REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN GRISIGNANA
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Grožnjan, 22. rujna 2015.g.

ZAPI SNIK
sa XXII sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana,
održane 10. rujna 2015.g., u 20,00 sati, u vijećnici Općine Grožnjan

Prisutni:
- vijećnici: Sabina Sorčić Prodan, Đino Antonac, Kert Gracijano, Pincin Edo, Roberta Veroneze,
Martina Dubac, Danijel Damijani, Ketrin Antolović i Rino Černac.
- Claudio Stocovaz - načelnik Općine Grožnjan;
- Sanja Biloslav – donačelnica OG i Mauro Gorjan – donačelnik OG;
- Eda Antonac – referent za proračun, financije, računovodstvo i isplate;
- Valerija Dešković Mirosav – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela OG;
- Tomislav Ladavac, dipl.ing. prometa iz „Via konzalting“, Novigrad, Karigador 93.
Predsjednica Općinskog vijeća Općine Grožnjan – Grisignana Sabina Sorčić Prodan, konstatirala je da
na sjednici su prisutni svi članovi Općinskog vijeća tako da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Grožnjan – Grisignana otvorila je predsjednica Općinskog vijeća
Sabina Sorčić Prodan, pozdravila sve prisutne i pročitala predloženi dnevni red iz materijala:
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
1. Verifikacija zapisnika sa 20. Sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana;
2. Verifikacija zapisnika sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Općine
Grožnjan za 2015.g.;
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015.g.;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika;
6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Grožnjan za 2014.g.;
7. Donošenje Odluke o prijenosu izgrađene građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacijska mreža Završje, sabiranje i pročišćavanje
otpadnih voda na komunalno poduzeće „6. Maj“ Umag;
8. Donošenje Odluke o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Program
ukupnog razvoja Općine Grožnjan Grisignana (PUR);
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9. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Istarsku županiju,
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, Pula, Flanatička 29, za građenje
parkirališta na k.č. 2244 k.o. Završje, u povijesnoj jezgri Završja;
10. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Istarsku županiju,
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, Pula, Flanatička 29, za k.č. 133
zgr. k.o. Završje, u povijesnoj jezgri Završja;
11. Predstavljanje projekta regulacije prometa od Stanice do Grožnjana i unutar mjesta, uz prijedlog za pješačku zonu;
12. Razno;
13. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Predsjednica je predložila da 11. točka se odradi kao 3. tako da gospodin Ladavac može otići.
PREDSJEDNICA: Konstatiram da je na sjednici prisutno 9 članova Općinskog vijeća, da
postoji kvorum, te na glasanje dajem predloženi dnevni red.
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen sa 9 glasova ZA.
PREDSJEDNICA je za ovjerovitelje zapisnika predložila vijećnike: Ketrin Antolović i Rino
Černac.
Vijećnici su glasovanjem prihvatili da ovjerovitelji zapisnika sa ove sjednice budu: Ketrin
Antolović i Rino Černac sa 9 glasova ZA.
Ad.1.
ZAPISNIK sa 20. Sjednice
Vijećnici su glasovanjem sa 9 glasova ZA prihvatili Zapisnik sa 20. sjednice OV.
Ad.2.
ZAPISNIK sa 21. Sjednice
Vijećnici su glasovanjem sa 8 glasova ZA prihvatili Zapisnik sa 21. Sjednice OV.
Ad.3.
PROJEKT regulacije prometa od Stanice do Grožnjana i unutar mjesta Grožnjan.
Gospodin Tomislav Ladavac predstavio je svoju firmu i nakon toga predložio da se Studija izradi u
skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
Ukoliko Županijska uprava za ceste dozvoli, Županijska cesta od Stanice do Grožnjana postala bi
jednosmjerna, a traka uz potporni zid postala bi parkiralište.
Potrebno je analizirati cijelu situaciju, uzimajući u obzir sigurnosne, ekonomske i sve druge
faktore, te ocijeniti kako bi bilo najbolje regulirati promet do stare jezgre Grožnjana s jedne i druge
prilazne ceste mjestu, te do parkirališta kod groblja.
