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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 030-01/22-01/02 

URBROJ: 2170/03-01-22-01 

Čavle, 1. rujna 2022.g. 

 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i 

članka 37. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br.20/14; 26/14., 27/15,12/18, 41/2018 i Sl.novine 

Općine Čavle  03/21, 12/21, -pročišćeni tekst 04/22) dostavljam Općinskom vijeću  

 

IZVJEŠĆE O RADU 

OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE ČAVLE 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. 

 

UVOD 

  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 
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 - 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 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. 

  

Općinski proračun Općine Čavle za 2022. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog 

vijeća Općine Čavle: 

-   Proračun Općine Čavle  za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijet je na sjednici  

    Općinskog vijeća dana 15.12.2021. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 12/2021. 
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 -  Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 

2024. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 03.06.2022. godine i objavljena u SN Općine 

Čavle broj  07/2022. 

-  Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2021. donijeta na sjednici  Općinskog vijeća   

   03.06.2022. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2022. 

- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2022. godinu (SN OČ 12/2021) 

 

PRIHODI 

U novu godinu ušli smo s najvećim proračunom od kad postoji Općina Čavle. Planiran u visini 

od 54 milijuna kuna pred nas je stavio i naviše izazova do sada . Osigurali smo gotovo 15 milijuna 

kuna planiranih prihoda od EU sredstava zahvaljujući uspješnim projektima kao što su Izgradnja 

interne ceste u zoni proizvodne namjene Soboli I2, Povežimo se baštinom, Rast, Klub umirovljenika 

Čavle, izgradnja potpornih zidova na groblju Grobnik, izgradnja sortirnice…  

U prvoj polovici godine realizirali smo gotovo 48% prihoda u visini od gotovo 26 milijuna 

kuna, pri čemu su prihodi poslovanja ostvareni u visini 19 milijuna kuna što je 17% više nego prošle 

godine. Pri tome u porastu su prihodi od poreza na dohodak (za 17%), poreza na promet nekretnina (za 

65%), poreza na potrošnju (za 276%), prihodi od imovine (za 45% zakupi, najmovi, dobit IND. zona 

Kukuljanovo), komunalna naknada (za 9% ). Ostvareno je i 114% prihoda od kazni, pri čemu pretežito 

s osnova Zakona o sigurnosti na cestama (čak 1060 Obavijesti o počinjenom prekršaju, prošle godine 

902). Povećan je i prihod od prodaje imovine (ostvareno 73% planiranih sredstva od prodaje 

nekretnina u vlasništvu Općine Čavle).  

U odnosu na prošlu godinu niži su prihodi od kompenzacijskih mjera (ostvareno 165 tisuća 

kuna, oko 50% manje), prihoda od roditelja djece u DV Čavlić (6%manje), komunalnog doprinosa (za 

50% manje), 

Osim dobrog ostvarenja s osnova prihoda poslovanja, rebalansom u lipnju raspoređen je i 

višak iz prethodne godine od ukupno 7.975 milijuna kuna pri čemu je višak prihoda Općine u visini 

8.198 milijuna kuna umanjen za manjak prihoda DV Čavlić od 223 tisuće kuna. Prilikom donošenja 

proračuna već su planirana sredstva od viška u visini od 5.1 milijuna kuna, tako da je rebalansom 

raspoređena razlika viška.  
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RASHODI 

U prvoj polovici godine realizirano je 17.6 milijuna kuna rashoda što iznosi 33% proračunskog plana, 

ali je i za 33% više nego u istom razdoblju prošle godine. U strukturi rashoda 1.5 mil kn su rashodi 

DV Čavlić, a ostatak su rashodi Općine Čavle. 

U nastavku izvješća obrazložit ću rashode po redosljedu programa iz proračuna za 2022. 

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

 Za  rad  Općinskog  vijeća,  financiranje  političkih  stranaka  i rad  Vijeća  srpske  

nacionalne  manjine ukupno je realizirano 168 tisuća kuna ili 42% plana. Izvršenje je manje nego 

protekle godine za 40% iz razloga što su u 2021. godini održani lokalni izbori čiji trošak je evidentiran 

u prošlogodišnjem proračunu. U novom sazivu vijeće ima i manji broj vijećnika (13), a vijećničke 

naknade smanjene su  izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

U promatranom razdoblju održano je 6 sjednica općinskog vijeća te svečana sjednica povodom dana 

općine na kojoj su dodijeljena ovogodišnja javna priznanja i to godišnja nagrada NK Grobničan koji 

obilježava 90 godišnjicu od osnutka kluba te posthumno nagrada za životno djelo Vlasti Juretić.  

Ukupno je doneseno 39 odluka koje se objavljuju u SN Općine Čavle te na web stranici općine na 

poveznici https://www.cavle.hr/sluzbene-novine/ . 

 U  uredu  načelnice   

Redovni rad ostvaren je  u visini od 49% u odnosu na planirano ili 116.003 kn  a obuhvaća rashode za 

plaću načelnice. Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos 

u visini od 36.483 kn)  te na naknade za rad članova Savjeta načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu 

od 22.600 kn.Tekuće donacije - sponzorstva  ostvarena su 86% u odnosu na plan (77 tisuća kuna). 

