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Temeljem članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.) i članka 37. Statuta 

Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br.20/14; 26/14., 27/15,12/18, 41/2018 i Sl. novine OČ br. 03/2021)  

dostavljam Općinskom vijeću  

Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle 

za razdoblje: siječanj – lipanj 2021. 

 

Uvodni dio 

  Člankom 48. Zakona (o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 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, 



 

 

 

2 

 

 - utvrdila prijedlog godišnjeg proračuna i njegovih izmjena i dopuna, 

 - usmjeravala djelovanje Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu u obavljanju 

poslova iz  djelokruga Općine i nadzirala njihov rad, 

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

Djelovanje općinske načelnice 

 

Općinski proračun Općine Čavle za 2021. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog 

vijeća Općine Čavle: 

➢ Proračun Općine Čavle  za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici  

Općinskog vijeća dana 17.12.2020. godine i objavljen je u SN Općine Čavle br 14/2020. 

 

➢ Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle br.  

04/2021. 

 

➢ Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2020. donijeta na sjednici  Općinskog vijeća     

8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle br.  04/2021. 

➢ Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2021. godinu objavljena u SN Općine Čavle 

14/2020) 

➢ I.izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2021.g. objavljena u SN 

Općine Čavle 4/2021 

I ove godine smo od Instituta za javne finacije dobili priznanje za transparentnost općinskog 

proračuna. U ovoj godini pokrenuli smo i proceduru za uvođenje programa za još veću 

transparentnost, gdje će svi naši računi biti javno objavljeni i lako pretraživi. Planira se uvođenje 

do kraja godine.  

Financije 

 

U prvoj polovici godine bilježimo vrlo dobro izvršenje prihoda poslovanja (prihode od poreza 

(skupina 61), pomoći unutar opće države (63), prihode od imovine (64), prihode po posebnim 

propisima (65), prihodi – donacije (66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) koji iznose 
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15.066.205 kn za Općinu Čavle te 1.273.255 kn za DV Čavlić što je gotovo 45% od godišnjeg plana i 

za 34% više nego prošle godine.  

Povećanje s osnove poreza na dohodak rezultat je ponajviše izmjena Zakona o financiranju jedinica 

lokalne područne (regionalne) samouprave u primjeni od 1.1.2021. kojim se mijenja udio jedinice 

lokalne samouprave u raspodjeli poreza na dohodak – sa 60% na 74% udjela u rasporedu poreza na 

dohodak, dok su u ostvarenju slabiji rezultati s osnova poreza na promet nekretnina i poreza na 

potrošnju što je razumljivo obzirom na to da je u prvoj polovici godine rad ugostiteljskih objekta bio 

onemogućen ili ograničen, a isto tako usporilo se i trgovanje nekretninama zbog neizvjesne situacije 

uzrokovane pandemijom. Također, povrat poreza mještanima isplati se iz državnog proračuna, a mi 

vraćamo u periodu od kolovoza do kraja tekuće godine, a to se za razliku od lani ne vidi kao zaduženje 

proračuna.  

Ukupno je ostvareno 2.020.722 kn pomoći; 

• iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 

329.780kn s osnova kompenzacijskih mjera 

• tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. 

u iznosu od 137.000 kn,  za razdoblje od 01.11.2020. godine do 15.03.2021. godine 

• u Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 10.560 kn pomoći od Ministarstva obrazovanja za malu 

školu i djecu sa teškoćama u razvoju. 

• ostvarena je pomoć za EU projekt Visoki krvni tlak – Tihi ubojica u ukupnom iznosu 196.431 

kn 

• Ostvarena je pomoć za županijski EU projekt Putevima Frankopana u iznosu od 18.767 kn 

• Ostvarena pomoć za projekt Energetska obnova Doma Čavle u iznosu od 924.103,50 kn iz 

MRRFEU od ukupno 1.320 mil kn temeljem Ugovora o sufinanciranju EU projekta, a iz 

FZOEU isplaćeno nam je još 260.187,51 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta (EU 

sredstva  - preostaje za uplatu još oko 396 tisuća kuna za što se čeka odobrenje provedbenih 

tijela).  

• Ostvarena pomoć za  EU projekt Povežimo se baštinom koji se provodi u sklopu Urbane 

aglomeracije Rijeka u iznosu od 9.874 kn 
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• Ostvarena pomoć za EU projekt Izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2 koji se provodi u 

sklopu Urbane aglomeracije Rijeka u iznosu od 114.068 kn, a temeljem predanog zahtjeva za 

nadoknadom sredstava 

• Ostvarena je i pomoć iz županijskog proračuna u visini od 10.000 kn a za pomoć u izdavanju 

knjige Ade Maršanić na temu 350 godina organiziranog školstva na području Grobnišćine. 

I prihodi od imovine veći su nego u isto razdoblje lani i to za 39% te iznose 760.945 kn. Razlog 

povećanja je najviše zbog normalizacije u naplati zakupa, iako je mjera oslobođenja od najma radi 

onemogućenog rada i dalje na snazi za sve poslovne subjekte koji su zatvoreni u cijelosti ili 

djelomično ukoliko bilježe značajniji pad prometa.  