Naglasio je da treba napraviti cijelu studiju uz prikupljanje svih potrebnih podataka, jer ima dosta
konfliktnih točaka, a treba definirati sve i za promet u mirovanju.
Načelnik Claudio Stocovaz napomenuo je da ako Županijska uprava za ceste dadne suglasnost, da
dio Županijske ceste od Grožnjana do Stanice treba biti jednosmjeran prema izlazu, jer jedino tako
bi ostao neometan promet za vozila koji dolaze u Grožnjan sa južne strane, po županijskoj
makadamskoj cesti.
Vijećnik Rino Černac rekao je da ima dosta prometa po makadamskoj cesti tako da tim vozilima
treba omogućiti nesmetano prometovanje prema Stanici. A za rješavanje konfliktnih točaka u
prometu predlaže djelomično proširenje ceste, pogotovo na Stanici.
Zaključio je da nam Studija regulacije prometa svakako treba i za automobilski i za autobusni
promet, kao i za pješačku zonu.
Pročelnica Valerija Dešković Mirosav zaključila je da Studija regulacije prometa je neophodna i
predložila da gospodin Ladavac dostavi ponudu koju će Načelnik razmotriti.
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Vijećnici su sa 9 glasova Za prihvatili da se krene u postupak regulacije prometa na pristupnim
cestama prema Grožnjanu, na parkiralištima i u samom mjestu, a prvi korak je da gospodin
Ladavac dostavi ponudu za izradu Studije.
Ad.4.
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA
2015.g.
Eda Antonac, referent za proračun, financije, računovodstvo i isplate dala je uvodno obrazloženje.
Ostvareno je 2.399.169,61 kuna prihoda, odnosno 27,26% u odnosu na plan za 2015.g.
Ostvareno je primitaka od financijske imovine tj. neto financiranje 1.602.186,63 kune, odnosno
52,36% u odnosu na plan za 2015.g.
Ostvareno je 4.710.947,08 kuna rashoda, odnosno 39,72% u odnosu na plan za 2015.g.
Manjak na dan 30.06.2015.g. iznosi 1.644.158,09 kuna, od toga 934.567,25 kuna se odnosi na
manjak iz prethodnih godina.
Načelnik je obrazložio da dosta prihoda je Općina izgubila zbog ukidanja statusa od posebne
državne skrbi, prvenstveno od poreza na dohodak.
Vijećnik Gracijano Kert je zatražio pojašnjenje za stavku: Nadzor za izgradnju kanalizacijske
mreže u Završju, jer kako je rekao „puno je novaca utrošeno, a više stvari ne štima na terenu“.
Nadovezao je problem odvodnje oborinskih voda u Završju, koje uništavaju manje puteve.
Isti vijećnik je pitao pojašnjenje za poslovanje Polivalentnog centra u Grožnjanu.
Načelnik je odgovorio da novac za PKC osigurava Županija.
Na kraju rasprave predsjednica Sabina Sorčić Prodan rekla je da tko ima dodatnih pitanja se može
slobodno obratiti gospođi Edi u uredovno vrijeme.
Vijećnici su glasovanjem sa 9 glasova ZA prihvatili Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna
Općine Grožnjan za 2015.g.
Ad.5.
Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015.g.;
Načelnik Claudio Stocovaz dao je uvodno obrazloženje istaknuvši da pored zapisanog, koje su
vijećnici dobili kao radni materijal, obavlja još niz redovitih poslova i o obavljanju radnih zadataka
vodi dnevnik.
Vijećnici su glasovanjem sa 7 glasova ZA prihvatili Izvješće o radu Načelnika, 2 vijećnika su bila
suzdržana.
Ad.6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika i
zamjenika načelnika.
Predsjednica Sabina Sorčić Prodan dala je uvodno obrazloženje.
Ova Odluka je sastavljena u skladu sa uputama koje smo ljetos dobili od Ministarstva financija RH.
Načelnik Claudio Stocovaz obrazložio je da su stizala kontradiktorna objašnjenja u vezi obračuna
njegove plaće, ali da je sada konačno po uputi Ministarstva financija.
Načelnik je izjavio da se odriče svih dnevnica i putnih troškova u korist općine, tj. da se za
službene potrebe općine vozi svojim osobnim automobilom, na vlastiti trošak.
Vijećnici su glasovanjem sa 9 glasova ZA prihvatili Odluku o plaći i ostalim materijalnim pravima
Načelnika.
Ad.7.
Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Grožnjan za 2014.g.;
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Načelnik Općine Grožnjan dao je uvodno obrazloženje. Općina je dobila uvjetnu ocjenu zbog
neotklonjenih nedostataka iz 2006.g., sada ćemo morati to konačno otkloniti.
Vijećnik Gracijano Kert pitao je u vezi obavljanje komunalne djelatnosti.
