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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 PGŢ br.20/14; 26/14., 27/15, 12/18 i 41/18)  

dostavljam Općinskom vijeću  

Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle 

za razdoblje: srpanj-prosinac 2018. 

 

Uvodni dio  

  

 Člankom 48. uvodno spomenutog Zakona utvrĎeni 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 

 - utvrĎuje 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 otuĎivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom 

imovinom Općine, sukladno zakonima 

 - upravlja prihodima i rashodima Općine 

 - upravlja raspoloţivim novčanim sredstvima na računu Općine 

 - nadzire rad upravnih tijela 

 - predlaţe izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune 

 - obavlja i druge poslove utvrĎene 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, 

 - utvrĎivala 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 J 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 sljedećim Odlukama 

Općinskog vijeća Općine Čavle: 

-   Proračun Općine Čavle  za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.  

-  Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. 
i 2020. godinu  
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-  Odluka o utvrĎivanju i raspodjeli rezultata za 2017.  

- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. 
i    2020. godinu  
 

Općinska načelnica i Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle od 

srpnja do prosinca pripremili su materijale za pet redovnih sjednica Općinskog vijeća. 

Doneseno je ukupno 26 odluka (uključujući izvješća i suglasnosti) koje su objavljene u 

Sluţbenim novinama Primorsko-goranske ţupanije.  

U ovih šest mjeseci odrţana su 24 kolegija načelnice.  

Područje financija  

 Konsolidirani prihodi poslovanja u 2018. godini ostvareni iznose 28.664.518 kn i u 

odnosu na plan ostvarenje iznosi 91% a u odnosu na prethodnu 2017.godinu prihodi 

poslovanja manji su za 15%. 

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 26.177.648 kn i u odnosu na 2017.godinu 

manji su za 16%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić 

Čavlić 2.486.870 kn i biljeţe rast od 2% u odnosu na prošlu godinu. Vijeće srpske nacionalne 

manjine Općine Čavle nije ostvarilo prihode tijekom 2018.godine. 

Prihodi poslovanja dijele se na skupine i obuhvaćaju: 

 prihode od poreza (ostvareni 91% od plana),  

 pomoći unutar opće države (ostvarene u visini 6.640.534 kn, od čega je kapitalnih 

pomoći 5.207.297 kn, od čega je najveći dio ostvaren za realizaciju projekta 

dogradnje škole Čavle, a 247 tisuća od Ministarstva kulture za radove na Kaštelu. 

Primorsko goranska ţupanija isplatila je ukupno 4.279.019 kn kapitalnih pomoći, od 

čega 4 milijuna samo za dogradnju škole Čavle, a 279.019 za radove na Kaštelu. 

Ostvarena je i kapitalna pomoć od meĎunarodnih organizacija njem-hrv zajednice 

Karlsruhe u visini 9.8 tisuća vrijednosti donirane medicinske opreme i pomagala. 

Tekuće pomoći ostvarene su u visini 1.433.237 kn od čega 12.320 za program 

predškole, 1.165.453 kompenzacije temeljem izmjena Zakona o prezu na dohodak. Iz 

ţupanijskog proračuna 150 tisuća kuna tek.pomoći ostvareno je za financiranje 

autobusne linije za Platak, 49.427 kn za opremanje logopedskog kutka i financiranje 

plaće logopeda, 29.400 kn pomoći za socijalno ugroţene obitelji i 9 tisuća kuna za 

supokroviteljstvo Festivala Grobnička skala.),  

 prihode od imovine (ostvareni 18% manje od plana zbog manje naplaćenih zateznih 

kamata po ovrhama kojih je bilo manje i nenaplaćenih potraţivanja temeljem ugovora 

o zakupu poslovnog prostora i zemljišta),  

 prihode po posebnim propisima (odnose se na prihode od roditelja djece u DV 

Čavlić i na razini su 2017 godine, kao i na prihode s osnova komunalne naknade i 

komunalnog doprinosa. Prihodi s osnova komunalnih davanja čine 62 % ove skupine 
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prihoda, a u 2018 godini ostvareni su komunalni doprinos 99.1%  odnosno 693.629 