Sponzorstva i donacije dana su sportskim i udrugama u kulturi s općinskog i drugog područja te su 

iskorištena za pomoć brojnim humanitarnima akcijama (humanitarni kalendar Grobničkih dondolaša, 

Wings for life utrka, Udruzi Prsten…) i za organizaciju većih sportskih natjecanja poput npr. 

Svjetskog ski bike natjecanja na Platku, te našim nadarenim mladim umjetnicima i znanstvenicima za 

njihov daljnji rad i napredak (npr. za produkciju filma Razglednica). 

U uredu općinske načelnice održane su 23 sjednice kolegija s kojeg se odluke objavljuju na web 

stranici Općini Čavle. https://www.cavle.hr/nacelnik/odluke-opcinskog-nacelnika-2/.  

 Kolegiju prisustvuju službenici, savjetnici, po potrebi direktor KD Čavle. Poslove savjetnika 

načelnice u novom mandatu obavljaju  Petra Šuljić (imenovana je za savjetnicu za područje socijalne  i 

https://www.cavle.hr/sluzbene-novine/
https://www.cavle.hr/nacelnik/odluke-opcinskog-nacelnika-2/
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zdravstvene zaštite počevši od 1.rujna 2021.godine) i Marko Sobotinčić (imenovan je za savjetnika za 

područje komunalnih poslova i prostornog uređenja počevši od 1.listopada 2021.godine).  

 Kao predstavnica općine sudjelovala sam na tradicionalnom Susretu sa županom održanom u 

travnju, a kao predstavnica svih općina PGŽ u upravnom odboru Hrvatske zajednice općina 

sudjelovala sam na tri održane sjednice na kojima su se raspravljale brojne bitne teme za JLS, od 

poskupljenja energenata, prijedlozi za nove EU natječaje, prijedlozi za izmjene Zakona o lokalnoj 

samoupravi, predškolskom odgoju, županijskom javnom prijevozu, naknade za pravo puta koje općine 

naplaćuju infrastrukturnim operaterima… U veljači sam potpisala Sporazum o suradnji UA Rijeka za 

novo programsko razdoblje u koje kao aglomeracija ulazimo veći za nove članice: općine Jelenje, 

Matulji i Omišalj te Grad Bakar. 

 Nastavila sam s praksom otvorenih vrata utorkom (uz prethodnu rezervaciju termina), iako su 

sastanci s udrugama i mještanima te poslovnim suradnicima zapravo održavani svakodnevno.  

 Proračunska pričuva planirana u iznosu od 150 tisuća kuna nije korištena u promatranom 

razdoblju.  

 

UPRAVNA TIJELA 

 Općina Čavle broji 14 službenika i namještenika, jednog zaposlenika na projektu Povežimo se 

baštinom i voditeljicu Kluba umirovljenika Čavle od 1. travnja 2022. godine. Jedan službenik je otišao 

u mirovinu nakon 40 godina neprestanog rada u upravi te mu je isplaćena jubilarna nagrada i 

otpremnina. Službenik koji je imao Rješenje na određeno kao zamjena za dugotrajno bolovanje dao je 

otkaz, te je na upražnjeno radno mjesto zaposlena nova viša stručna suradnica za knjigovodstvo 

proračunskih korisnika putem provedenog Javnog natječaja. Također proveden je javni natječaj i za 

novo radno mjesto u općini i to za imovinsko-pravne i upravne poslove, na kojem je od travnja 

zaposlena nova službenica.  

 Za rad uprave utrošeno je 1.1 milijun kuna što je povećanje od 24% u odnosu na prošlu godinu 

(ponajviše zbog isplate već spomenutih naknada, te naknada za topli obrok, Uskrs, neiskorišteni 

godišnji odmor i dugotrajno bolovanje). S osnova EU projekata ostvaren je prihod u visini od 135 

tisuća kuna za plaće djelatnika koji na njima rade puno radno vrijeme ili dio radnog vremena.  

 Također, u ovoj godini po prvi puta isplaćene su nagrade za izvrsnost kojima se htjelo 

nagraditi najzaslužnije djelatnike za izvanredne radne rezultate, ali i motivirati one koji nisu dobili 

nagrade na bolje i efikasnije obavljanje posla. Kako bi se mogle isplatiti nagrade (ukupno je isplaćeno 
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38.772 kn te je prosječna ocjena 3.8, a ocjenjivano je 12 djelatnika) bilo je potrebno donijeti niz 

odluka i pravilnika te kriterije za ocijenjivanje. 

• Odluka o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Čavle  (Službene novine Općine 

Čavle  broj 8/21 i 9/21   

• Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za 

uspješnost u radu SN OČ 4/229 

 I ove godine dobili smo Priznanje za proračunsku transparentnost koje svake godine 

dodijeljuje Institut za javne financije, a kako bi bili još transparentniji na našoj web stranici 

postavljena je i opcija pretraživanja uvida u troškove Općine Čavle od 1.1.2022. godine.  

  Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za zaposlene  iznosili su u prvih 6 mjeseci 2.7 milijuna 

kuna i veći su za 15% zbog povećanih iznosa neoporezivih naknada za djelatnike i povećanih troškova 

za naknadu za prijevoz te većeg broja djelatnika zaposlenih na EU projektu Rast. U svibnju sam 

potpisala novi dodatak kolektivnom ugovoru kojim je dogovoreno da osnovica za izračun bruto plaće 

bude veća za 5% te iznosi 3.712 kuna, a primjenjivat će se od 1. rujna ove godine. Na ovaj način 

želimo zadržati postojeće djelatnike te im pružiti još bolje uvjete rada.  