Pročelnica je objasnila da nemamo bazu podataka za nerazvrstane ceste i to predstavlja problem za
učinkovito obavljanje komunalne djelatnosti.
Načelnik je također objasnio da Općina planira osnovati vlastito komunalno poduzeće i time bi se
riješile komunalne djelatnosti te naplaćivanje parkirališta.
Vijećnici su glasovanjem jednoglasno, sa 9 glasova ZA prihvatili Odluku u predloženom tekstu.
Ad.8.
Donošenje Odluke o prijenosu izgrađene građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacijska mreža Završje, sabiranje i
pročišćavanje otpadnih voda na komunalno poduzeće „6. Maj“ Umag;
Načelnik Claudio Stocovaz dao je uvodno obrazloženje.
Vijećnici su glasovanjem jednoglasno, sa 9 glasova ZA prihvatili Odluku u predloženom
tekstu.
Ad.9.
Donošenje Odluke o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Grožnjan Grisignana (PUR);
Načelnik Claudio Stocovaz dao je uvodno obrazloženje.
Vijećnici su glasovanjem jednoglasno, sa 9 glasova ZA prihvatili Odluku u predloženom
tekstu.
Ad.10.
Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Istarsku
županiju, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, Pula, Flanatička 29, za
građenje parkirališta na k.č. 2244 k.o. Završje, u povijesnoj jezgri Završja.
Načelnik Claudio Stocovaz dao je uvodno obrazloženje.
Vijećnici su glasovanjem jednoglasno, sa 9 glasova ZA prihvatili Odluku u predloženom
tekstu.
Ad.11.
Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Istarsku
županiju, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, Pula, Flanatička 29,
za k.č. 133 zgr. k.o. Završje, u povijesnoj jezgri Završja.
Načelnik Claudio Stocovaz dao je uvodno obrazloženje.
Vijećnici su glasovanjem jednoglasno, sa 9 glasova ZA prihvatili Odluku u predloženom
tekstu.
Ad.12. Razno
Predsjednica Sabina Sorčić Prodan je rekla da očekuje da materijali za sjednice vijeća budu
ranije dostavljeni.
Pročelnica Valerija Dešković Mirosav odgovorila je da koji put dolazi do kašnjenja zbog obimnosti
materijala, ali koji put i zbog traženja da se neka odluka stavi na dnevni red u zadnji trenutak.
Složila se da svakako treba napraviti sve da materijali stignu na vrijeme do vijećnika, u skladu s
Poslovnikom.
-
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Načelnik je obavijestio prisutne o održavanju Rally utrke kroz naše područje, a vijećnica
Martina Dubac je rekla da minimalno što organizatori trebaju napraviti je da poslije utrke skinu
sve trake koje postavljaju i pokupe smeće.
Donačelnik Mauro Gorjan traćio je da se posječe trnje i nisko raslinje na trasi Parenzane, na
dijelu koji prolazi po našem području.
Ad.13.
Vijećnici Edo Pincin i Gracijano Kert ponovno su podsjetili na veliku količinu oborinske vode
koja se skuplja na cesti u Završju, a onda uništava manje puteve, pogotovo kod stare uljare u
Završju.
Vijećnik Kert Gracijano ponovno je zatražio da se podigne potporni zid na cesti ispod kuće od
Pincin Samira u Završju.
Vijećnik Đino Antonac podsjetio je da bi trebalo popraviti čekaonicu na autobusnoj postaji
ispod Antonaca, da bi trebalo proširiti zavoj na cesti ispod Buzećana, te na cesti ispod Zubini
proširiti i staviti branik sa strane.
Vijećnik Rino Černac rekao je da bi organizatori biciklističkih utrka trebali obavijestiti lovce
kada namjeravaju voziti po šumskim putevima, jer da se sada događa da lovci turisti uplate
kvotu za lov, a kada dođu tu i odu na čeku mogu samo promatrati kako jure biciklisti, a divljač
mora pobjeći.
Donačelnica Sanja Biloslav se nadovezala na ovu temu i rekla da bi i lovci trebali staviti
obavijesti kada imaju hajku, tako da se šetači znaju ravnati.
Načelnik Claudio Stocovaz je rekao da će Općina tražiti da svi organizatori raznih utrka i
drugih događanja na vrijeme izvjese pismene obavijesti, kako bi svi znali što se kada događa.
Sjednica je završila sa radom u 22,15 sati.

Zapisala:

Predsjednica Vijeća:

Valerija Dešković Mirosav

Sabina Sorčić Prodan

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Ketrin Antolović _____________________
2. Rino Černac ______________________
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