kn, te komunalna naknada nešto manje, točnije 3.958.520 kn ili 82.5 % u najvećem 

dijelu zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu iz kolovoza 2018 temeljem 

kojeg smo za period od kolovoza do prosinca izgubili prihod komunalne naknade od 

MORHa ),  

 prihodi – donacije (prihod od prodaje električne energije koja se proizvodi na objektu 

dječjeg vrtića (ostvareno 5.326 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija. U 2018. 

godini u Općini Čavle ostvarena je donacija od pravne osobe za obnovu dječjih 

igrališta u iznosu 3.000,00 kn, dok je kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić 

ostvarena tekuća donacija u iznosu 2.503,20 kn ali i kapitalna donacija u vrijednosti 

16.230,00 kn od strane Tvrtke Mineral IGM d.o.o.) te  

 kazne, upravne mjere i ostali prihodi (odnose se na prihode od kazni i upravnih 

mjera u iznosu 5.450 kn te ostvarenje prihoda po pravomoćnim sudskim rješenjima u 

iznosu 21.450 kn),  

 prihodi od prodaje nefinancijske imovine (ostvareni su 34% od plana u iznosu od 

129.820 kn. Niska realizacija ovog prihoda rezultat je toga što se nije prodalo 

zemljište na Cerniku i što se nije  prodalo jedno sluţbeno vozilo nego će se isto 

prodati 2019. godine) 

 

RASHODI – JAVNE POTREBE 

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ 

Financiranje predškolskog odgoja provodi se preko Javne ustanova Dječji vrtić Čavlić. 

U ovoj ustanovi zbrinuto je više od 250 djece predškolskog uzrasta.  Na dan 31.12. 2018. 

Zaposleno je 50 osoba od čega 46 na puno radno, 3 radnika na 6 sati  i jedan na 4 sata 

(pomoćni radnik). Općina Čavle je u 2018 godini sufinancirala 82.5 % plaće djelatnika u 

ukupnom iznosu 3.061.063 kn.  

ŠKOLSTVO 

Najveći projekt Općine Čavle Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle u ovom je periodu 

u potpunosti realiziran. Ukupna vrijednost objekta je 14.586.335 kn, a opreme još 480.391 

kn. Primorsko goranska ţupanija je u 2017. sufinancirala projekt sa 2 milijuna kuna, a u 

2018. 4.094.673 kn. U 2019. godini isplatiti će se i preostali dio temeljem Sporazuma u visini 

od 1.510.510 kn što bi sveukupno kroz tri proračunske godine iznosilo 7.605.183 kn.  

Općina Čavle je vlastiti dio pokrila sredstvima kapitalnih pomoći od Ministarstva 

regionalnog razvoja u ukupnom iznosu 3.170.978 kn, a ostatak (5.833.622 kn odnosno 97% 

od plana)  iz kredita koji na naplatu kreće od 2020. Godine, kad prestaje otplata kredita za 

dvoranu Mavrinci.  
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Tehnički prijem objekta bio je 6.rujna i prošao je bez i jedne primjedbe, a svečano 

otvaranje upriličeno je 28. rujna 2018. godine. Primopredaja je napravljena u prosincu, a s 

28. prosincom podmirene su sve obveze Općine Čavle prema izvoĎaču radova.  

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

srednjih škola i studenata, te izvrsnih sportaša. Za godinu 2018./ 2019. ugovorene su 64 

stipendije pa je u proračunu za 2019 povećan ukupni iznos za stipendije na 300 tisuća kuna. 