 U prvoj polovici godine, nažalost zbog drastičnog povećanja cijena svih energenata (struja, 

plin, nafta) bilježimo  povećanje svih rashoda za energiju koje će biti posebno vidljivo u drugoj 

polovici godine obzirom da struja poskupila s 1.4.2022., a kriza  s naftom i plinom počela je s ratom u 

Ukrajini. Osim toga, pandemija nije zatvarala sportske objekte, pa je zbog većeg korištenja i veći 

rashod u odnosu na prošlu godinu.  U nastavku izvješća dati ću pregled realiziranih kapitalnih ulaganja 

i EU projekata u provedbi: 

1. Klub umirovljenika Čavle – Nakon što smo u kolovozu 2021. potpisali Ugovor o 

rekonstrukciji budućeg Kluba umirovljenika, u travnju je  svečano otvoren novouređeni prostor 

namijenjen osobama treće životne dobi sa područja Urbane aglomeracije Rijeka. Bivši BK  Bajci 

uređen je kao  prostor za druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena umirovljenika. Objekt 

je rekonstruiran te je povećan zatvaranjem terase, napravljen je novi krov, stolarija, sve instalacije, 

sanitarni čvorovi  te toplinska fasada i uređen okoliš. Klub je tako proširen i kompletno preuređen. 

Umirovljenici su dobili novi prostor sa svom opremom potrebnom za zabavu, druženje i edukaciju.  U 

radove na izgradnji i uređenju uloženo je 835 tisuća kuna. Radove je izvodila tvrtka Upravitelj gradnja 

i održavanje iz Zagreba, a dovršeni su krajem 2021. godine. Ove je radove sufinanciralo MRRFEU iz 
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Programa podrške brdsko-planinskim područjima sa 150.000 kuna. Zaposlena je i voditeljica kluba s 

1. travnjem 2022. godine (plaću se u potpunosti financira iz projekta). 

Programski dio projekta iznosi od 1.377.480,00 milijuna kuna, a financiran je kroz Operativni 

program učinkoviti ljudski potencijali putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja. EU 

potpora iznosi 1.170.858,00 kn dok je iz državnog proračuna financirano 206.622,00 kn. Svi troškovi 

su pokriveni do 100% iznosa. Partneri u projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka te Udruga 

umirovljenika Čavle. U ove troškove ulazi kompletno unutarnje opremanje prostora, nabavka 

namještaja i za vanjski prostor, plaća voditeljice, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost,  novo 

vozilo za potrebe kluba i njegovih korisnika s otežanom pokretljivosti, te svi programi i radionice kao 

i nabavka društvenih igara, sportske, informatičke i specijalizirane medicinske opreme poput 

defibrilatora, tlakomjera, štake i hodalice, setovi za mjerenje šećera u krvi… 

Korisnicima su namijenjeni sljedeći programi:  Kuhajmo zajedno i zdravo (proljetni i jesenski ciklus 

kuharskih radionica), Hrana koja nas čini zdravima (zdrave prehrambene navike), Krećimo se prema 

zdravlju (organizirane šetnje), Bez  sunca ne možemo, ali se zaštititi moramo (prevencija melanoma, 

pregled madeža)., 

zatim radionice: prevencija bolesti srca i krvožilja, prevencija padova kod starijih osoba, prevencija 

osteoporoze, kako ne postati zaboravan (prevencija alzheimerove bolesti), zdrav osmijeh-održavanje 

oralnog zdravlja, fizičke promjene u trećoj životnoj dobi, rano otkrivanje dijabetesa, zajedno 

informirani i pripremljeni za izvanredne situacije,  

edukacije: demonstracija pružanja prve pomoći, edukacija za oživljavanje uz korištenje vanjskog 

automatskog defibrilatora, služenje računalom, besplatni pravni savjeti, tjelovježba za starije, plesni 

tečaj i organizirane plesne večeri u Domu kulture Čavle, odlazak u prirodu i organizirane šetnje i 

izleti, mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi.  

2. Pružam ruke – Općina Čavle je partner u projektu “Pružam ruke”  korisnika Hrvatski Crveni križ 

Gradsko Društvo Crvenog križa Rijeka. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog 

fonda OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt “Pružimo ruke” je usmjeren na 

zapošljavanje 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a kako bi se njihovim uključivanjem u 

projekt unaprijedila njihova zapošljivost i nakon završetka projekta te ujedno poboljšale 

izvaninstitucionalne usluge usmjerene na starije i potrebite osobe te potaknula socijalna uključenost i 

povećala razina kvalitete života obje skupine, na području Grada Rijeke i Općine Čavle. Ukupna 

vrijednost projekta iznosi 1.391.490,00 kn, financira se u 100% iznosu iz EU sredstava te je trajao 18 

mjeseci. Do 1. svibnja imali smo zaposlenih 5 gerontodomaćica i preko 30 zadovoljnih korisnika, a na 



 

 

  

8 

 

natječaj za dodatnih 6 mjeseci programa objavljen ( samo jedan dan) u lipnju se nismo prijavili, te 

čekamo novi koji će biti raspisan za duže provedbeno razdoblje.  

3. Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 Soboli- Krajem prosinca 2021. godine 

potpisan ugovor sa GP Krkom u visini 12 milijuna kuna, a uvođenje u posao bilo je 10. veljače 2022. 

U projektu sudjeluju još i tvrtka KLing d.o.o.za poslove stručnog nadzora te članovi projektnog tima iz 

tvtke GPZ d.d. Rok za izvođenje radova je 365 dana. Ukupna vrijednost projekta je 16.923.837,77 kn, 

od čega je osigurano sufinanciranje iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija u iznosu od 

10.219.949,19 kn te je Ugovorom o sufinanciranju provedbe EU projekta sklopljenog sa 

Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije osiguran dodatni iznos od 3.007.652,20 

kn. Ugovoreni su poslovi vidljivosti i promidžbe sa tvrtkom Creative media, napravljena je nova 

službena stranica projekta koja se može pogledati na web adresi https://www.zona-soboli.hr/ .  

Do kraja lipnja radovi su izvedeni s manjim kašnjenjem u dinamici. Ukupna vrijednost izvedenih 

radova je 2.694.286,63 kn bez PDVa. Od građevinskih radova odrađeno je krčenje i čišćenje lokacije 

zahvata, završen je sav iskop za prometnicu i zidove, izvršen nasip za prometnicu te napravljena 

zamjena materijala na pozicijama lošeg slabo-nosivog materijala, izvedeni su svi betonski temelji 

potpornih zidova te 90% potpornih zidova i u potpunosti je izveden sustav drenaže iza potpornih 

zidova. Od oborinske odvodnje u rovove položeno i zatrpano je 46% ukupne dužine cjevovoda 

oborinske odvodnje, ugrađeno 70% količine revizionih okana, dobavljena i ugrađena dva armirano-

betonska uljna separatora lakih tekućina te izvedene dvije velike infiltracijske građevine. Od 

vodoopskrbe je u rovove položeno i zatrpano 36% od ukupne količine cjevovoda sa pratećom 

armaturom  i izrađenim sidrenim blokovima. Prema revidiranom dinamičkom planu radova svi radovi 

bi trebali biti završeni do kraja tekuće godine. 

4. Povežimo se baštinom – Projekt je započeo 2021.te je zaposlen voditelj multimedijalnog centra, 

ugovoreno upravljanje projektom, i odrađena javna nabava za opremu multimedijalnog vodiča. 

Ugovor je u veljači  2022.godine s izvođačem  SGM informatika d.o.o. iz Splita u vrijednosti od   

1.790.953,75 kuna s PDV-om. Do 30. lipnja nabavljena je oprema u vrijednosti od 923 tisuće kuna, 

međutim do kraja lipnja nije bio gotov softverski dio koji je realiziran u srpnju.  

Drugi dio projekta odnosi se na rekonstrukciju i uređenje prostora Galerije suvremene umjetnosti 

Grobnik. Provedena je javna nabava i sklopljen je ugovor s izvođačem Fidal d.o.o. iz Rijeke u 

ukupnom iznosu od 1.474.095, 25 kn. Radovi izvedeni do kraja lipnja vrijedni su 487 tisuća kuna i 

obuhvaćaju većinom radove na sanaciji vanjskih zidova palasa oko Galerije. 

https://www.zona-soboli.hr/
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U ostatku ugovornog roka potrebno je odraditi kompletno uređenje galerije i instalaciju sustava 

grijanja i hlađenja. Rok za izvođenje svih radova je u rujnu nakon čega ćemo napokon imati kaštel u 

funkciji. 

5. Projekt Rast 

U sklopu projekta „RAST – Različiti i sretni“ Dječji vrtić Čavlić kao nositelj i općina  Čavle  kao 

partner na projektu nude roditeljima unaprijeđene usluge za djecu vrtićke  dobi u trajanju  od 20 

mjeseci, odnosno do kolovoza 2023. godine.  Projekt je  namijenjen djeci čiji roditelji  imaju potrebu 

za produženim radnim vremenom vrtića od 16:30 do 20:00. U produljenom radu provodit će se 

program predškole, likovni program te aktivnosti na otvorenom i u dvorani. Zaposlit će se dodatni 

odgojitelji koji  će sudjelovati u unapređivanju prakse u našoj ustanovi. 

Navedeni projekt odobrilo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i  socijalne politike u 

sklopu poziva UP.02.2.2.16.0093 „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja“ iz Operativnog  programa „Učinkoviti  ljudski potencijali 

2014. – 2020.“ iz Europskog socijalnog fonda. Projekt vrijedan 2.1 milijuna kuna i u potpunosti 

financiran iz ESF započeo je s  provedbom početkom ove godine. 

U promatranom periodu odrađene su sljedeće projektne aktivnosti: zaposleni su: psiholog, 

administrativni koordinator, četiri odgojitelja – pripravnika, jedan odgojitelj, jedna čistačica – kuharica 

te edukacijski rehabilitator na pola radnog vremena. 

