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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 2015.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 općinski načelnik Općine Grožnjan, u okviru svog djelokruga,
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni
zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje
o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata
općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima
Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i
aktima Vijeća.
U izvještajnom razdoblju održano je 4 sjednica Općinskog vijeća na koje je Općinski
načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje
brojne akte, odluke, zaključke i suglasnosti.
Kroz nadležnosti načelnika u obavljanju poslova iz zakonom određenog
samoupravnog djelokruga u nastavku ovog izvješća daje se pregled izvršenih poslova :
Pored redovnih poslova prijema stranaka, izdavanja uvjerenja, potvrda, rješenja i drugih
dokumenata, raspisivanja natječaja za zakup poslovnih prostora, za prodaju nekretnina, te
sklapanja potrebnih ugovora, izvršeni su radovi iz programa održavanja komunalne
infrastrukture, programa kulture i održavanja spomenika kulture, sklapanja ugovora o
privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta, izvršeni su i slijedeći radovi:








Izrađeni su razni elaborati uvrštavanja nerazvrstanih cesta u katastar i cijepanja po
granicama građevinskog područja k.č. u suvlasništvu RH i Općine Grožnjan
Nabavljen je materijal za održavanje JR, plaćen trošak održavanja JR, postavljeni
su novi priključci JR Filarija i Sv.Ivan, te plaćen utrošak JR;
Vršila se deratizacija javnih površina i zaštita divljih kestena
Opremljeno je dječje igralište u mjestu Sv.Ivan
Realizirani su programi povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (obnova
fasada i vanjske stolarije), te korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima za
koje je Općina financirala stručni nadzor za sve korisnike i sufinancirala oba
programa sa 5% učešća
Izvršena je sanacija kolnika nerazvrstane ceste u naselju Meteži kod Šterne, te u
naseljima Radanići i Šaltarija
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Napravljeni je geodetski snimak i idejni projekt za kamp odmorište sa parkiralištem u
Grožnjanu
Izvršen je stručni i obračunski nadzor za kanalizacijsku mrežu Završje
Od svih učesnika u planiranju i realizaciji svih sektora kanalizacijske mreže (Istarski
vodovod, Elektroistra, Flum-ing, Almes-eko, Vodoprivreda, sanitarni inspektor, 6.Maj
odvodnja doo) ishodovana je uporabna dozvola nakon čega slijedi Ugovor o
primopredaji između Općine Grožnjan i komunalnog poduzeća 6.Maj odvodnja doo
iz Umaga radi upravljanja i održavanja
Općina Grožnjan financira dječje vrtiće u Bujama i Oprtlju, sufinancira produženi
boravak u TOŠ Buje, te u OŠ Mate Balota Buje
Isplaćene su donacije srednjim školama
Sufinanciramo Glazbeni tečaj Grožnjan
Povodom Uskršnjih blagdana podijeljeno je stotinjak paketa hrane potrebitijim
umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima
Podmiruju se troškovi stanovanja socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, te
isplatila se pomoć osobama s invaliditetom
Bez obzira što nam je prestao status od posebne državne skrbi koji je predviđao
financijsku pomoć za novorođenu djecu, Općina nastavlja sa isplatom predviđene
naknade od 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete
Sufinancirana je HMP IŽ
Realizirane su razne manifestacije i kulturni programi da bi se sačuvali tradicijski
običaji (Maškare, Sv.Blaž, Sv.Frančesko, Sv.Petar u Kostanjici i kod Antonaca,
Sv.Ivan, 1.Maj, Sv.Florijan, Sv.Marija od Bastije, te proslava Dana Općine Grožnjan i
Svetih Vida, Modesta i Krešencije;
Financira se rad, troškovi pripremanja izložbi, održavanja i opremanja Gradske
Galerije Fonticus u kojoj su se održale mnogobrojne izložbe, te
Financirala su se sportska društva
Općina je bila suorganizator tečaja „Mediji i zdravlje“, na kojem je učestvovao i
ministar zdravlja, gospodin Siniša Varga.
U toku je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana, provedena je prva javna
rasprava tokom koje su zaprimljena mišljenja, sugestije i primjedbe svih mjerodavnih
subjekata koji su ugrađeni u novi Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana
Općine Grožnjan, nakon čega će se organizirati još jedna javna rasprava.
U toku je izrada Procjene ugroženost od požara i drugi poslovi iz samoupravnog
djelokruga jedinice lokalne samouprave.

Vrijednost/procijenjena
vrijednost

PROJEKTI U PROVEDBI
KANALIZACIJA ZAVRŠJE
4.000.000,00 KN
-od 01.01. do 30.06. dovršena je izgradnja, plaćeni su svi radovi te
se krenulo sa prikupljanjem dokumentacije vezano za Zahtjev za
isplatu, rok 31.12.2015.
OIE I Enu-OBNOVLIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA
1.000.000,00 KN
UČINKOVITOST
- od 01.01. do 30.06. pokrenut drugi krug natječaja za EnU i OIE,
te treći krug natječaja za OIE
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STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE GROŽNJAN (PUR)
- od 01.01. do 30.06. donesena odluka o pokretanju postupka
izrade PUR-a i provedena Bagatelna nabava za izrađivača
PROJEKTI ZA KOJE SU KANDIDIRANI I U PROVEDBI
CESTA VINA I POGLEDA-BICIKLISTIČKA I PJEŠAČKA STAZA
- od 01.01. do 30.06. nastavljeno sa aktivnostima na projektu, rok
za završetak projekta 30.11.2015
JAVNA RASVJETA
- od 01.01. do 30.06. prijava na natječaj Ministarstva gospodarstva
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE GROŽNJANEKOLOŠKA JAVNA RASVJETA/IZRADA DOKUMENTACIJE
- od 01.01. do 30.06. prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša
PARKIRALIŠTE I KAMP ODMORIŠTE
- od 01.01. do 30.06. dobivena građevinska dozvola i Ministarstvo
turizma donijelo odluku projektima koji će se financirati
CRKVA SV. JURJA
- od 01.01. do 30.06. Ministarstvo Kulture donijelo odluku o
odobrenim projektima
CRKVA SV. FELICIJANA
-od 01.01. do 30.06. Ministarstvo Kulture donijelo odluku o
odobrenim projektima
ZAVRŠJE I GROŽNJAN-KAŠTEL I ZVONIK
-Regiji Veneto dostavljena tražena dokumentacija vezano za
projekt
BIKE PARK
- od 01.01. do 30.06. nastavak rješavanja imovinsko pravnih
odnosa i uvrštenja u Prostorni plan Općine Grožnja i Istarske
županije
PLANIRANI PROJKETI
PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA
KROZ USPOSTAVU MODELA „RASPROSTRANJENOG
HOTELA“
(PRIJAVA DO KRAJA PROSINCA 2015)
- od 01.01. do 30.06. dobivena građevinska dozvola za Hotel Sili i
parkiralište na k.č. 2244 k.o. Završje, te su pokrenute sve radnje
vezano za ponovno kandidiranje projekta na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja
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31.804.656,49 KN

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