U prvoj polovici godine sklopili smo sljedeće ugovore o financiranju naših projekata:  

1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog 

socijalnog fonda u finacijskom razdoblju 2014-2020. Klub umirovljenika Čavle – 

sklopljen sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i 

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u vrijednosti 1.377.480 kn 

2. Ugovor o financiranju projekta Centar za pružanje uslugapomoći starijim osobama sa 

Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije u visini 150.000 kn 

3. Ugovor o sufinanciranju troškova sanacije spomenika Podhumskim žrtvama skopljen sa 

Općinom Jelenje u iznosu od 125 tisuća kuna 

4. Ugovor o sufinanciranju troškova sanacije spomenika Podhumskim žrtvama skopljen sa 

Primorsko goranskom županijom u visini od 250.000 kn 

5. Ugovor o sufinanciranju radova na sanaciji Doma zdravlja Čavle skopljen sa Primorsko 

goranskom županijom u visini 200.000 kn 

6. Ugovor o korištenju namjenskih sredstava iz proračuna Primorsko goranske županije za 

subvencioniranje usluga obavljanja županijskog javnog linijskog cestovnog prijevoza na 

relaciji Rijeka Čavle Platak u visini 150.000 kn. 

Uz to osigurana su sredstva iz županijskog proračuna za obnovu fasade škole u visini od 

200.000 kn, koja su uplaćena OŠ Čavle. 
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Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje za 14% u odnosu na isto  razdoblje prošle godine, 

dok su u odnosu na plan izvršeni sa 50% i iznose 5.361.341 kn. Najznačajnije povećanje bilježimo u 

Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja   (čak 30% više nego lani) prvoj 

polovici ove godine iznose 1.288.588 kn. Zbog korone vrtić je 2020. godine bio zatvoren od polovice 

ožujka kada je korisnicima usluge umanjeno plaćanje za gotovo 2 mjeseca, a odobreno je i plaćanje 

paušala za mjesece kad djeca i nakon otvaranja nisu krenula u vrtić.   

Komunalni doprinos i naknade – bilježe povećanje za 11% u odnosu prošlu godinu i ostvareni su u 

iznosu od 3.969.391 kn, pri čemu komunalni doprinos bilježi smanjenje za 7%  iako iznosi gotovo 487 

tisuća kuna i 69% godišnjeg plana. Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 13% i ostvaren 

je u iznosu od 3.482.524 kn zbog redovite naplate od većine korisnika. 

Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini 

od  58.496 kn ili 10% prihoda od naplaćene  naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci  (45% od 

godišnjeg plana) koji se uplaćuje u Općinski proračun,  dok se preostalih 90% proslijeđuje na žiro 

račun Hrvatskih voda.  Tu se knjiže i donacije građana u ukupnom iznosu od 36.575 kn za od donacija 

za obnovu kuće na potresom pogođenom području. Ovi novci sakupljaju se na posebnom računu i 

iskoristiti će se za obnovu kuće obitelji Hobor iz Siska koja se procjenjuje na više od 100 tisuća kuna. 

Obitelj Hobor trenutno živi na Čavlima i zbog tereta koje su upisane na nekretnini nismo još u 

mogućnosti krenuti s obnovom, ali vjerujemo da bi se s obnovom krenulo iduće godine. Općina Čavle 

je u suradnji s Crvenim križem uspješno organizirala akciju prikupljanja pomoći za potresom 

pogođeno područje, te je uz Dom Čavle koji je privremeno postao sabirni centar organizirana i mreža 

volontera koji su svu robu prikupljali, organizirali te odvezli na ugroženo područje. Akcija je 

ponovljena i u veljači kad se prikupljalo namjenski dječje potrepštine, tada u suradnji s Inicijativom 

Ljudi za ljude. Također su iz rezerve isplaćena novčana sredstva u visini 60 tisuća kuna ( po 20 tisuća 

za Sisak, Glinu i Petrinju) no to je teretilo proračun iz 2020. godine. 

Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi  izvršeni su u iznosu od 104.908  kn ili 70% od 

plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni  i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po 

sudskim presudama. Od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine izdano je 584 Obavijesti o počinjenom 

prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U postupku naplate je još 113 kazni 

(prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 397 novčanih  kazni temeljem Zakona o sigurnosti 

prometa na cestama.  Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom je 30 predmeta u 

postupku. Temeljem Odluke o komunalnom redu izdano je 5 obveznih prekršajnih naloga za vozila na 

javnim zelenim površinama, od čega su 3 plaćena a 2 su još u postupku. Zbog plakatiranja su izdana 3 



 

 

 

6 

 

obvezna prekršajna naloga od čega su 2 plaćena, 1 je  još u postupku te su zbog životinja na javnim 

površinama izdana 3 prekršajna naloga i sva tri su još u postupku. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  ostvareni su u  iznosu od 693.132 kn ili 69% u odnosu na 

godišnji plan.  

Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 678.109 kn odnosno 68% plana. 

