socijaldemokratska partija Hrvatske  2.454,45 EUR 

Primorsko-goranski savez  1.254,45 EUR 

Unija Kvarnera  1.200,00 EUR 

Akcija mladih  600,00 EUR 

Hrvatska stranka umirovljenika 654,45 EUR 

 
Članak 5. 

Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se 
na žiroračun ogranka političke stranke otvoren za njezino redovito financiranje djelatnosti. 
 
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK 

Norbert Mavrinac 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-28  
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99.) Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2023. godinu 

 
 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) i 
članka 19. Statuta  Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i pročišćeni 
tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine, donosi  
 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2023. GODINU 
 

Članak 1. 
 

Programom utroška sredstava boravišne pristojbe za 2023. godinu raspoređuju se sredstva 
boravišne pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Čavle. 
 

Članak 2. 
 
Općina Čavle u Proračunu za 2023. godinu planira ostvariti prihod od boravišne pristojbe u 

iznosu od 3.052,62 EUR. 
 

Članak 3. 
 
Sredstva iz članka 2. utrošit će se za sljedeće aktivnosti: 
Ostali planovi i projekti   3.052,62 EUR 

 
 

Članak 4. 
 
Program će se objaviti u „Službenim novinama Općine Čavle“ i stupa na snagu 1. siječnja 
2023. godine. 
 
 

Općinsko vijeće općine Čavle 

Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 

KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-29  
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100.) Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika 

 
 

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine« broj 28/10) te odredbe članka 19. stavak 1. podstavak 27. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine Čavle 03/21, 
pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj 19. 
prosinca 2022. godine donosi  
 
 

ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Odluke 
o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika 

 
 

Članak 1. 
U Odluci o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika (Službene novine Općine Čavle 9/21) u 
članku 3. iznos od „3.530,00“ mijenja se iznosom od „3.883,00“.  
 

Članak 2. 
U članku 5, dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:  
 
„ (2) Općinski načelnik koji dužnost obnaša profesionalno ima pravo na novčanu mjesečnu paušalnu naknadu za 
podmirivanje troškova prehrane najviše do visine neoporezivog iznosa sukladno odredbama Pravilnika o porezu 
na dohodak. U slučaju da se isplaćuju novčane naknade za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu 
neoporezivo isplatiti/podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju. 
 
(3) Općinski načelnik koji dužnost obnaša profesionalno ima pravo na potporu za novorođenče te potporu za slučaj 
smrti člana uže obitelji u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u 
općinskim upravnim tijelima.“ 
 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu na 8 dana od dana objave, osim 
članka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. g. 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-30 
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101.) Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Čavle 

 
 

Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) (NN 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, 144/20) i članka 19. Statuta Općine Čavle 
SN PGŽ br. 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN Općine Čavle 3/21, 12/21, 4/22-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 
Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi 
 
 
 

Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke 

o izdavanju službenog glasila Općine Čavle 
 
 

Članak 1. 
U članku 5. stavku 2.  izraz ˝tajnik općinskog načelnika i općinskog vijeća˝ mijenja se izrazom ˝viši stručni 
suradnik za imovinsko-pravne i upravne poslove˝. 
 
 

Članak 2. 
U članku 8. stavku 1. izraz ˝web˝ mijenja se  izrazom ˝službenim internetskim˝. 
 
U stavku 2. izraz ˝pisanom˝ mijenja se izrazom ˝digitalnom˝, a izraz ˝ Uredu državne uprave u Primorsko-
goranskoj županiji˝ se briše.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 021-05/22-01/10 
URBROJ: 2170/03-01-22-31 
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