U sklopu projekta zaposlenici vrtića pohađaju dodatne specijalizirane edukacije, pa su  održane 

sljedeće: 

 - Edukacija Voditelj kinezioloških aktivnosti rane i predškolske dobi (5 polaznika) 

 - Edukacija Senzorna integracija- Modul I i II - odgojitelji (5 polaznika) 

 - Edukacija Senzorna integracija- Modul III i IV - edukacijski rehabilitator (1) 

 - Montessori edukacija - Polugodišnji program stručnog usavršavanja za rad s djecom  s 

 teškoćama u razvoju iz područja Montessori pedagogije (1) 

Također nabavljena je i nova informatička oprema vrijedna 42 tisuće kuna.  

6. Zamjena stolarije na objektu u vlasništvu Općine Čavle - Veliki dom Platak - U svibnju  je 

sklopljen ugovor sa obrtom Riplast iz Čavala, a za poslove izmjene, dostave i montažu nove PVC 

stolarije na objektu  Veliki dom na Platku.U cijenu radova su uključeni svi troškovi koji uključuju 

predmetne radove u visini od sveukupno 117.342, 23 kuna. Radovi su izvršeni u ugovorenom roku.  
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 U promatranom periodu dobili smo i nove ugovore o sufinanciranju naših projekata: 

• travanj 2022. godine; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije; Ugovor o 

finaciranju projekta Uspostava i uređenje poučne staze Platak u okviru Programa podrške 

brdsko-planinskim područjima. Odobreno je 450 tisuća kuna. 

• lipanj 2022. Primorsko-goranska županija Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i 

upravljanje projektima; Ugovor o sufinaciranju projekta izgradnje interne ceste u zoni 

proizvodne namjene I2 Soboli. Odobreno je 200 tisuća kuna. 

• lipanj 2022. Primorsko-goranska županija; Ugovor o korištenju namjenskih sredstava iz 

Proračuna Primorsko goranske županije za 2022.godinu za subvencioniranje autobusne linije 

Platak. Odobreno 150 tisuća kuna. 

• lipanj 2022. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije i Posredničko tijelo 

razine 2, Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju interne ceste u 

zoni proizvodne namjene I2 Soboli – kojim je određen maksimalni iznos od 10.219.949, 19 kn 

bespovratnih srestava (a nova ukupna vrijednost projekta nakon provedenih javnih nabava je 

14.050.830,90 kn) čime je povećan postotak sufinanciranja projekta.   

 

U promatranom izvještajnom razdoblju osim brojnih projekata koji su uspješno realizirani, nastavili 

smo i sa svim našim sad već redovnim aktivnostima u svim našim društvenim resorima.  

U školstvu smo nastavili sa financiranjem rada produženog boravka kroz financiranje plaća dvoje 

učitelja zaposlenih na puno neodređeno radno vrijeme za što je utrošeno 161 tisuću kuna. Nastavili 

smo sa stipendiranjem učenika i  studenata, te je do 30.6. isplaćeno ukupno 184 tisuće kuna, a dodjelili 

smo i poklon u vrijednosti od tisuću kuna našoj učenici generacije, Nori Sečen iz 8.c razreda. Ove 

godine pokrenuli smo novi program za naše srednjoškolce pod nazivom Škola u oblacima. Riječ je o 

pomoći u pripremi za maturu za tri glavna predmeta (hrvatski jezik, engleski jezik i matematika, a na 

zahtjev je ubačena i fizika) koji se provodio on line programu u malim grupama do maksimalno 5 

učenika u ukupnom trajanju od 36 sati, ili 12 sati iz svakog predmeta. Odlučili smo se na ovaj vid 

pomoći našim srednjoškolcima obzirom da je iza njih bilo gotovo dvije godine on line nastave. Na 

navedeni program prijavilo se 9 učenika koji su bili vrlo zadovoljni s predavanjima i svi su vrlo 

uspješno položili maturu.. Ovaj program proveden je pod pokroviteljstvom Erste banke, a isti je 

odradila tvrtka Mariema tutorial j.d.o.o. iz Zagreba. Ukupno je trošak za općinu bio 11.000 kn, a 

roditelji su ga sufinancirali sa 450 kn (12.50 kn po satu) 



 

 

  

11 

 

Uredno smo otplatili polovicu godišnjeg zaduženja kredita za dogradnju škole u iznosu od 602.176 kn, 

te smo do sada otplatili 2.9 mil kn glavnice i 378 tisuća kamata i tako prešli polovicu otplatnog plana 

(ostaje nam ješ 2.9 mil kn glavnice i oko 80 tisuća kuna kamata do kraja otplate).  

Nastavak na obnovi fasade škole krenuo je po završetku nastavne godine.  

Naš socijalni i zdravstveni program je iz godine u godinu bogatiji novim programima. Cilj ovog 

programa je poboljšati kvalitetu življenja socijalno osjetljivih obitelji i pojedinaca, te osigurati 

temeljne životne potrebe kroz slijedeće aktivnosti: Pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć za 

novorođene i osobama starije životne dobi, skrb o invalidima i hendikepiranima, te donacije 

ustanovama koje pružaju smještaj i njegu osobama s poteškoćama. 

Ukupno je za socijalni program utrošeno preko 1 milijun kuna, što je dvostruko više od prošle godine. 

Glavni razlog je početak provedbe projekta Klub umirovljenika Čavle o kojem sam više napisala u 

prvom dijelu izvješća. 

