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Na temelju članka 59. Statuta općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 3/09 i
3/13 ), podnosim Općinskom vijeću Općine Grožnjan, slijedeće:

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.godine
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Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Grožnjan, Općinski načelnik
obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava
izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,
upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i
njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove
utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednica Općinskog vijeća na koje je Općinski
načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje brojne akte,
odluke, zaključke i suglasnosti.
U razdoblju koji je predmet ovog izvješća, Općinski načelnik obavljao je poslove iz Zakonom
i Statutom određenog djelokruga povjerenog rada kao izvršne vlasti u Općini.
Rad načelnika dijelimo u nekoliko sektora koji proizlaze iz Programa javnih potreba Općine
Grožnjan – Grisignana koji je sastavni dio Općinskog proračuna. U izvještajnom razdoblju načelnik
je donio razne akte, zaključke i odluke koje su postajale izvršne nakon što bi prošle kroz proceduru
prihvaćanja od strane Općinskog vijeća. Svi prihvaćeni zaključci i odluke od strane Općinskog
vijeća izvršavali su se prateći dinamiku punjenja Općinskog proračuna ili kad je njihovo izvršavanje
bilo moguće zahvaljujući financijskim potporama iz raznih ministarstava, fondova (bilo nacionalnih
ili europskih), te raznih donacija domaćih i stranih partnera.
Slijedom navedenog, u izvještajnom razdoblju odobreni su slijedeći projekti:
Projekti u provedbi
Parkiralište i kamp odmorište
Kaštel i zvonik (Završje i Grožnjan)
Strategija razvoja Općine Grožnjan (PUR)
Izrada studije kandidirana na mjeru 7.1
Crkva Sv. Jurja
Crkva Sv. Petra i Pavla - Kostanjica
Pjesnička manifestacija „Šumski pjesnici“

Odobreno
400.000,00 kn – Ministarstvo turizma
360.000,00 kn – Regija Veneto
85.500,00 kn – Agencija za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
150.000,00 kn - Ministarstvo kulture
100.000,00 kn – Ministarstvo kulture
5.000,00 kn – Ministarstvo kulture

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirani su
slijedeći radovi:
 izvršena je sanacija asfaltiranog kolnika na nerazvrstanoj cesti Get-Grožnjan i Kostanjica,
 uređenje „Ceste vina i pogleda“,
 radovi na kanalizaciji u Završju (zgrada Škole),
 sanirana je dvorana u Završju,

Stranica 2 od 4









uloženo je u poslovne prostore, kao i na zgradama u vlasništvu Općine,
popravljeni su potporni zidovi u Grožnjanu,
postavljeni su novi stupovi javne rasvjete za mjesta Sv. Duh, Franci i Piuki,
započelo se sa izradom Studija regulacije prometa za mjesto Grožnjan,
privode se kraju Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Grožnjan,
popravljena je nerazvrstana cesta Ž5008-Deškovići,
potpisan je Ugovor sa ŽUC-om za učešće od 10% od strane Općine u izgradnji 650 metara
asfalta lokalne ceste Završje - Dolina Mirne,
 nasuta je nerazvrstana cestaŽ5008- Gorjani,
 nasuta je lokalna cesta Završje -Pod Dionisi.
U okviru društvenih djelatnosti doneseno je niz odluka i zaključaka koji se tiču socijalne
skrbi, predškolskog odgoja, školskog i visokog obrazovanja, te sporta i kulture kao i rada
raznih udruga civilnog društva.
U okviru programa socijalne skrbi Općina je izvršavala slijedeće aktivnosti iz
programa:
 podmirivala troškove stanovanja socijalno potrebitim građanima,
 podijeljeni su paketi hrane povodom Uskrsnih blagdana,
 dodijelila se pomoć djeci s invaliditetom,
 podmirivali su se troškovi školske marende,
 isplaćivale pomoći za novorođenu djecu.
U Programu predškolskog odgoja i školskog obrazovanja financirale su se slijedeće
aktivnosti:
 sufinanciranje vrtića u Bujama,
 sufinanciranje Glazbenog tečaja,
 sufinancira se produženi boravak u osnovnim školama u Bujama,
 pomoglo se učenicima 8. razreda OŠ Oprtalj da realiziraju izlet, te školi za proslavu Dana
škole,
 dodijelila se financijska pomoć za realizaciju maturalne zabave TSŠ Buje.
U Programu sporta i rekreacije, temeljem provedenog natječaja dodijeljena su financijska
sredstva NK Oprtalj-Grožnjan i Boćarskom klubu Grožnjan.







U programu kulture, u izvještajnom razdoblju izdvajamo realizirano:
reprint monografije Grožnjan,
održana je manifestacija „Mediji i zdravlje“,
razne pučke fešte koje se slave u prvom polugodištu,
u suradnji sa arheološkim muzejom iz Pule postavljen je kamen međaš iz doba Venecije u
dvorište Polivalentnog centra u Završju,
U Završju je otvoren muzej narodnih instrumenata i narodne glazbe sjeverne Istre.

Stranica 3 od 4

Na području Općine Grožnjan djeluju dvije Zajednice Talijana, u Grožnjanu i Šterni, koje
financijski i materijalno potpomažemo, te dvije udruge civilnog društva: Udruženje antifašista
Grožnjan-Oprtalj, te udruga „Josip Broz Tito“ čije aktivnosti također financijski potpomažemo.
Financijski potpomažemo i gljivarsku udrugu „Boletus“ koja ima sjedište u Brtonigli, ali ima i
članove sa naše Općine.

Raspolaganje nekretninama
U ovom izvještajnom razdoblju raspisan je jedan natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Grožnjan.
U zgradi Polivalentnog centra u Završju, jedan prostor prenamijenjen je u caffe bar.
Izdavanje raznih akata
U prvom polugodištu izdana su:
 rješenja o visini naknade za legalizaciju,
 rješenja o visini komunalnog doprinosa,
 odobrenja o korištenju javnih površina,
 rješenja za trajni zakup grobnih mjesta,
 očitovanja o usklađenosti glavnog projekta sa propisima,
 brisovna očitovanja i potvrde,
 razne suglasnosti i uvjerenja,
 sklopljeni su Ugovori o djelu,
 izdane su potvrde o posebnim uvjetima uređenja,
 izdana su sva nova rješenja o komunalnoj naknadi,
 izrađeni su dokumenti iz područja zaštite od požara,
 proveden je natječaj za financiranje Udruga civilnog društva.
Ostali poslovi načelnika
U izvještajnom razdoblju osim poslova vezanih za realizaciju do sada spomenutih projekata i
aktivnosti, treba spomenuti i sav obim poslova vezan za prijem stranaka, u i izvan radnog vremena,
odnosno kad je i kad nije prijem za stranke, jer bez obzira na radno vrijeme, nikad nije nitko odbijen.
Sudjelovanje na raznim radionicama organiziranih od raznih međuopćinskih, županijskih i državnih
institucija, zatim sudjelovanje na skupštinama trgovačkih društava čiji je Općina suosnivač (Istarski
vodovod, JVP Umag, 6. maj doo Umag, 6. maj odvodnja doo Umag), sudjelovanje na zborovima,
mitinzima i komemoracijama, na koordinacijama načelnika i gradonačelnika itd.
Osim toga, Grožnjan često posjećuju razne grupe i dogovore prijam kod načelnika, a bilo je
sudjelovanja na TV i radio emisijama.
Načelnik aktivno sudjeluje i u radu Općinskog vijeća i raznih radnih tijela Općinske uprave.

OPĆINSKI NAČELNIK
Claudio Stocovaz, prof., v.r.
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