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Grožnjan, 25. srpnja 2018.g.

ZAPISNIK
sa X sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana,
održane 25.07.2018.g., u 19,30 sati, u vijećnici Općine Grožnjan Grisignana
Prisutni:
- vijećnici: Đino Antonac, Loreno Ferenac, Mauro Gorjan, Ketrin Antolović Dešković, Roberta
Veroneze, Edo Pincin, Kristian Pucer, Gracijano Kert, Čedomir Poljak.
Ostali prisutni:
- Claudio Stocovaz - načelnik Općine Grožnjan;
- Sanja Biloslav - donačelnica OG
- Valerija Dešković Mirosav - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela OG;
Odsutan donačelnik: Peter Pucer
Na početku sjednice predsjednica Općinskog vijeća Općine Grožnjan - Grisignana Roberta Veroneze,
konstatirala je da na sjednici je prisutno 9 članova Općinskog vijeća tako da se mogu donositi
pravovaljane odluke.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Grožnjan - Grisignana otvorila je predsjednica Općinskog vijeća
Roberta Veroneze, pozdravila sve prisutne i pročitala predloženi dnevni red iz materijala:
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
1. Usvajanje zapisnika sa 9. Sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana
održane 07.06.2018.g.;
2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o radu Općinskog načelnika Općine
Grožnjan Grisignana za razdoblje siječanj-lipanj 2018.g.;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma
Istre za 2017.g.;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Općine Monteleone (Republika Italija);
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na
javnim parkiralištima Općine Grožnjan Grisignana;
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Predsjednica je predložila da se u dnevni red uvrste još dvije točke:
Pod 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. siječnja 2018.g.;
Pod 8. ODLUKA o odabiru ponude za sustav naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima,
Tako da točka Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje 9.

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 jednoglasno, sa 9 glasova ZA.
PREDSJEDNICA je za ovjerovitelje zapisnika predložila vijećnike: Edo Pincin i Čedomir
Poljak.
Vijećnici su glasovanjem prihvatili da gore navedeni vijećnici budu ovjerovitelji zapisnika sa
ove sjednice, 9 glasova ZA.
Ad.I.
ZAPISNIK sa IX sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana održane
07.06.2018.g.
Predsjednica Roberta Veroneze otvorila je točku, rasprave nije bilo, pa je dala Zapisnik na
glasovanje.
Vijećnici su usvojili Zapisnik sa IX sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana sa 9
glasova ZA.
Ad.2.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE
GRO ŽNJAN GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ
2018.g.
Načelnik Claudio Stocovaz obrazložio je Polugodišnji izvještaj.
Vijećnik Čedomir Poljak imao je primjedbu na Program gradnje i naveo da još nije riješeno
sjedište Udruge antifašista i Udruge Josipa Broza Tita.
Načelnik je odgovorio da će ih nakon sjednice odvesti u novo uređene prostorije predviđene za te
udruge.
Nakon kraće rasprave, Predsjednica je dala Izvještaj na glasovanje, pa su vijećnici usvojili Izvješće
sa 9 glasova ZA.
Ad.3.
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

