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Temeljem članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.) i članka 37. Statuta 
Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br.20/14; 26/14., 27/15 i 12/18)  dostavljam Općinskom vijeću  

Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle 
za razdoblje: siječanj – lipanj 2018. 

 
Uvodni dio  

  
 Člankom 48. uvodno spomenutog Zakona utvrđeni su izvršni poslovi lokalne samouprave, a 
člankom 37. Statuta Općine Čavle definirani su poslovi izvršne vlasti: 
 - priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće 
 - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata koje donosi Općinsko vijeće 
 - utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna Općine 
 - upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine sukladno 
zakonima, statutom i općim aktima Općinskog vijeća 
 - odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom 
Općine, sukladno zakonima 
 - upravlja prihodima i rashodima Općine 
 - upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Općine 
 - nadzire rad upravnih tijela 
 - predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune 
 - obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonima i Statutom Općine. 
 
 U izvještajnom razdoblju općinska načelnica Općine Čavle, u okviru svog djelokruga rada, 
obavljala je: 
 - izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, 
 - utvrđivala je prijedlog općih akata koje donosi Općinsko vijeće, 
 - davala mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi 
ovlašteni predlagači, 
 - izvršavala i osiguravala izvršavanje općih akata općinskog vijeća, 
 - upravljala nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima 
Općine, 
 - utvrdila prijedlog godišnjeg proračuna i njegovih izmjena i dopuna, 
 - usmjeravala djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog  
djelokruga Općine i nadzirala njihov rad, 
 - i sve druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 
 
 Djelovanje općinske načelnice 
Općinski proračun Općine Čavle za 2018. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća 
Općine Čavle: 

-   Proračun Općine Čavle  za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijet je na sjednici 
Općinskog vijeća  6.12.2017. godine i objavljen u SN PGŽ 36/17. 

 -  Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. 
godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23.4.2018. godine i objavljena u SN PGŽ 12/18. 
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-  Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2017. donijeta na sjednici  Općinskog vijeća   
23.4.2018. godine i objavljena u SN  PGŽ 12/18. 

Općinska načelnica i Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle u 
promatranom razdoblju pripremili su materijale za pet redovnih sjednica Općinskog vijeća te jednu 
svečanu sjednicu povodom Dana Općine Čavle. Doneseno je ukupno 36 odluka (uključujući izvješća i 
suglasnosti) koje su objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije. U prvih šest 
mjeseci održana su 22 kolegija načelnice, a s radom su započeli i savjetnici načelnice (Majda 
Manjgotić Paravić za resor djece i mladih te kulture, Petra Šuljić za resor sporta, socijale i zdravstva i 
Ervin Bura za resor komunalnog gospodarstva).  

U prvih šest mjeseci izvršen je proračun u visini 15.604.273 kn, odnosno 38% od Plana za 2018. 
godinu.  

Područje financija  

U prvoj polovici godine ostvareno je 41% prihoda i 38% rashoda, odnosno proračun je 
realiziran u visini 15.604.273 kn od planiranih 41.160.000 kn.  

 Ostvareno je gotovo milijun kuna tekućih pomoći od čega iz PGŽ (150.000kn za autobusnu liniju 
Platak) i iz državnog proračuna 787.518 kn (kompenzacijska mjera uvedena zbog izmjena Zakona o 
porezu na dohodak)  

Ostvarene kapitalne pomoći u iznosu od 2.283.550  kn odnose se na: 

- 147.500 kn od Ministarstva kulture za radove izvedene u Kaštelu Grobnik tijekom 2017. godine 
(arheološko istraživanje atrija) 

- 670.978 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova preostalih po sklopljenom ugovoru 
za financiranje rekonstrukcije-dogradnje OŠ Čavle iz 10% sredstava poreza na dohodak 

- 1.465.072 kn od Primorsko-goranske županije za rekonstrukciju-dogradnju OŠ Čavle., a sukladno 
dinamici izgradnje, odnosno plaćanja 

Javne potrebe  

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

Financiranje predškolskog odgoja na razini je prošle godine. U našoj ustanovi DV Čavlić 
zaposleno je 45 djelatnika, od čega ih je 5 na porodiljnom dopustu, a upisano je 255 djece od 1-6 
godina starosti. U proljetnim mjesecima proveden je i program predškole za 15 djece koja nisu bila 
upisana u redovni program dječjeg vrtića. Rashodi u promatranom razdoblju za ovu ustanovu iznose 
2.801.766 kn, od čega je općinski dio financiranja iznosio 1.499.145 kn. 