Izvršenje za pomoć obiteljima i kućanstvima i pomoć osobama s posebnim potrebama je više u prvom 

dijelu godine, jer korisnici čekaju početak godine kako bi iskoristili svoja prava temeljem Odluke o 

socijalnoj skrbi. Tako da niti jedna aktivnost ne bilježi veće odstupanje od uobičajenog. 

Razlog povećanog broja zahtjeva pomoći osoba s posebnim potrebama je taj što na tu stavku 

proračuna  sada knjižimo sve one zahtjeve osoba koje imaju pravomoćna rješenja nadležnih ustanova. 

Nabavljeno je i podijeljeno 830 poklon paketa umirovljenicima uoči Uskrsa u vrijednosti 71 tisuću 

kuna. Podjelu su vršili članovi Udruge umirovljenika Čavle.  

Obnova kuće na potresom pogođenom području nažalost nije započela zbog upisanih  tereta na 

imovini koji su još uvijek u postupku rješavanja.  

Zdravstveni program u prvoj polovici godine veći je za skoro 20% u odnosu na prošlu godinu. U ovom 

programu planiraju se rashodi za zdravstvenu uslugu, zdravstvenu skrb i zaštitu koji obuhvaćaju: javno 

zdravstvo (deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge te obavljanje poslova prijevoza pokojnika), 

zdravstvena skrb vezana u prehranu dojenčadi i male djece, zdravstvena zaštita građana (promidžba 

zdravlja, preventivni zdravstveni pregledi i razne akcije u zdravstvu (akcije mjerenja tlaka i šećera u 

krvi, zdravstvene edukacije vezane uz djecu, dojenčad, trudnice, donacije Crvenom križu). 

U zdravstvenom programu posebno bih istaknula novi preventivni program, a to su za trudnice s 

područja naše općine besplatni 3D/4D ultrazvučni pregledi kojeg od ove godine provodimo u suradnji 

s Poliklinikom Fem Point iz Rijeke. 
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U prvih 6 mjeseci preventivne preglede je izvršilo 309 mještana i utrošeno je 46.030 kn što je na istoj 

razini kao i prošle godine u istom razdoblju. 

U drugoj polovici godine planiramo nabavku automatskog defibrilatora za potrebe dvorane u 

Mavrincima.  

U programu kultura realizacija je 1.7 milijuna kuna ili 32% od plana. Potpore udrugama realizirane 

su s 50% ili 157 tisuća kuna. Zimski period obilježila su tradicionalna maškarana događanja (dizanje i 

paljenje pusta, obahajanji dondolaša, Kobasica open, otkrili smo i novi spomenik siluetu dondolaša u 

centru Čavala, održan je i Maškarani grobnički relly, ali i nova manifestacija Grobnički fijok. Uskrs 

smo obilježili predivnom i odlično posjećenom novom manifestacijom Frankopanski Uskrs u Kaštelu.  

Obilježili smo Dan općine Čavle i dan župe Sv. Filipa i Jakova.  Tom prilikom osim svečane sjednice 

održana je i manifestacija 4. po redu Craft Fest Grobnik.  U lipnju je održan 21. Festival teatra Čavle 

Omišalj koji će biti zapamćen po nezapamćenoj gužvi u kaštelu na hit predstavi Casabianca koja je i 

pobjednik Festivala po izboru publike. U Dražicama je nakon duge pauze održav Festival palente i 

sira.  

U Cerniku je otvoren prvi Muzej starih trkaćih automobila Historic racing car Croatia koji osim 

eksponata nudi i gastro i zabavne sadržaje. Riječ je o inicijativi udruge i dugogodišnjih zaljubljenika u 

rally utrke i stare automobile te smo otvorenje pomogli i simboličnim sponzorstvom, te je naša TZO 

Čavle postavila i smeđu signalizaciju. 

Sufinancirali smo rad TZO Čavle s 120 tisuća kuna (50%) . Proveden je i natječaj za radno mjesto 

direktora/ice TZO Čavle te od 1. srpnja imamo novu direktoricu Reu Čargonju. Natječaj su morale 

provesti sve TZO zbog stupanja na snagu  novog Zakona o turističkim zajednicama temeljem kojeg 

više ne postoje ugovori na neodređeno, nego se direktori biraju na mandat od 4 godine. Dosadašnji 

direktor iz osobnih razloga nije se prijavio na novi natječaj. TZO Čavle u promatranom periodu 

uspješno je aplicirala na natječaje te osigurala sredstva za sufinanciranje Festivala teatra Čavle Omišalj 

s 8 tisuća kuna od PGŽ te 25 tisuća kuna za postavljanje punionice za električne bicikle na Platku.  

Sufinancirali smo i istraživanje Grobišća s 5 tisuća kuna.  

Kredit za projekt Energetska obnova Doma kulture Čavle započeo je s otplatom 28. veljače 2022. i rok 

za otplatu cijelog iznosa od 1.145 milijuna kuna je do 2032. godine.  

Nastavili smo s redovitim financiranjem rada Knjižnice Čavle.  Izdana su dva redovita broja 

općinskog glasila Gmajna i to u siječnju i u svibnju.   
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Nešto slabija realizacija programa kultura  je zbog provođenja javnih nabava u sklopu projekta 

Povežimo se baštinom te čekanja rezultata natječaja Ministarstva kulture za daljnju obnovu kaštela 

Grobnik koji nisu pristigli u promatranom periodu.  