Od srpnja do prosinca isplaćeno je 101.400 kn za stipendije, odnosno na razini godine 

247.800 kn. Nastavili smo sufinancirati javni prijevoz učenicima i studentima  pa je do kraja 

godine isplaćeno 41.924,27 kn. Općina Čavle financira plaće dva učitelja u produţenom 

boravku što je u 2018.g. iznosilo ukupno 249.054 kn. Općina pomaţe školi kroz financiranje 

raznih edukativnih projekta što je u 2018. godini iznosilo ukupno 14.870 kn, zatim kroz 

financiranje osiguranja učenika (15.045kn)  te kapitalne pomoći za realizaciju raznih 

projekata sanacije i ureĎenja škole, pa su tako prošle godine promijenjeni prozori na hodniku 

i na katu te ureĎene učionice u starom dijelu škole, a izvedeno je i  novo umreţenje 

informatičke opreme sveukupno u iznosu od 44.906 kn   

U listopadu je s radom započeo i logoped, a do kraja godine u potpunosti je 

opremljen logopedski kutak. Logoped radi dva dana u tjednu po 4 sata i za sada ima 

dvadesetak redovitih polaznika te povremene edukacije za djecu s manjim govornim 

teškoćama te njihove roditelje  kako bi i sami mogli kod kuće vjeţbati. Logoped je samo za 

djecu s područja Općine Čavle i radionice su besplatne zahvaljujući pomoći Primorsko 

goranske ţupanije. 

SPORT, KULTURA, TURIZAM I CIVILNO DRUŠTVO 

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, a potpora udrugama izvršena je 100%. 

Za ove namjene izdvojeno je iz Proračuna 2018. godine za sport ukupno do kraja 

godine 3.862.179 kn ., od čega za udruge1.072.000 kn, za odrţavanje sportskih objekata 

561.000 kn, te za ulaganje u sportske objekte i opremu 264.653 kn od čega bih istaknula 

zamjenu dotrajalih krovova na aneksima sportske dvorane Mavrinci, od čega je onaj iznad 

bivšeg fitnessa zamijenjen u prvom dijelu godine, a drugi u drugom. Do kraja godine uredno 

smo podmirili obvezu kredita za izgradnju sportske dvorane u visini 1.963.815 kn. 

Za kulturu utrošeno je ukupno 1.089.502 kn, od čega za sufinanciranje programa i 

rada udruga 419.100 kn, dva broja Gmajne oko 55 tisuća kuna, smotru klapa 14.296 kn, 

obiljeţavanje Bartoje oko 30 tisuća kuna, 318.311 kn ukupno do kraja godine financiran je 

rad i opremanje Knjiţnice Čavle, a nabavljeni su novi naslovi u vrijednosti 40 tisuća kuna. 

Sufinanciranje rada i programa TZO Čavle ostvareno je u visini 170 tisuća kn. Ove godine 

Općina Čavle uloţila je 154.162 kn za obnovu sanitarnih čvorova u Velikom domu na Platku 

te za prvu fazu zamjene krova na Malom domu na Platku koja je uključila pripremne radove i 

nabavu materijala, a radovi će se izvesti do kraja svibnja 2019 godine.  
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Najveće ulaganje u kulturi ostvareno je kroz odrţavanje Kaštela Grobnik koje je u 

prošloj godini realizirano dijelom tijekom ljetnih mjeseci, a dijelom na jesen. Sanacija je 

vršena nad juţnom kulom s koje je kompletno skinuta sva postojeća ţbuka, zidovi su se 

sušili otprilike 40 dana nakon čega je postignuta dovoljna suhoća za ponovno djelomično 

vraćanje fasade s vanjske strane cijele kule. Iznutra su zamijenjene oštećene drvene grede 

stropa, saniran je krov i produţen mu je crijep radi sprejčavanja prodiranja vlage u zidove, a 

sanirani su i prozori i erte na prvom katu kule. Osim graĎevinskih radova, vršena su i 

restauratorska istraţivanja prije samog skidanja zidova. Ukupna vrijednost ovih radova bila je 

481.748 kn, od čega je 380 tisuća kuna pokriveno kapitalnim pomoćima iz drţavnog i 

ţupanijskog proračuna.   