Za obrazovanje (školstvo) u ovom razdoblju financirale su se stipendije učenika srednjih škola 
i studenata, za što je iz proračuna utrošeno 146.400 kuna,  studentima se sufinancirao javni prijevoz u 
iznosu od 24.530kn,  financirao se je i produženi boravak za djecu koja pohađaju osnovnu školu u 
iznosu od 143.279 kuna. Osnovnoj školi date su potpore za provođenje obrazovnih programa u iznosu 
od 28.106 kn od čega je veći dio za zamjenu dotrajale stolarije u starom dijelu škole.  
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Najveće kapitalno ulaganje Općine u ovom periodu svakako je ulaganje u dogradnju škole 
koje se realiziralo u ukupnom iznosu 4.637.905 kn što iznosi 54% od planiranih sredstava. Razlog 
slabije realizacije projekta je u vrlo lošim vremenskim prilikama koje su od siječnja pa sve do konca 
travnja značajno usporile radove na gradilištu. Zbog toga je Općina Čavle odobrila zahtjev investitora 
za produženje roka do kraja kolovoza. S poboljšanjem vremena dinamika radova se značajno 
popravila, pa je već do kraja lipnja objekat bio u visokoj fazi gotovosti. Nastava u jednoj smjeni 
(izuzev prvih i drugih razreda koji ostaju u smjenama) trebala bi se početi odvijati tijekom prvog 
polugodišta ove školske godine.  

Programi u kulturi i sportu praćeni su sukladno potrebama koje su te udruge izrazile kroz javni 
natječaj koji je proveden sukladno obvezama iz Zakona o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge. Financiranje udruga u kulturi i sportu ostalo je na razini prošle godine i realizirano je preko 40 
%. 

Realizacija programa Kultura ostala je na 18% s ukupno utrošenih 275.953 kn iz razloga što se 
najveći projekti u ovom periodu još nisu počeli realizirati, a riječ je o Sanaciji južne kule u Kaštelu 
Grobnik i o projektu Putovima Frankopana gdje kao partneri u projektu pratimo dinamiku nositelja, 
Primorsko-goranske županije. Za projekt sanacija kule Kaštela dobiveno je 100.000 kn temeljem 
natječaja Ministarstva kulture, kao i 80.000 kn na natječaju Primorsko-goranske županije. U 
potpunosti je realiziran projekt Pomorskog i povijesnog muzeja koji sufinanciramo sa 20.000 kn, a 
riječ je o projektu Istraživanje lokaliteta Grobišća. Obnovu spomenika u Sobolima odgađamo zbog 
nedobivanja finacijskih sredstava od strane Ministarstva kulture RH. Održan je niz programa u kulturi 
koje je općina finacirala, a neke i organizirala, maškarana događanja, Filipja na Grobniku koja  je ove 
godine okupila nekoliko manifestacija (Dan vina, prvomajski fažol, sajam za Filipu, tradicionalni 
boćarski turnir...), zatim 18. Festival pučkog teatra Omišalj-Čavle... 

Nastavili smo i dalje financirati Knjižnicu Čavle sukladno Ugovoru sa Gradskom knjižnicom 
Rijeka, kao i rad TZ Čavle.  