Pomogli smo i našoj župi u Gradu Grobniku sa kapitalnim sredstvima u visini 50 tisuća kuna za 

nabavku novog drvenog oltara za crkvu Sv. Filipa i Jakova te 5 tisuća kuna tekuće donacije za 

obilježavanje praznika i dana župe u svibnju.  

Program Sport izvršen je sa 40% u odnosu na plan. Najveće ostvarenje bilježimo na kapitalnim 

donacijama NK Grobničan sa 68%, jer im uplaćeno 136 tisuća kuna za sufinanciranje nabavke 

semafora i novog sustava razglasa za potrebe stadiona. U ovoj godini, a  temeljem Javnog poziva 

sufinanciramo programe 18 naših udruga, te je do 30.6.  isplaćeno 54% sredstava ili 438 tisuća kuna.  

U ovom programu  financira se i tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata (BD Hrastenica 

43%, SRC Mavrinci 39%,  Sportsko igralište NK Grobničan 47%). Izrada idejnog projekta za   

Sportsko igralište NK nije realizirana jer je tek ugovoren projektant. , Strategija razvoja SC Grobnik  

je ugovorena  i isplaćeno je 20% predviđenih sredstva sukladno ugovoru. 

Ove godine, krajem travnja bili smo sudomaćini jednog od najvećih svjetskih sportskih natjecanja u 

Hrvatskoj, a riječ je o WRC Croatia Rally koje se održalo na Platku. Vrlo zahtjevna organizacija 

nažalost nije polučila željeni rezultat zbog izrazito lošeg vremena zbog kojeg je nažalost druga utrka 

otkazana, no svakako se nadamo da će i iduće godine odabrati Platak i imati više sreće s vremenski 

(ne)prilikama. Bili smo i domaćini svjetskog prvenstva u SKI bike u na Platku, prvog međunarodnog 

Platak snowboard sessiona, svjetskog padobranskog kupa na aerodromu Grobnik koji se održava dugi 

niz godina, a ove godine radi jakog vjetra nažalost nije bilo održano do kraja. Ponovno smo bili 

domaćini Wings for life utrke APP Run (humanitarna utrka), te Festivala sportske rekreacije PGŽ koji 

od lipnja do rujna provodi brojne sportske aktivnosti na Platku i privlači velik broj rekreativaca. 

Automotodrom Grobnik je u lipnju bio domaćin Svjetskog prvenstva motocikala s prikolicom. U našoj 

Jami podržali smo još jedan malonogometni turnir koji je okupio velik broj natjecatelja i publike. 

Dvorana Mavrinci je tradicionalno domaćin prvenstvenih košarkaških utakmica, ali i brojnih turnira u 

organizaciji naših klubova.  

Od brojnih sportskih uspjeha naših klubova i sportaša  istaknula bih naš najtrofejniji klub BK Čavle 

Škola boćanja koji je po šesti put osvojio naslov Prvaka Hrvatske. NK Grobničan ostvario je povijesni 

uspjeh osvojivši županijski kup i drugo mjesto u 3. HNL Zapad te se plasirao u 2. jedinstvenu ligu. 

Imamo juniorskog prvaka Hrvatske i u japanskoj borilačkoj vještini Kendo (Lucijan Sobol) , 

taekwando-u (Sara Prpić), državnu prvakinju u utrci na 600m i 800m  (Elena Ban), srebro na 
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državnom natjecanju (MOK Grobničan), županijske prvake u kategoriji U11 (RK Čavle), Anu 

Karadžu višestruku prvakinju Hrvatske u karateu, ali i brojni drugi… Zaista se ponosimo uspjesima 

naših spotrašica i sportaša te već nekoliko godina u kolovozu povodom dana sv. Bartola dodjeljujemo 

nagrade za najuspješnije sportaše, klubove i sportske djelatnike, a i ove godine u lipnju smo ponovno 

raspisali javni poziv.   

Program Gospodarstvo i zaštita potrošača ostvaren je sa 24% u odnosu na plan. U ovom programu 

planiraju se aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti energetski razred stambenih objekata, poticanje 

razvoja gospodarstva, prostorno uređenje, izradu projektne dokumentacije, razvoj poslovnih zona i 

drugih gospodarskih cjelina.  

U prvom polugodištu isplaćena je donacija GSCu koju dajemo svake godine temeljem ugovora, a kao 

pomoć za poslovanje društva i realizaciju projekata koji su vezani uz razvoj sportskog-rekreacijskog 

centra.  Radne zone bilježe slabu aktivnost kroz proračun gdje je planiran otkup zemljišta u Sobolima i  

Cernik K1, ,do kojeg još nije došlo obzirom da parcelacije nisu provedene. Projekt za ishođenje 

lokacijske dozvole i parcelacija za cestu u zoni Cernik K1 su ugovoreni.  

Nastavljena je legalizacija nerazvrstanih cesta te je utrošeno 39 % predviđenih sredstava (58 tisuća 

kuna). 

Od dokumenata prostornog uređenja bilježimo trošak od 17.250 kn i to za UPU Berhonjin, a koje će 

financirati Investitor (RI DOM d.o.o.). Najveća aktivnost bilježi se kod VII. izmjena i dopuna plana 

Općine Čavle za koje je usvojen Nacrt koncepcije te se javna rasprava očekuje ove jeseni. Također je 

upućen  poziv svim pravnim osobama za dostavu zahtjeva za prijedlog izmjena prostornog plana radi 

omogućavanja provedbe planiranih projekata.  