Rad vjerskih zajednica popraćen je s iznosom od 120 tisuća kn, od čega je 100 tisuća 

kn izdvojeno za dovršetak obnove zvonika na crkvi sv. Filip i Jakov u Gradu Grobniku, a s 20 

tisuća kuna pomoglo se Ţupi sv. Bartola u obiljeţavanju Bartoje. 

Za udruge civilnog društva utrošena su sva planirana sredstva i realizirani svi 

programi. Realizirane su sve obveze prema financiranju vatrogasne djelatnosti (460tisuća 

kn), HGSSa (16 tisuća kn) i LD Jelen Čavle (10 tisuća kn). 

KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE  

Kroz ove programe vodi se kontinuirana  briga o komunalnom standardu na području 

općine kroz odrţavanje izgraĎene komunalne infrastrukture i izgradnju nove. Općina se brine 

o odrţavanju javnih površina i groblja, odrţavanju cesta, ograda na javnim površinama, 

odrţavanju kanala i bunara za oborinsku odvodnju, prometnu signalizaciju, zimsku sluţbu, 

odrţavanje dječjih igrališta i autobusnih stanica, odrţavanje javne rasvjete kao i one 

dekorativne, čišćenje javnih površina i sanaciju deponija, te subvenciju javnog prijevoza.  

U drugoj polovici godine utrošeno je ukupno 1.811.949 kn za odrţavanje komunalne 

infrastrukture od čega ističem ureĎenje prometnice oko ambulante Čavle i redovno 

odrţavanje cesta, obiljeţavanje parkirališta i pješačkih prijelaza, financiranje odvoza 

glomaznog otpada iz kućanstava, troškovi odrţavanja i energije javne rasvjete. Prošle godine 

smo za čišćenje javnih površina i sanaciju deponija potrošili 457.203 kn. 

U izgradnji komunalne infrastrukture u 2018. godini najveći projekt je proširenje 

groblja Cernik koji je krenuo krajem ljeta pa je realizacija ove proračunske stavke u drugoj 

polovici godine dosegla 79% ili 1.186.126 kn. Očekivani rok izvoĎenja radova je u lipnju 

2019. godine, a ovim proširenjem osigurati će se  203 grobnice, odnosno 681 ukopno 

mjesto, ogradni zid i ureĎeno parkiralište u ukupnoj vrijednosti preko 2.7 milijuna kuna. 

Dodatno se uloţilo i u proširenje javne rasvjete 41.910 samo u drugoj polovici, te u obnovu 

dječjih igrališta još 20.000kn. 

GOSPODARSTVO  

Za program gospodarstvo u prvih šest mjeseci realizirano je 578.399 kn, a do kraja 

godine ukupno 1.656.971 kn, odnosno 66.5% planiranih sredstava. Većina programa je 

realizirana, izuzev dokumenata prostornog ureĎenja s kojima se ipak počelo u 2019 godini. 

Izostalo je izvršenje na stavci otkup zemljišta za radne zone, obzirom da se u 2018. godini 
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nisu završili svi postupci izvlaštenja kao niti sudski sporovi dokazivanja vlasništva na 

česticama za koje je Općina već sklopila predugovore o kupnji. Ukupno je za tu namjenu, 

odnosno sreĎivanje vlasništva u cesti RZ I2 Soboli utrošeno 181.432 kn, dok je za 

dokumente za prijavu na EU natječaj utrošeno 166.275 kn od čega najveći dio na Studiju 

izvodljivosti, a manji za Program razvoja zone napravljen još u prvom dijelu 2018. godine. 

Za poduzetničku zonu Mavrinci K1 započeli smo s izradom parcelacijskog elaborata 

za cestu temeljem izdane lokacijske dozvole, za što je u 2018 godini iskorišteno 9.750 kn. 

   Dovršen je i posao Dogradnje baze podataka GIS u ukupnoj vrijednosti 

272.700 kn. GSC d.o.o. pomogli smo sa 150 tisuća kuna.  