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 381.701 kn 

odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnih natječaja.  

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 296.408 kn a ostvareni su s 

osnova Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu 

Općine Čavle od strane društva Hrvatski Telekom d.d.  

Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 15.024 kn a odnosi se 

na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom. 

Zahvaljujući dobrom ostvarenju prihoda ostvaren je pozitivan konsolidirani rezultat 

poslovanja, odnosno višak od 8.663.770 kn    

Prihodi Općine Čavle 8.766.624 kn 

Prihodi DV „Čavlić“  -102.854 kn 

UKUPNO 8.663.770 kn 

 

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

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

razdoblju pripremili su materijale za tri redovne sjednice Općinskog vijeća. Donesene su ukupno 

33 odluke (uključujući izvješća i suglasnosti) koje su objavljene u Službenim novinama Općine 

Čavle.  

U prvih šest mjeseci održano je 23 sjednice kolegija načelnice s kojih se odluke objavljuju na 

službenoj web stranici Općine Čavle na poveznici: https://www.cavle.hr/nacelnik/odluke-opcinskog-

nacelnika-2/  

https://www.cavle.hr/nacelnik/odluke-opcinskog-nacelnika-2/
https://www.cavle.hr/nacelnik/odluke-opcinskog-nacelnika-2/
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Također, u prvoj polovici godine održani su Lokalni izbori za predstavnička i izvršna tijela u 

lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi koji su ukupno koštali 132.582,95 kn (100,4% od 

plana) od čega najveći dio otpada na naknade za rad izbornog povjerenstva, biračkih odbora i naknada 

strankama i kandidatima temeljem rezultata. Ta sredstva refundirat će se iz županijskog proračuna u 

visini 73.821,15 kn Zbog lokalnih izbora i raspuštanja vijeća u travnju iznosi naknada vijećnicima 

manji su nego lani.  

U promatranom periodu dodijeljeno je 30.250 kn donacija temeljem odluke načelnice i to (Udruzi 

grobnički dondolaši, KK Grobničan, ŠRD Rječina, KBK Adria Gym, DSR Kvarner, Filip Gržinčić 

Photography, BK Frankopan, Judo klub Pinky) radi sufinaciranja programa i projekata od interesa za 

Općinu Čavle. 

Sve ostale aktivnosti realizirane su manje ili prema planu proračuna.  

Proračunska pričuva planirana u iznosu od 100 tisuća kuna nije korištena.  

UPRAVNA TIJELA 

Djelatnost općinske uprave – realizirano 41% od plana, a ukupni iznos je nešto više nego lani (9%) 

zbog zapošljavanja domara od 1.3. te isplata jubilarnih nagrada dvjema zaposlenicima, te zbog novih 

koeficjenata za obračun plaća temeljem odluke vijeća.  

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 1.236.513 ili 42% u odnosu na planirano 

i bilježe povećanje za 26% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, odnosno vraćaju se na približnu 

razinu iz 2019. godine. 

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle realizirano je 

45% u odnosu na plan i utrošeno je 112.214 kn. Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke 

potrebne za funkcionalnost poslovnih i javnih prostora. Najveći rashod u prvom dijelu godine bio je na 

obnovi krova na Mehani  koje radove je izvodila tvrtka V.D.I. d.o.o. iz Rijeke a za tu obnovu utrošeno 

je 70.290 kn, dok je ukupan iznos investicije 110.240 kn (dio je plaćen u 2020. godini) 

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu (36.2% od plana): licence za Poslovnu 

HR, Autocad, Msoffice 11.689 kn, namještaj za potrebe općinske uprave 4.396 kn, 2 računala 

za potrebe općinske uprave 14.625 kn, industrijski usisavač za potrebe OŠ Čavle, isušivač zraka 

za južnu kulu u Kaštelu, sušilica i razbacivač za SRC Mavrinci, kamere (5 Čebuhar, 2 Jama, 

autokamera komunalni redar) 43.420 kn.  
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2019. nabavljena su dva službena vozila putem modela financiranja financijskog leasinga. Uredno 

otplaćujemo svoje financijske obaveze, pa je za ovu namjenu trošak u prvih 6 mjeseci 2021. iznosio 

18.217 kn. 

Planirani kapitalni projekti obnove ambulante Čavle i plinifikacije Čebuharove kuće u prvoj 

polovici 2021. godine nisu evidentirali troškove. Za sanaciju krova proveden je postupak nabave te je 

28. lipnja sklopljen ugovor sa tvrtkom G.R.B. d.o.o. iz Karlovca u vrijednosti 300 tisuća kuna, od čega  

je 200 tisuća kuna odobreno na natječaju Upravnog odjela za regionalni razvoj PGŽ te još 50 tisuća 

kuna iz proračuna Doma zdravlja PGŽ s kojima će se financirati ličilački radovi u unutrašnjosti. 

Radovi su obuhvatili kompletnu sanaciju krova, vertikala i unutrašnjih zidova. 