Nastavili smo s programom poticanja poduzetnika kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita, 

članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS i njezinih gospodarstvenika (Hrvatska zajednica općina 

RH, LAG Vinodol, Udruženje obrtnika Rijeka).  

Gospodarenje otpadom na području naše općine je od ožujka krenulo u novu fazu. Započeo je odvoz 

individualnih žutih i plavih spremnika, dovršena je izgradnja sortirnice u Mihačevoj dragi za koju smo 

izdvojii 95 tisuća kuna iz proračuna do 30. lipnja. Nažalost sortirnica nije još započela s radom zbog 

problema oko predaje na upravljanje. U svibnju smo u suradnji s KD Čistoća napravili i podjelili 

edukativne brošure o pravilnoj selekciji otpada te održali javnu tribinu u Domu kulture. Paralelno s 

odvozom individualnih spremnika, sporazumom svih članova skupštine KD Čistoća dozvoljeno je 
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korištenje svih reciklažnih dvorišta mještanima na području čijih općina/gradova KD Čistoća obavlja 

uslugu odvoza otpada.    

U ovom dijelu izvješća spomenuti ću i investicije na Platku koje financira PGŽ. Radovi na novoj 

žičari napreduju jako dobro i očekuje se da bi nova žičara (četverosedežnica duga 800 metara na 

ukupno 9 stupova, 114 stolica i sa 20 nosača za bicikle ) mogla biti spremna već za ovu skijašku 

sezonu.  Završeno je  uređenje županijske ceste od parkirališta na Platku do Velikog doma.  

Započeli smo rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području Pribeniša te izradu geodetskog 

elaborata za formiranje okućnice Velikog doma, te elaborata za evidentiranje  postojeće komunalne 

infrastrukture na Pribenišu. Pokrenuti sudski spor za pravo služnosti smo dobili, a za vlasništvo dijela 

čestice na kojoj se nalazi dio Velikog doma (šterna) rješili smo sklapanjem nagodbe.  

  

ZAKLJUČAK 

 Kao što je vidljivo iz Izvješća, u općini je vrlo dinamično i iz dana u dan posla je sve više. 

Pored redovitih poslova od naplata računa, provjeravanja geodetskih elaborata, provođenja postupaka 

javne nabave,  sve zakonom definirane poslove. Ove godine imali smo zaista puno posla oko 

realizacije velikih poslova u projektima Izgradnja ceste u zoni Soboli I2, projekta Klub Bajci koji nam 

je donio 15 ak novih postupaka nabave, zatim projekta Povežimo se baštinom… Svi postupci nabave 

prošli su uspješno i bez dugih žalbenih postupaka.  

Sav posao koji je odrađen rezultat je svakog pojedinca u sustavu i zato me veseli što smo konačno 

počeli sa stimulativnim nagradama za one koji su taj posao odradili iznadprosječno. Zbog njihovog 

zalaganja nema žalbi po javnim nabavama, nema repova iza velikih kapitalnih ulaganja, a socijalni, 

komunalni i društveni odjel funkcioniraju odlično obzirom na broj ljudi zaposlenih na tim poslovima 

te količini posla koju obavljaju.  

Nadam se dobroj realizaciji projekata u drugoj polovici godine iako zbog cjelokupne situacije u 

svijetu, problemima na tržištu, povećanju cijena energije, materijala i rada, te kašnjenju robe možemo 

očekivati i kašnjenja i poskupljenja u pojedinim projektima.  

Veseli nas iznimno uspješan projekt Klub umirovljenika Čavle koji već od samog početka okuplja 

umirovljenike i vraća nam pozitivnom energijom svu energiju koju smo mi u njega uložili. Vjerujem 

da će i u budućnosti kad se priča još više zakotrlja i krene povezivanje s ostalim klubovima u Klubu 

biti još veselije i da njegova budućnost neće biti upitna. 
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Također sam vrlo zadovoljna dosadašnjom realizacijom i ostala dva kapitalna projekta Izgradnja ceste 

u zoni proizvodne namjene Soboli I2 te Povežimo se baštinom koji su već pokazali dobrobiti 

povećanjem gospodarske i turističke aktivnosti. Uz suradnju kakvu imamo s Općinskim vijećem, uz 

nove mlade djelatnike i optimizam koji osjećamo u provedbi projekata i povratnim informacijama od 

naših mještana i udruga sigurna sam da smo na pravom putu da ostvarimo puni potencijal naše općine. 

 

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, 41/18 Službene novine Općine 
Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst 4/22), Općinsko vijeće Općine Čavle 
na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U: 

 
 
 

Prihvaća se Polugodišnje Izvješće o radu općinske načelnice za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 


	13 05 0 Polugodišnje Izvješće o radu općinske načelnice za prvih 6 mj 2022.pdf (p.1)
	13 05 1 Polugodišnje Izvješće o radu općinske načelnice za prvih 6 mj 2022.pdf (p.2-17)
	13 05 x Polugodišnje Izvješće o radu općinske načelnice za prvih 6 mj 2022.pdf (p.18)