U sportu smo osim redovnog finaciranja udruga financirali redovna održavanja sportskih 
objekata( BD Hrastenica, SD Mavrinci) sa gotovo 50%nom realizacijom planiranih rashoda. U 
dvorani Mavrinci zamijenili smo limeni krov desnog aneksa zgrade čime je rješen dugogodišnji 
problem propuštanja vode u prostore nekadašnje fitness dvorane. Nakon sanacije prostora objavljen je 
i poziv za iskaz interesa, međutim za sada nema ozbiljnijih ponuda.  Kreditne obaveze za dvoranu 
Mavrinci smo uredno izvršili i platili 989.667 kn. Od programa posebno ističemo organizaciju i 
supokroviteljstvo Kupa europskih prvakinja u boćanju koji se održavao u BD Hrastenica i okupio 
stotinjak najboljih boćarica iz cijele Europe. Općina je za tu manifestaciju osigurala sve potrebne 
uvjete te ju potpomogla i finacijski sa 16.000 kuna. 

Rad vjerskih zajednica popraćen je s iznosom od 20.000 kuna i to za obilježavanje Filipje i 
mladu misu Maria Frlana u Gradu Grobniku. Za nastavak sanacije zvonika crkve sv. Filipa i Jakova 
isplaćeno je 20.000 kn.  

Komunalni sustav i zaštita okoline 

Kroz ove programe vodi se kontinuirana  briga o komunalnom standardu na području općine 
kroz održavanje izgrađene komunalne infrastrukture i izgradnju nove. Općina se brine o održavanju 
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javnih površina i groblja, održavanju cesta, ograda na javnim površinama, održavanju kanala i bunara 
za oborinsku odvodnju, prometnu signalizaciju, zimsku službu, održavanje dječjih igrališta i 
autobusnih stanica, održavanje javne rasvjete kao i one dekorativne, čišćenje javnih površina i sanaciju 
deponija, te subvenciju javnog prijevoza. U promatranom razdoblju uredno su se izvršavali svi poslovi 
na održavanju komunalne infrastrukture pa je od planiranih sredstava izvršeno 49% odnosno 
1.742.576 kn. Asfaltirane su ceste u naseljima Mavrinci (ulica Striganj, ulica Remetnjak)  Podčudnič 
(prema lovačkom domu) Cernik (asfaltirana je ulica iznad bivše boćarije u Cerniku). U Cerniku je na 
županijskoj cesti sanirana i oborinska odvodnja. Popravljena je rasvjeta oko zgrade Općine, oko i u 
Kaštelu Grobnik,  kao i na Spomen groblju u Sobolima. Velika energijuai značajna financijska 
sredstva uložena su u sanaciju divljih deponija. Organizirana je još jedna akcija čišćenja okoliša 
Zelena čistka, a nastavljeno je i sa organiziranim odvozom glomaznog otpada koji je usprkos tome što 
je ŽCGO Marišćina počeo s radom za naše mještane i dalje besplatan. Provedene su prve dvije faze 
sanacije opasnog otpada na Kikovici, a posao je za Općinu odradila tvrtka Dezinsekcija Rijeka doo. 
Samo na sanaciju deponija i čišćenje javnih površina izdvojeno je u prvoj polovici godine oko 200.000 
kuna. 

Za izgradnju nove komunalne infrastrukture izvršeno je samo 3%plana iz razloga što se većina 
planiranih sredstava, čak 2.3 milijuna kuna odnosi na proširenje groblja u Cerniku. Građevinska 
dozvola dobivena je u veljači, nakon čega smo pristupili javnoj nabavi i odabiru izvođača radova.  

Prema zahtjevima mještana i uočenim potrebama proširili smo javnu rasvjetu za što je 
utrošeno 52.835 kuna, a sa 15.000 kn započeli smo obnovu dječjih igrališta 

Gospodarstvo i poticaj razvoja gospodarstva 

Za program gospodarstvo u prvih šest mjeseci realizirano je 578.399 kn, odnosno 23% 
planiranih sredstava. Većina programa je realizirana u 50 i više posto, a veliki iznosi koji su ostali 
neiskorišteni u programu, planiraju se utrošiti do kraja godine za otkup zemljišta u poslovnoj zoni 
Soboli I2 kako i za plaćanje ugovorenog posla Geodetskom zavodu Rijeka, a riječ je o dogradnji baze 
podataka GIS temeljem nove terenske izmjere.  