Projekt plinifikacije Čebuharove kuće procjenjuje se na 100 tisuća kuna i predviđa se da će se 

isplatiti iz uštede u energiji kroz rok manje od 5 godina. Nabava kreće na jesen.  

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon 

o vatrogastvu, a ona su realizirana 50% od plana odnosno 230 tisuća kuna. Tu se nalaze i sredstva za 

pomoć radu HGSS,  za programe civilne zaštite, te za pomoć LD Jelen Čavle, no sredstva nisu 

korištena u prvih 6 mjeseci. 

Školstvo - ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva. Potpore učenicima i 

studentima realizirane su prema planu, do najviše 53% za stipendije, produženi boravak 48% za plaće 

dva učitelja koji su u školi zaposleni na neodređeno vrijeme, te 19% za sufinanciranje javnog 

prijevoza studentima. Pomoći školi nisu realizirane u prvom dijelu godine, iako su radovi na obnovi 

fasade starog dijela škole krenuli krajem lipnja. Radovi obuhvaćaju stavljanje kamene vune sa 

završnim silikatnim slojem, nove vertikale i zamjenu klupčica na pročelju 6 paviljona i procjenjuju se 

na 300 tisuća kuna od čega 100 tisuća iz proračuna Općine Čavle, te 200 tisuća iz proračuna Upravnog 

odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ. Izgled starog dijela sad će se ukopiti s dograđenim krilom škole, a 

planira se cjelokupna termička izolacija škole kroz period od tri do četiri godine ovisno o raspoloživim 

sredstvima i cijeni radova. U ovom programu evidentiraju se i rashodi za otplatu kredita za dogradnju 

škole koji su realizirani prema planu i iznosili su 632.224,82 kn. 

Kultura – program je realiziran sa samo 5.2% od plana. Rad udruga u kulturi uvelike je smanjen u 

koroni, te je realiziran sa 33,7% ili 106 tisuća kuna. Nismo obilježavali Filipju, jer nam je ove godine 

Dan općine za Bartoju, pa je je aktivnost realizirana samo 0.8%. Kulturno leto je planirano za drugi 

dio godine. Općinsko glasilo Gmajna realizirana je po planu sa 2 broja i to početkom godine i nakon 

Filipje, pa je iskorišteno gotovo 60% sredstava za tu namjenu. Očekuje nas još 1 broj u rujnu nakon 
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proslave Bartoje. Održavanje Kaštela Grobnik je započelo krajem travnja potpisom ugovora o 

izvođenju radova s tvrtkom Građevinar Cindrić d.o.o. iz Čavala u vrijednosti 355 tisuća kuna, od čega 

je do 30. lipnja realizirano tek 22 % radova jer se čekala drvena građa. Krajem ljeta odobrena su 

sredstva putem natječaja Ministarstva kulture u visini 200 tisuća kuna. Ugovoreni radovi obuhvatili su 

demontažu poda Galerije SUG i ureda Katedre ČSG, zamjenu oštećenih drvenih greda novima te 

ojačanje svih greda čeličnim šipkama i na kraju betonsku ploču. Time će se stvoriti uvjeti za uređenje 

kata Galerije za koje imamo skopljen Ugovor o bespovratnim sredstvima iz projekta Povežimo se 

baštinom vrijednog 3,7 milijuna kuna, od čega bespovratnih gotovo 3 milijuna kuna.  Projekt je 

započeo zapošljavanjem voditelja multimedijalnog centra kaštela Grobnik, a koji je proveden u 

travnju, dok je izabrani voditelj započeo s radom u srpnju. U svibnju je završen projekt Putovima 

Frankopana i to svečanim otvorenjem Interpretacijskog centra u sjevernoj kuli našeg Kaštela. 

Vrijednost radova i opreme dosegla je gotovo 2 milijuna kuna, a sve je također sufinancirano sa 

bespovratnim eu sredstvima te iz proračuna PGŽ.  

Obnova spomenika u Sobolima nije krenula u prvoj polovici godine, ali su osigurana sredstva za istu 

i to 50% iz proračuna PGŽ te 25% iz proračuna Općine Jelenje. Naknadno se u sufinanciranje  

uključila i župa Jelenje sa 30 tisuća kuna. Istraživanje lokaliteta Grobišća pomažemo niz godina, 

ove godine sa 5 tisuća kuna što je i realizirano u prvoj polovici godine.  

Slabija realizacija programa Kultura najvećim dijelom je zbog toga što su radovi na kotlovnici Doma 

kulture krenuli nešto kasnije od plana radi usklađivanja dokumentacije. Posao je ugovoren početkom 

lipnja sa tvrtkom Tehnička radionica d.o.o. te nadzorom Rijekaprojet – Energetika d.o.o. u vrijednosti 

od 1.333.885 kn. Nova kotlovnica bila je nužna zbog dotrajalosti stare kao i cjelokupnog sustava 

grijanja. Nova će biti spojena na plin što bi trebalo biti ekonomski i ekološki prihvatljivije rješenje. 

Kraj radova očekuje se do kraja rujna. Nabavu projekta za rekonstrukcije doma odgođena je za 

drugu polovicu godine. Otplata kredita za energetsku obnovu doma kreće u idućoj godini, u ovoj 

imamo samo trošak od 1100 kn za kamate. 