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. Poduzetnici su prepoznali ove povoljne uvijete pa je 

do kraja godine odobreno poduzetničkih kredita u vrijednosti od oko 4.5 milijuna kuna od 

ukupno planiranih 5 milijuna kn s čime smo više nego zadovoljni.  

Isto tako za graĎane smo sa tri banke otvorili liniju povoljnih kredita za adaptaciju 

obiteljskih kuća s kojim nastavljamo i u 2019. godini. Općina subvencionira 4% kamate u 

obje kreditne linije.  

Nastavili smo sufinacirati rad Udruţenja obrtnika Rijeka koji sa svojim projektima 

pomaţe našim obrtnicima kako kroz savjetovanje, tako i kroz provoĎenje povoljnijih 

edukacija, provoĎenje zajedničke javne nabave radi uštede u energentima i dr u ukupnom 

iznosu 15 tisuća kuna.  

Nastavili smo sa legalizacijom cesta na području općine, za što je već u prvih 6 

mjeseci utrošeno 74.781 kn., a do kraja godine završen je veći dio pokrenutih legalizacija što 

je rezultiralo većim troškovima od planiranog, odnosno ukupno 244.500 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 rješene 

imovinsko pravne odnose.  

Na planove i projekte je u 2018. godini utrošeno 351.714 kn, a u drugoj polovici 

godine napravljeni su: izvedbeni projekt Virtualne stvarnosti u Kaštelu Grobnik, projekt 

rekonstrukcije ceste oko općine i ambulante Čavle, Izvješće o provedbi PURa od 2016-2020, 

projekt modernizacije javne rasvjete, Program raspoloaganja poljoprivrednim zemljištem koji 

je bio naša zakonska obaveza, te projekt ureĎenja sportskog igrališta Jama.  

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB 

Za socijalnu skrb u 2018 godini iskorišteno je 86% planiranih sredstava, od čega 

najveći dio čak 528.324 kn za pomoć obiteljima i kućanstvima u obliku jednokratnih pomoći, 

besplatnih udţbenika, besplatnih školskih marendi, besplatne autobusne karte te produţeni 

boravak za djecu iz socijalno ugroţenih obitelji.  

Premašen je iznos za pomoć za novoroĎenu djecu za što je izdvojeno 131 tisuću 

kuna. Našim umirovljenicima podijeljeno je preko 760 paketa za Boţić, pa je ukupno u 2018. 
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godini  za uskršnje i boţićne pakete, te za bal umirovljenika u prosincu izdvojeno 162.554 kn. 

Pomoć osobama s posebnim potrebama realizirala se u iznosu 73.547 kn većinom za 

sufinanciranje raznih terapija za djecu.  

 

Program zdravstvene zaštite realiziran je 81.6% ili 550.768 kn od čega 92.199 otpada 

na financiranje javnog zdravstva temeljem zakonskih obaveza za provoĎenje deratizacije i 

dezinsekcije i za pruţanje veterinarskih usluga. 36.666 kn izdvojeno je za prehranu 

dojenčadi, a temeljem posebne odluke koju smo donijeli sva novoroĎena djeca imaju pravo 

na poklon bon u visini 400 kn za nabavku hrane za dojenčad u mliječnoj kuhinji u Rijeci.  

  Za preventivne zdravstvene preglede  utrošeno je 214.552 kn, a sa 80.000 financiran 

je rad i akcije Crvenog kriţa. Općina je financirala palijativnu skrb za naše mještane sa 

22.751 kn i deţurnu ambulantu u Cambierijevoj ulici sa 34.000kn. U drugoj polovici godine 

donirali smo 50 tisuća kuna KBC Rijeka za sanaciju sanitarnih čvorova Klinike za psihijatriju.  

 

Zaključak 

Protekla godina za Općinu Čavle bila je vrlo uspješna i zasigurno ćemo je pamtiti po 

realizaciji velikih projekata poput dogradnje novog krila škole, početak izgradnje novog dijela 

groblja u Cerniku, obnove domova na Platku, novoureĎene prometnice u Mavrincima, 

Čavlima.  