U veljači smo na općinskom vijeću donijeli Program razvoja zone Soboli I2. Ovaj dokument 
vrlo je važan korak u realizaciji ceste u navedenoj zoni za koju trenutno rješavamo imovinsko pravne 
odnose kako bi mogli ishoditi građevinsku dozvolu.  

Za poduzetničku zonu Gorica započeli smo izradu parcelacijskog elaborata potrebnog za 
rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom, a za poduzetničku zonu Mavrinci K1 
započeli smo s izradom parcelacijskog elaborata za cestu temeljem izdane lokacijske dozvole.  

Za naše poduzetnike pokrenuli smo novi i povoljniji Program kreditiranja poduzetnika u 2018. 
godini koji im omogućuje gotovo beskamatne kredite za investicijska i obrtna sredstva. Ugovore smo 
sklopili sa tri banke kako bi povećali izbor i omogućili poduzetnicima još jednostavnije dobivanje 
sredstava. 

I ove godine našim mještanima subvencionirali smo nabavku voćnih sadnica sa ukupno 7.093 
kn. 
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Nastavili smo sufinacirati rad Udrženja obrtnika PGŽ koji sa svojim projektima pomaže našim 
obrtnicima kako kroz savjetovanje, tako i kroz provođenje povoljnijih edukacija, provođenje 
zajedničke javne nabave radi uštede u energentima i dr. 

Nastavili smo sa legalizacijom cesta na području općine, za što je već u prvih 6 mjeseci 
utrošeno 74.781 kn. Legalizacija postojećih cesta preduvjet je svih budućih investicija, a pogotovo se 
to odnosi na one financirane iz nacionalnih  ili europskih sredstava koji zahtijevaju kompletno riješene 
imovinsko pravne odnose.  

Na planove i projekte uložili smo 221.650 kn, a među najvažnijima ističem projekt izgradnje 
ceste Ledine u naselju Buzdohanj, elaborat prometnog uređenja Općine Čavle, projekt uređenja 
vodospreme na Grobniku,  Plan gospodarenja otpadom, projekt uređenja ulice Pod brdo u naselju 
Mavrinci, Procjena rizika, Procjena ugroženosti od požara, projekt uređenja prometa za cestu u centru 
Čavala i dr. 

Nakon što je u prosincu prošle godine potpisan Sporazum sa tvrtkama T com i Rune kojim se 
obvezuju do 2020 ugraditi optiku na 80% područja općine, nastavili smo s provedbom projekta E 
županija te smo sa REAom Kvarner potpisali Ugovor o suradnji i trenutno smo u fazi pripreme za 
početak radova na terenu i traži se način za pokrivanje preostalih 20% općine.  

Socijalna i zdravstvena skrb 

U promatranom razdoblju za ovo područje rada utrošeno je oko 45 % planiranih sredstava, 
gotovo pola milijuna kuna, što pokazuje da se socijalna slika općine nije bitno promijenila od prošle 
godine. Kroz socijalnu skrb, a sukladno  Odluci o socijalnoj srbi,  vodila se briga o socijalno 
ugroženim obiteljima i o osobama teškog zdravstvenog stanja  kroz dodijeljene pomoći, sufinanciranje 
prijevoza, financiranje učeničkih marendi, financiranje boravka djece u dječjim vrtićima i drugi 
pojedinačni slučajevi odobreni posebnom odlukom načelnice. U prvih šest mjeseci odobreno je preko 
100 jednokratnih socijalnih pomoći, financirao se javni prijevoz za više od 160 osoba, sufinancirale su 
se terapije za 5 djece s posebnim potrebama, a za više od 700 umirovljenika nabavljeni su i podijeljeni 
paketi za Uskrs.  