Projekt Povežimo se baštinom evidentirao je trošak samo na stavci upravljanje projektom i to u iznosu 

od 13.875 kn (0.6% od plana) 

Knjižnica Čavle je realizirala sve prema planu pa je utrošeno 46.3 % od plana, a nabavljene su i nove 

knjige u vrijednosti od 10.863 kn (72.4%) dok se u druoj polovici knjige planira nabavka novih polica 

i preuređenje dijela knjižnice iz čitaonice u prostor za dječji odjel. 



 

 

 

10 

 

Turizam je realiziran sa 23,1% iznosa, pri čemu je 60.000 kn utrošeno za rad TZO Čavle, a nisu 

realizirana ulaganja u domove na Platku. U TZO su u prvih 6 mjeseci uspješno realizirani sljedeći 

programi: tradicionalne maškarane manifestacije (podizanje i paljenje pusta i skraćeno obilaženje 

obiju grobničkih općina Grobničkih dondolaša), Festival Pučkog teatra Omišalj Čavle te dječja 

predstava u Domu kulture Čavle Ježeva kućica. 

Obzirom da je tematski vezan uz turizam, u ovom dijelu izvješća spomenuti ću i još jedan zanimljivi 

EU projekt u kojem sudjelujemo, iako nije vidljiv kroz naš proračun jer se provodi preko Upravnog 

odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije. Riječ 

je o projektu prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska pod nazivom Excover koji ima za 

cilj poticati turistički razvoj manjih zajednica s neotkrivenim potencijalima. Projekt će kroz 

anketiranje lokalnih dionika i stanovništva otkriti sve te skrivene ljepote i kroz videomaterijale 

promovirati široj europskoj zajednici. Prvi video objavljen je u veljači ove godine. 

https://youtu.be/qyIeQHxwLHg?list=PLceipWxT1sj5d6tulWTOgnVL_vYhXXPCl  

Ove godine u svibnju bili smo  domaćini poznate međunarodne utrke Wings for Life World Run 2021 

- App Run Čavle čiju organizaciju  je preuzela naša udruga Društvo sportske rekreacije Kvarner. Utrka 

se trčala na području aerodroma Grobnik, a općina Čavle bila je sponzor utrke.  Također sponzori smo 

i Svjetskog padobranskog kupa kojeg organizira Padobransko društvo Krila Kvarnera koje se održalo 

također u lipnju na aerodromu Grobnik.  

U lipnju je na Platku započeo ciklus Festival sportske rekreacije i to manifestacijom Plavo zeleni 

Platak i Mala Fiumanka, a sve u organizaciji Saveza sportske rekreacije Sport za sve.  

Sport bilježi također nisku realizaciju sa samo 17.1% od plana. Potpore udrugama realizirane su 

prema planu sa 310.250 ili 46.7% od plana. Na BD Hrastenica realizacija je 44,1 % od čega najveći 

dio za zamjenu prozora bočnih strana. Zbog radova na izgradnji novog vodovodnog i kanalizacijskog 

ogranka sa spojem na sanitarni kolektor ispred BD Hrastenica, veći dio prvog dijela godine dvorana 

je bila zatvorena pa se bilježe manji rashodi na potrošnji energije i čišćenja. Održavanje SD Mavrinci 

je od ukupno planiranih 398 tisuća realizirano sa 37.5% od čega 68.445 kn za energiju, 46.348 za 

usluge čišćenja i 24.111 kn za komunalne usluge. Planirano investicijsko održavanje dvorane bilo je 

za ovu godinu predviđeno farbanje željeznih greda na stropu dvorane, no isto je odgođeno radi hitnih 

radova na klima komorama.  

Održavanje nogometnog igrališta realizirano je sa gotovo 40 tisuća kn ili 38.7% plana, a izgradnja 

pomoćnog igrališta planirana je u drugom dijelu godine i bilježi rashode u ovom polugodištu. 

https://youtu.be/qyIeQHxwLHg?list=PLceipWxT1sj5d6tulWTOgnVL_vYhXXPCl
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Projekt SC Grobnik privremeno je zaustavljen radi pregovora s investitorima i sadašnjim 

korisnicima.  

Potpore župama realizirane su polovično i to za tekuće pomoći župi Sv Filipa i Jakova u iznosu od 

5.000 kn za obilježavanje Filipje i uređenje crkve, te 50.000 kn za sanaciju krova na župnom stanu. 

(100% planiranih sredstava). Pomoći crkvi sv Bartola planirane su za drugi dio godine, dok za 

realizaciju kapitalnih ulaganja još uvijek čekamo troškovnike od župnika.  

Održavanje komunalne infrastrukture realizirano je u okviru planiranog sa 45.8% sredstava. Pored 

redovnih poslova koje smo povjerili našem KD Čavle ističem radove na održavanju nerazvrstanih 

cesta (uredili smo obilazni put u zoni Soboli radi nesmetanog odvijanja prometa do izgradnje ceste, 

zatim se asfaltirao okoliš škole, prilazna cesta i parkiralište.)  