Tu su i velike investicije koje nije financirala Općina od kojih je zasigurno najveća početak 

izgradnje sustava zasnjeţenja na Platku koji je započeo u prosincu 2018, a vrijednost je 22,5 

milijuna kuna za pet graĎevinskih cjelina, od čega će se Ugovorom o javnoj nabavi radova 

prve cjeline osigurati sredstva u iznosu od 13,8 kuna. Tu su i izgradnja četverostaznog 

boćališta na Platku te nova trim staza sa spravama takoĎer na Platku. Na području općine 

pokrenule su se i privatne investicije od kojih ću spomeuti novi asfalt na Automotodromu 

Grobnik, obnovljena boćarija Cernik i nova proizvodno prodajna hala u radnoj zoni u 

Sobolima.  

Odrţali smo Poduzetnički dan u prosincu na kojem smo svim našim poduzetnicima 

prezentirali razne mogućnosti financiranja njihovih investicija i općinska ulaganja u razvoj 

gospodarstva.  

Izradili smo projekte za energetsku obnovu Doma kulture i Doma zdravlja te ih u rujnu 

prijavili na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog ureĎenja. U 2019 godini dobili smo 

rezultate, Dom zdravlja nije imao dovoljno bodova pa će se nakon dorade ponovno prijaviti, a 

Domu kulture odobreno je sufinanciranje od 35% ili 1.5 mil kn. TakoĎer smo ponovno prijavili 

i projekt zatvaranja tribina, no još uvijek nije donesena konačna odluka iako je nedavno 

objavljena privremena lista odobrenih projekata na kojoj se zbog visokog indeksa razvijenosti 

nalazimo prenisko da bi mogli očekivati sredstva. Prijavili smo se i na EU natječaj WI FI for 

EU te dobili 15 tisuća eura za postavljanje javnih pristupnih točaka beţičnom Internetu koje 

ćemo i realizirati u 2019 godini. Prijavili smo se i na poziv FZOEU i Ministarstva zaštite 

okoliša za nabavku kontenjera za odvojeno prikupljanje otpada za kućanstva te još uvijek 

čekamo isporuku kontenjera u vrijednosti preko milijun kuna. Prijavili smo se i na natječaj 

Ministarstva kulture za nastavak sanacije i ureĎenja Kaštela i u 2019. godini odobreno nam 

je 230 tisuća kuna što je znatno više nego prethodnih godina. Prijavili smo i projekt Dani 
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zdravlja u suradnji sa Općinom Cernik Slavonski te smo dobili informaciju kako smo prošli 

administrativnu promjenu i očekujemo rezultate.  

U 2019 godini krenuti će natječaji u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka pa smo tijekom 

cijele 2018 godine intenzivno radili na pripremi tih projekata. Ističem projekt virtualne 

stvarnosti Kaštel Grobnik i ureĎenja galerije SUG, projekt izgradnje ceste u zoni Soboli I2, 

projekt ureĎenja Kluba za starije osobe u boćariji u Bajčevom selu. Velike napore 

svakodnevno ulaţemo oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa ne samo u radnoj zoni 

Soboli nego i na gotovo svim općinskim objektima od Doma kulture,spomenika Podhumskim 

ţrtvama u Sobolima, boćarije Bajci kao i na legalizaciju cesta.  

 Zadovoljna sam realizacijom proračuna u 2018 godini, jer ona pokazuje dobar rad 

Uprave i izvršne i predstavničke vlasti. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima i uz malo 

sreće uspješno nastaviti i u 2019 godini.  

 

 

                                                                       

 

Općinska načelnica  

 

 

      Ivana Cvitan Polić, mag.cult. 



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 21. ožujka 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o prihvaćanju izvješća općinske načelnice o radu za period 
srpanj-prosinac 2018. godine 

 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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