I NAČINU

Pročelnica Valerija Dešković Mirosav objasnila je da predložena Odluka je usklađena sa Zakonom
i da se ne može puno promijeniti.
Pse moraju svi cijepiti i čipirati.
Vijećnik Čedomir Poljak je pitao tko će provoditi ovo što piše u Odluci?
Dodao je da pita, jer je već niz primjera da je propisano, a ne provodi se.
Načelnik je odgovorio da svaki vlasnik bi se trebao brinuti o svom kućnom ljubimcu.
Dodao je da je u pregovorima sa Gradom Buje kako bi komunalni i prometni redar radili dio
radnog vremena i za Općinu Grožnjan.
Vijećnik Kristian Pucer pitao je koliko bi taj rad komunalnog i prometnog redara iz Buja koštao
Općinu Grožnjan?
Načelnik je odgovorio da će to biti omjer plaće navedenih službenika i sati rada za Općinu
Grožnjan. Dodao je da je sada predmet u Županijskoj upravi MUP-a, radi izdavanja suglasnosti za
prometnog redara.
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Vijećnik Kristian Pucer pitao je zašto se ne popravi lanac na ulazu, jer da je situacija na Trgu
strašna. Dalje je rekao da bi trebalo usporediti privatnu imovinu sa općinskom tj. da svako tko
nešto pokvari to i plati, pa ne bi bilo ništa razbijeno.
Načelnik je odgovorio da lanac je bio popravljen, ali nakon 1 dana je razbijen, rekao je da je
pozvao policiju i dodao da je u planu da se na tom mjestu postavi kamera. Dodao je da oni koji su
razbili lanac su iz Grožnjana i podnesena je prijava.
Vijećnik Čedomir Poljak je rekao da ima osjećaj daje 1993.g. i da se Općina tek početno ustrojava,
jer najčešći su odgovori "vidjet ćemo", te naveo još neke primjere sporog rješavanja problema, kao
npr, pješački prijelaz u Svetom Ivanu.
Vijećnik Mauro Gorjanje rekao da su ljudi već naučeni da u Grožnjanu mogu raditi što hoće i da
nitko neće ništa poduzeti.
Načelnik je odgovorio da Policija dolazi svako toliko u Grožnjan i da poslove iz svoje nadležnosti
obavlja, a za poslove iz nadležnosti komunalnog i prometnog redara će se riješiti.
Nakon rasprave, Predsjednica je dala Odluku na glasovanje, pa su vijećnici usvojili Odluku u
predloženom tekstu sa 9 glasa ZA.

Ad.4.
IZVJEŠĆE O RADU FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
I AGROTURIZMA ISTRE
ZA2017.g.
Nakon uvodnog izlaganja, otvorena je rasprava.
Vijećnik Čedomir Poljak konstatirao je da nema smisla raspravljati.
Rekao je da Udruga poljoprivrednika Agro Grožnjan mora profunkcionirati. Udruga bi trebala
davati korisne informacije poljoprivrednicima. Sve obavijesti bi trebalo uvijek lijepiti i na
Oglasnim pločama na cijelom području Općine.
Predsjednica Roberta Veroneze je rekla da bi se poljoprivrednici trebali sastati i dogovoriti daljnje
aktivnosti.
Vijećnik Kristian Pucer rekao je da večeras donosimo Odluku o bratimljenju sa Općinom iz Italija,
a i Italiji su Udruge poljoprivrednika dobro organizirane i funkcioniraju, pa predlaže da se sastanu
naši i njihovi predsjednici ili predstavnici poljoprivrednika i razmjene iskustva i znanje.
Nakon rasprave, Predsjednica je dala Izvješće o radu Fonda na glasovanje, pa su vijećnici
prihvatili Izvješće sa 7 glasova ZA i 2 suzdržana.
Ad.S.
ODLUKA O BRATIMLJENJU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA
HRVATSKA) I OPĆINE MONTELEONE (REPUBLIKA ITALIJA)

(REPUBLIKA

Načelnik Claudio Stocovaz dao je uvodno obrazloženje o Općini Monteleone.
Nakon kratke rasprave, Predsjednica je dala Odluku na glasovanje, pa su vijećnici usvojili Odluku
u predloženom tekstu sa 9 glasova ZA.
Ad.6.
ODLUKA O ORGANIZACIJJI,
NAČINU NAPLATE I KONTROLE
JAVNIM PARKIRALIŠTIMA OPĆINE GRO ŽNJAN GRISIGNANA