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te 

je izvršenje  42% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu 

od 384.708 kn  što je 9% manje nego lani zbog produljenog zimskog perioda. 

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, 

prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Većina sredstava utrošena je na održavanje 

nerazvrstanih cesta (284.263 kn), čišćenje javnih površina (173.335 kn), održavanje oborinske 

odvodnje (123.238 kn). Iznos od 122.536 kn utrošen je na plaćanje poticajne naknade za smanjenje 

količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost.  

Iznos od 129.313 kn dan je kao pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem 

Ugovora o nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su sa 85% sufinancirani 

sredstvima EU. U našoj dvorani Mavrinci tijekom svibnja i lipnja organizirana je podjela žutih i plavih 

spremnika za prikupljanje reciklabilnog otpada za mještane, a koje je Općina Čavle nabavila putem 

natječaja FZOEU uz sufinanciranje od 85%. Ukupna vrijednost spremnika je oko 880 tisuća kuna. 

Organizirani odvoz trebao bi krenuti u drugoj polovici godine skupa sa općinama Klana i Jelenje.  

Zimska služba realizirana je sa gotovo 65%, a sanacija deponija sa 57.49% ilu nešto više od 45 tisuća 

kuna. U prvom dijelu godine nisu nabavljane kamere niti tabele za videonadzor za ove potrebe. 

U potpunosti smo realizirali stavku održavanje dječjih igrališta sa 51.350 kn obzirom na veći broj 

dotrajalih sprava i nužne radove. Kod javne rasvjete bilježimo značajne uštede u energiji zahvaljujući 

projektu modernizacije javne rasvjete. Iako se stalno proširuje javna rasvjeta prema zahtjevima naših 
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mještana, a i cijena struje je u porastu, rashod za energiju iznosi 88.339 kn dok je u primjerice istom 

periodu 2017 godine to iznosilo 245.056,09 kn, a održavanje 117.850 kn dok sad iznosi samo 30.145 

kn. Projekt modernizacije javne rasvjete dovršen je prethodne godine te je krenula otplata ESIF 

kredita,a do sada je otplaćeno 28.495 kn. 

Održavanje komunalne opreme realizirano je 96.8 % ili 58.054 kn, a odnosi se na održavanje 

koševa, klupica, šterni na javnim površinama. Utrošeno je 35.480 kn od čega 21.762 kn na obnovu 

pučke šterne u Zastenicama.  

Potpore javnog prijevoza  obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza KD Autotrolej u iznosu od 

932.250 kn, odnosno 44% planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je 155.375 kn što je 10% 

više nego protekle godine, a ponajviše zbog dopuna linija i korekcija voznog reda. Od prvog lipnja 

ponovno prometuje linija 12 b za Platak, a istu financira PGŽ.  

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture realizirana je s nešto više od 14% ili 1.025.679 kn. 

Najveći dio realiziranog, otpada na rekonstrukciju igrališta Jama na koju je utrošeno 605.521 kn. 

Radovi su sufinancirani bespovratnim sredstvima putem natječaja LAG Vinodol i mjere 3.1.1. sa 244 

tisuće kuna. Radove je izvela tvrtka Goran Graditeljstvo d.o.o. i završeni su u svibnju ove godine kad 

je Jama i svečano otvorena. U sklopu projekta izgradili su se upojni bunari, postavljeni rubnjaci, 

proširena površina, stavljen novi asfalt na cijelu povrinu koja je na kraju obojana akrilnim bojama s 

oznakama sportskih terena za nogomet, rukomet i  košarku. Budući da je igralište otvorenog tipa, 

obnovljena je rasvjeta, stavljeni su novi led reflektori i timer koji će omogućiti da igralište svaku večer 

bude osvjetljeno za sve korisnike. Realizirano je i proširenje javne rasvjete na Lišćevici, kao i 

nekoliko proširenja prema zahtjevima mještana (Goranska, Čudnič, Lazina, Žubrovo selo), a 

sveukupno u iznosu od 104 tisuće kuna. Nabavljene su i nove sprave za dječja igrališta u iznosu 

24.187 kn. Izgradnja objekata za oborinsku odvodnju, izgradnja sortirnice u Rijeci, uređenje zidova na 

Groblju Grobnik, projekt za ulicu Podbrdo u Mavrincima te uređenje potpornih zidova nisu krenuli u 

prvom dijelu godine dok je izgradnja ceste u Sobolima evidentirala samo 5 % planiranih rashoda i to 

za plaće djelatnika na projektu, usluge vanjskog stručnjaka, reviziju glavnog projekta i izradu 

izvedbenog projekta. Sveukupno je realizirano oko 260 tisuća kuna.  