U okviru ovih programa planirana je i pomoć za novorođenu djecu, a zbog primjene nove 
Odluke kojom svako treće dijete darujemo sa po 5.000 kuna došli smo do podataka o broju 
trećerođene djece. U prvih 6 mjeseci rođeno je 5 ero treće  djece u našim obiteljima.  
Javno zdravstvo financirano je s iznosom od 43.267 kuna, a iznosi su vezani uz zakonske i ugovorne 
obaveze  za provođenje deratizacije i dezinsekcije i za pružanje veterinarskih usluga. 
Što se zdravstvene zaštite tiče i u ovom razdoblju financirala se preventivna zaštita  zdravlja mještana 
kroz niz pregleda koje su naši građani mogli koristiti,uz minimalne participacije za što je iz proračuna 
izdvojeno 68.160 kuna, a obavljeno je oko 400 pregleda. Ove godine po prvi puta Općina je 
organizirala i javnozdravstvenu akciju u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ. U 
sklopu akcije mještanima je omogućen besplatan pregled madeža, a pregledano je 199 osoba od kojih 
je 5% upućeno na odstranjivanje opasnih madeža, a također su organizirani i pregledi gustoće kostiju 
kao preventiva za osteoporozu. Na te preglede odazvao se također veliki broj zainteresiranih mještana. 
U sklopu akcije održan je i Dan zdravja na Čavji koji je za cilj imao informirati mještane o zdravom 
načinu života, od prehrane, tjelovježbe i raznih preventivnih metoda. Izniman interes mještana 
potaknuo nas je na još bolju organizaciju sa više programa, pa smo projekt prijavili i na EU 
financiranje.  
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Izvršene su i obveze utvrđene Zakonom za financiranje Crvenog križa, i obveze po 
Sporazumima za financiranje palijativne skrbi, dežurstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i 
sufinanciranje Savjetovališta za prehranu dojenčadi što ukupno iznosi oko 60.000 kuna.  

S Primorsko goranskom županijom potpisali smo Ugovor o suradnji za stalni rad logopeda u 
Općini Čavle, kao i za uređenje i opremanje logopedskog kabineta koji će se nalaziti u sali SD 
Mavrinci. Iako je bilo određenih poteškoća sa zapošljavanjem logopeda, uskoro bi trebao započeti s 
radom.  
 

Zaklju čak 

U prvih šest mjeseci možemo biti vrlo zadovoljni izvršenjem proračuna, kako s prihodovne, tako i 
sa rashodovne strane. Nažalost neki planirani projekti poput nogostupa u naselju Buzdohanj, 
zatvaranja tribina u Mavrincima i obnove spomenika u Sobolima nisu prošli na natječajima i za sada 
će još neko vrijeme pričekati na svoju realizaciju, ali puno je više onih koji su sa realizacijom krenuli.  

Spomenuti ću gotovo u potpunosti realiziran projekt dogradnje škole, asfaltiranje 
nerazvrstanih cesta, legalizaciju naših nerazvrstanih cesta, izgradnja vodospreme u Zastenicama, 
izgradnja trim staze na Platku, ishođenje dozvole za groblje u Cerniku, sanacija južne kule u Kaštelu 
Grobnik, sanacija divljih deponija, čitav niz socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i sportskih i 
kulturnih događaja i drugi. 
Izradili smo Plan gospodarenja otpadom od 2018-2022. što je bio preduvijet za apliciranje na natječaj 
MZOEU i FZOEU za nabavku kontenjera za odvojeno prikupljanje otpada.  

Uz realizaciju sadašnjih projekata, od kojih je škola zasigurno najzahtjevniji, marljivo smo 
pripremali niz drugih, a to je najvidljivije u povećanim iznosima za planove i projekte, odvjetničke i 
geodetske usluge jer sve te radnje prethode nekim budućim projektima. Bez rješenih imovinsko 
pravnih odnosa, prostorno planske dokumentacije i kompletirane dokumentacije zapravo ne možemo 
niti tražiti sredstva niti početi gradnju. Bez obzira na to što kao razvijena općina teško prolazimo na 
natječajima, stava sam da ne treba odustajati, ali isto tako i da treba realno planirati imajući u vidu sve 
te okolnosti. Mislim da naše izvršenje proračuna upravo to i pokazuje.  
 
 
 

                                                                       Općinska načelnica  
Ivana Cvitan Polić 