PARKIRANJA

NA

Načelnik je dao uvodno obrazloženje tijekom kojeg je pojasnio i tok prikupljanja ponuda za
naplatu i kontrolu parkiranja.
Djelomično je obrazložio ZATVORENI SISTEM naplate parkiranja, kojeg on predlaže, jer je
najlakše za naplatiti i kontrolirati.
Za zatvoreni sistem naplate pristigla je ponuda na 483.000,00 kn bez PDV-a.
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Vijećnik Gracijano Kert je rekao da prijedlog Odluke koji se tiče svih građana je trebao biti na
internetu prije održavanja sjednice Vijeća, kako bi građani mogli reći što oni misle.
Vijećnik Kristian Pucer pitao je koliko košta OTVORENI SISTEM naplate parkiranja.
Naveo je primjer Huma, gdje naplaćuju parkiranje, ali nema ni lanaca, ni rampi i sve funkcionira.
Zatražio je da se pripremi prijedlog sa 2 različita sistema naplate.
Predsjednica je konstatirala da vijećnici nisu dovoljno upoznati sa cjelokupnom problematikom i
dala je prijedlog da se točke 6. i 8. Dnevnog reda odgode.
Vijećnici su glasovanjem jednoglasno prihvatili da se točke 6. i 8. odgode i ponovno pripreme za
neku narednu sjednicu Općinskog vijeća.
Ad.7.
ODLUKA o izmjeni Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. siječnja 2018.g.;
Načelnik je obrazložio da Suglasnost Ministarstva financija za zaduženje je stigla na iznos u visini
od 1.742.096,88 kuna, koliko je odobreno za modernizaciju ceste Mlin - Baštići - Gržići, pa treba
promijeniti Odluku koja je bila donesena na iznos od 2 milijuna kuna i uključivala i troškove
pripreme projekta.
Predsjednica je dala Odluku na glasovanje, pa su vijećnici usvojili Odluku sa 9 glasova ZA.
Ad.8.
Pitanja i prijedlozi vijećnika
a) Vijećnik Kert Gracijano rekao je da se gospođa Lilia zahvaljuje na organiziranoj izložbi
arheološke građe iz Sv. Križa i pita kakvo će biti radno vrijeme Izložbe u Završju?
b) Predsjednica Roberta Veroneze rekla je da treba staviti javnu rasvjetu blizu kontejnera za
smeće u Grožnjanu, barem solarna rasvjetna tijela.
Predsjednica Veroneze je također rekla da Sajam starina se održava četvrtkom, ali da ako netko
hoće raditi i druge dane neka uzme u zakup trajni štand i prodaje na istom mjestu kao i drugi
prodavači na štandovima, kako bi se održao red i izgledalo uredno.
c) Vijećnik Čedomir Poljak predao je pismeno vijećničko pitanje i pojasnio da se radi o korištenju
bivše školske zgrade u Kliji, jer ima puno smeća. Pita tko zgradu koristi i koliko plaća za to.
Zatim je postavio pitanje vezano za popravak ulaza na cestu za selo Jarpetar.
Pitao je i u vezi naplate dugova od općinskih dužnika.
d) Vijećnik Gracijano Kert rekao je da treba naći načina da se rekonstruira zaobilaznica Peroja,
odron ceste se desio 17.09.2010.g., a promet kroz samo selo je vrlo frekventan i opasan.
e) Vijećnica Ketrin Antolović Dešković rekla je da mala vrata od groblja prema parkiralištu bi
trebalo popraviti i redovno zatvarati, jer ulaze životinje.
f) Vijećnik Mauro Gorjan rekao je da bi trebalo popraviti vrata i krov od crkve Sv. Kuzme i
Damjana, te pomoći popraviti krov velike župne crkve, jer samo što nije počeo padati, a
dijelovi žbuke padaju i sa vanjske strane crkve.

Nakon završetka sjednice, vijećnik Čedomir Poljak preuzeo je pismeni Spisak dužnika prema Općini i
Spisak osoba kojima Općina plaća troškove stanovanja.

Sjednica je završila sa radom u 21,15 sati.
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Zapisala:
Valerija

Predsjednica Vijeća:
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