Iz naših razvojnih sredstava financirao se i veliki projekt KD VIK d.o.o. na izgradnji vodovodnog i 

kanalizacijskog ogranka na Hrastenici, gdje je omogućen spoj na kanalizaciju za nekoliko 

obiteljskih kuća a na način da su spojeni na sanitarni kolektor ispred BD Hrastenica te se sve zajedno 

tlačnim cjevovodom u trasi naše ceste odvodi u sustav odvodnje. Paralelno je postavljen i novi 
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vodovod, a naša šahta je izmještena bliže objektu, te je po zvaršetku radova asfaltirana pristupna cesta. 

Vrijednost projekta je 1.4 milijuna kuna.  

Iz našeg proračuna, a iz naknade za izgradnju sortirnice u Mihačevoj dragi plaćeno je do 30. lipnja 

2021. 3.120, 74 kn pomoći KD Čistoća, a prema zajedničkom Sporazumu svih članova skupštine.  

Sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih 

investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i 

Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju 

kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine. 

Gospodarstvo i zaštita potrošača - program je ostvaren sa 22 % ili 428.228 kn. U ovom programu 

planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne 

dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu. Najbolje 

se aktivnosti iščitavaju iz tablice 16. Financijskog izvještaja.  

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača 

Program 
 

30.6.2020. plan 2020. 30.6.2021. 2021. 

izvrš/plan 

2021./2020. 

2014 Gospodarstvo i zaštita 

potrošača 

394.879 1.966.000 428.229 22 108 

 
Unapređenje stanovanja i 

zajednice 

24.393 115.000 33.062 29 135 

 
Poticanje poduzetništva 82.217 370.000 101.292 27 123 

 
Dokumenti prost.uređenja 0 75.000 3.750 5 0 

 
Ostali planovi i projekti 13.125 375.000 132.625 35 1010 

 
Legalizacija cesta i objekata 39.098 200.000 7.500 4 19 

 
Ostala prava građenja 0 38.000 0 0 0 

 
Radne zone 161.046 635.000 0 0 0 

 
Tek.pomoći GSC 75.000 150.000 150.000 0 0 

 
Urbana aglomeracija 0 8.000 0 0 0 
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Planiramo otkupiti zemljišta u zoni K1 Cernik u drugom dijelu godine, nakon evidentiranja 

nerazvrstane ceste prema Metrou. Dana je pomoć našem poduzeću GSC d.o.o., i nastavili smo 

subvencionirati kamate građanima za energetske obnove obiteljskih kuća i poduzetnicima za 

njihove investicije. 

 U veljači je održana još jedna uspješna akcija sufinanciranja nabavke sadnica voćaka za mještane, 

te je za tu namjenu utrošeno čak 12.247 kn zbog zaista velikog interesa.  

Također povećan je i iznos za projekte obzirom na pripremu dokumentacije za potrebna tehnička 

rješenja, dorade projekta, ali i  EU fondove. Napravljena je prijava projekta RAST – Različiti i sretni 

za Dječji vrtić Čavlić (17.500 kn) za sufinanciranje niza aktivnosti i opremanja iz EU sredstava. 

Izrađena je Strategija upravljanja imovinom općine Čavle 2020-2027 godine (42.500 kn). Izrađeno je 

Idejno rješenje promet Gorica Mavrinci (21.000 kn) te niz manjih projekata i tehničkih rješenja 

potrebnih za provođenje projekata. 

Socijalna skrb rashodi su izvršeni sa  26%. Ili 498 tisuća kuna. Naime u ovom programu pojavljuje se 

novi EU projekt Klub umirovljenika Čavle planiran sa 540 tisuća kn za 2021. Godinu, no isti još nije 

započeo s provedbom. Također tu se malazi i projekt rekonstrukcije budućeg Kluba umirovljenika 

planiran sa pola milijna kuna a za koji je provedba započela krajem kolovoza. Također tu je i planirana 

obnova kuće oštećene potresom na Baniji sa 80 tisuća kuna, a kako je ranije obrazloženo ona još 

uvijek nije započela.  

Pomoć obiteljima i kućanstvima  bilježi izvršenje od 60% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove 

godine i približno je na istoj razini kao protekle. Dodijeljeno je 115 jednokratnih socijalnih pomoći 

obiteljima, odnosno 223.000 kn. Utrošeno je 25.516 kn za učeničke marende (27 osoba),  te 43.807 kn 

za sufinanciranje prijevoza. Pomoć za novorođene bilježi rashode od 63.000 kn, odnosno naknadu za 

25 novorođene djece. Za skrb o osobama treće životne dobi utrošeno je 86.054 kn za podjelu oko 780 

uskršnjih paketa osobama starijim od 70 godina. Pomoć osobama s posebnim potrebama  koristi se za 

pomoć djeci i odraslima s posebnim potrebama. Utrošeno je 56.500 kn za 32 korisnika, a većinom za 

sufinanciranje raznih specijalističkih terapija.  

U ovom programu svakako treba spomenuti i projekt "Pružam ruke"  korisnika Hrvatski Crveni 

križ Gradsko Društvo Crvenog križa Rijeka u kojem je Općina Čavle partner. Projekt je 

sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 u 

100% iznosu, a ukupna vrijednost je 1.391.490 kn. Projekt "Pružam ruke" je usmjeren na 

zapošljavanje 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Njihovim uključivanjem u projekt 
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unaprijedit će se njihova zapošljivost, a nakon završetka projekta poboljšat će se izvaninstitucionalne 

usluge usmjerene na starije i potrebite osobe, potaknuti socijalna uključenost i povećati razina 

kvalitete života obje skupine, na području Grada Rijeke i Općine Čavle. Projekt će osim zapošljavanja 

15 žena obuhvatiti minimalno 90 korisnika s područja grada Rijeke i općine Čavle. Tijekom svibnja 

završene su edukacije zaposlenih žena koje su krenule s radom na terenu i iako smo u  početku imali 

problema s pronalaženjem korisnika, sada je interes velik i svakako treba nastaviti s ovim projektom.  

U ožujku smo na poziv i inicijativu Općine Klana potpisali Sporazum o sudjelovanju u projektu 

uspostave Doma za starije osobe „Prsten“. Cilj ove inicijative je zajedničkim snagama PGŽ i 5 

jedinica lokalne samouprave (Klana, Kastav, Čavle, Jelenje i Viškovo) osigurati sredstva za projektnu 

dokumentaciju kojom bi se sadašnji prostori napuštene vojarne u Klani prenamjenili u Dom za starije 

kapaciteta 200 korisnika, a koji bi mogli koristiti svi naši mještani. Sufinanciranje je u omjeru 50% 

PGŽ i ostalih 50% u jednakim omjerima na svih 5 JLS. Plan je projekt kandidirati na EU fondove, a 

po realizaciji projekta, Dom bi postao ispostava županijskog Doma Kantrida. 

 Zdravstvena zaštita - ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu zaštitu. Realizirana je sa 

34,4% ili 190 tisuća kuna, a najveće rashode bilježimo na veterinarskim usluga - 40 tisuća kuna, 

specijalističkim pregledima 46 tisuća kuna, tekuće donacije Crvenom križu što je naša zakonska 

obaveza sa 57 tisuća kuna.  

Projekt Visoki krvni tlak tihi ubojica koji je započeo još prošle godine nabavkom sprava i 

uređenjem fitnes parka kod škole, u ovoj godini planiran je sa 199 tisuća kuna, no zbog pandemije je 

odgođen za jesen (a bio je planiran početkom lipnja).  

Dječji vrtić Čavlić – Predškolski odgoj - ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg 

vrtića Čavlić. U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 3.258.249 kn 

što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prethodne godine je vrtić 

bio zatvoren gotovo 2 mjeseca (od polovice ožujka do druge polovice svibnja) te su znatno bili 

smanjeni rashodi za energiju, prehranu djece, ali i za zaposlene. Planirana nabavka dugotrajne imovine 

odgođena za drugu polovicu godine, a planira se postavljanje zaštitnih nadstrešnica za hlad na 

vanjskom igralištu vrtića. Ostali rashodi su u planiranim vrijednostima i dinamici izvršenja proračuna.  
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ZAKLJUČAK 

 

Prvo polugodište u znaku je pandemije,opreznih ulaganja i čuvanja sredstava za moguće 

potrebe vrtića, poduzetnika i socijalno ugroženih mještana, ali i loklanih izbora koji su uzrokovali 

prekid rada vijeća i jedan zastoj obzirom da su i izvršna vlast i velik dio uprave bili angažirani oko 

lokalnih izbora. Svi veliki projekti planirani su za drugi dio godine, dok se u ovom prvom dovršavala 

dokumentacija, pripremale javne nabave i čekale odluke o odobrenim projektima i osiguranju 

potrebnih sredtsva za realizaciju projketa kao što su to dom zdravlja Čavle, spomenik u Sobolima, 

kaštel međukatna konstrukcija i fasada škole. Najveći realizirani projekt prvog dijela godine je 

rekonstrukcija igrališta Jama, a odlični dojmovi i povećani broj korisnika pokazali su nam put za 

uređenje još više takvih javnih igrališta. Veseli nas broj odobrenih projekata, dodatnih odobrenih 

sredstava te usprkos inflaciji i velikom poskupljenju svih građevinskih materijala i radova spremno 

nastavljamo sa zacrtanim projektima. Nadamo se čim skorijoj normalizaciji situacije s pandemijom 

kako bi nam se vratile manifestacije a naše udruge ponovno okupile. Također veseli nas dobra 

epidemiološka slika u našem vrtiću kao i normalizacija rada i stabilniji prihodi naše ustanove. U svom 

razvoju nećemo i ne smijemo zaboraviti na najugroženije obitelji kojima je sd još teže nego prije zbog 

opće gospodarske krize. Obzirom na dobar početak i solidno punjenje proračuna s osnova naših 

glavnih prihoda, vjerujem da ćemo godinu završiti pozitivno i s vrlo dobrom realizacijom proračuna.  

 

 

                                                                          Općinska načelnica  

       

                            Ivana Cvitan Polić 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o usvajanju Polugodišnjeg Izvješća o radu općinske načelnice 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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