REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
OPĆINSKI NAČELNIK
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
COMUNE DI GRISIGNANA
IL SINDACO

KLASA:

023-01/17-01/06

URBROJ: 2105/06-02/1/17-1
Grožnjan, 11. 7. 2017.g.

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 2017.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 samo dvije sjednice Općinskog vijeća, jer je po sili zakona
Općinsko vijeće prestalo s radom mjesec dana prije nego što su održani lokalni izbori. Na tim je
sjednicama općinski načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na
razmatranje i donošenje raznih akata, odluka, zaključaka ili suglasnosti.
U razdoblju koje obuhvaća ovo izvješće, općinski načelnik obavljao je poslove iz djelokruga
određenog Zakonom i Statutom Općine, kao izvršna vlast u Općini.
Rad načelnika podijeljen je 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 Općinskog vijeća. Svi prihvaćeni zaključci i odluke od Općinskog vijeća izvršavali
su se prateći dinamiku punjenja proračuna Općine ili kad je njihovo izvršavanje bilo moguće.
U posljednje vrijeme mnogo vremena je utrošeno na pripremu projekata koje kandidiramo za
financiranje iz raznih fondova. Priprema projekata je vrlo opsežan posao, potrebno je prije
kandiranja pribaviti niz dokumenata, te imati osiguran izvor sredstava. Kao što je poznato, ukoliko
neki od projekata bude odobren, sredstva koja je Općina uložila vraćaju se u iznosu koji odobrava
komisija za projekte i cijelu proceduru.
U nastavku slijedi pregled odobrenih i kandidiranih projekata
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ODOBRENI PROJEKTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projekt

Nositelj

Poklonac kod Završja
Dokumentacija za
zvonik crkve Grožnjan

Odjel za kulturu IŽ
Ministarstvo
kulture
Ministarstvo
kulture
Ministarstvo
kulture

Kostanjica, Crkva
Sv. Juraj, Crkva

JAZZ IS BACK! BP
TZ IŽ
2017
Potpora TZO Grožnjan TZ IŽ

Područje

Godina

Vrijednost

Kultura

2017

23.000,00

Kultura

2017

50.000,00

Kultura

2017

80.000,00

Kultura

2017

90.000,00

Manifestacije

2017

5.000,00

Razvoj

2017

5.000,00

KANDIDIRANI PROJEKTI

1.
2.

3.

4.

6.

Projekt
Opremanje ureda
terminalima eVisitor
sustava
Jazz is Back! BP 2017
Izgradnja Javne
rasvjete dijela
županijske ceste
Ž5009 (MartinčićiŠterna) i naselja
Mužići-Barići
Izgradnja javne
rasvjete dijela
županijske ceste
Ž5009 (MartinčićiŠterna) i naselja
Mužići - Barići

PALCOSCENICO
ADRIATICO

Nositelj

Područje

Godina

Vrijednost

HTZ

Turizam

2017

3.998,00

HTZ

Manifestacije

2017

50.000,00

Ministarstvo
Regionalnog
razvoja i Fondova
EU

Infrastruktura

2017

100.000,00

Ministarstvo
gospodarstva

Infrastruktura

2017

100.000,00

INERREG
ITALIJAHRVATSKA
Partner:
ISTARSKA
ŽUPANIJA

Kultura,
Turizam,
Razvoj

2017

2.500.000,00
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U nastavku navodim neke od poslova iz izvještajnog razdoblja prema programima.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPĆIH USLUGA

U Programu održavanja komunalne infrastrukture i opće usluge realizirani su slijedeći radovi:
-

održavanje javne rasvjete
održavanje nerazvrstanih cesta
rekonstrukcija nerazvrstane ceste kroz mjesto Peroj
rekonstrukcija nerazvrstane ceste kroz Sveti Ivan (Bijele Zemlje) te na ulazu u Jarpetar
postavljena je ograda na mostu kod Butora

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirani su slijedeći poslovi:
-

postavljanje prometnih turističkih putokaza (ukupno 9),
obnovljena je vaga kod starog boćališta,
postavljeni su novi priključci javne rasvjete (u ukupnom iznosu od 40 000 kuna) i to u
naseljima: Šaltarija, Radanići, Poropati, Martinčići, Šterna i Bužleti,
održavanje kapelice na groblju Sv. Vida,
popravak krova Koncertne dvorane,
postavljen je vanjski električni ormar za štandove (na tržnici),
postavljeni su novi prozori za dvoranu u Završju (2 kom),
postavljene su nove škure na Koncertnoj dvorani (3 kom).

PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA

U Programu razvoja gospodarstva u promatranom razdoblju realizirani su slijedeći radovi:
-

sufinancirano je postavljanje stolarije na zgradama Općinskog suda i Katastra,
održavanje zgrade PKC-a u Završju
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PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

U Programu predškolskog odgoja i školskog obrazovanja nastavljeno je sufinanciranje:
- vrtića u Bujama,
- glazbenog tečaja u Grožnjanu,
- produženog boravka OŠ Buje,
- prijevoz učenik OŠ Oprtalj (terenska nastava).

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

U okviru Programa socijalne skrbi Općina je putem nadležnih odjela ili na drugi način izvršavala
slijedeće:
-

pokriveni su troškovi električne energije i vode socijalno ugroženim obiteljima (8 obitelji) u
ukupnom iznosu od 15.000 kuna
podijeljeno je 100 paketa hrane socijalno ugroženim obiteljima prije Uskršnjih blagdana u
ukupnoj vrijednosti od 10.000 kuna,
pokriveni se troškovi školske marende (za jedno dijete) u ukupnom iznosu od 1.680 kuna,
posjećujemo 90-o godišnjake s područja Općine kojima tom prilikom darujemo paket hrane,
prigodnu tortu i cvijeće (posjetili smo u ovom razdoblju tri osobe),
djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja financiramo školske izlete,
jednokratnom novčanom naknadom pomažemo socijalno ugrožene osobe i obitelji,
djecu s invaliditetom pomažemo sa mjesečnom novčanom naknadom od 365 kn/po djetetu,
dodijeljene su jednokratne novčane naknade u pojedinačnom iznosu od 3.000 kuna za svako
novorođeno dijete (ukupno 4 u ovom razdoblju),
razni drugi poslovi.

PROGRAM KULTURE I RELIGIJE

U programu kulture i religije, u izvještajnom razdoblju treba izdvojiti aktivnosti i poslove:
• pomagali smo održavanje raznih pučkih manifestacija i svetkovina, koje se slave u prvom
polugodištu,
• ofarbane su stropne grede u crkvici Sv. Petra kod Antonaca,
• napravljene su škure za galeriju Fonticus (2 komada),
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• popravljeni su parketi pozornice i garderobe u Koncertnoj dvorani,
• zamijenjena su rasvjetna tijela u Koncertnoj dvorani, te postavljeni novi klima uređaji,
• financiranje poslovanja gradske galerije Fonticus

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U području društvenih djelatnosti načelnik se bavio pitanjima iz oblasti socijalne skrbi, predškolskog
odgoja, školskog i visokog obrazovanja, te sporta i kulture kao i rada raznih udruga civilnog društva,
te je po potrebi doneseno niz odluka i zaključaka, prema određenim zahtjevima ili u skladu s
planovima.
Na području Općine Grožnjan djeluju dvije zajednice Talijana, u Grožnjanu i Šterni.
Općina financijski i materijalno potpomaže rad tih zajednica, a isto tako financijski potpomaže rad
dviju udruge civilnog sektora - Udruženje antifašista Grožnjan-Oprtalj, te Udruga „Josip Broz Tito“.

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

-

održana je javna rasprava vezano za Plan gospodarenja otpadom,
održana je javna rasprava vezano za Program gospodarenja šumama šumoposjednika,
rad na Izmjenama i dopunama Prostornog plana.

OSTALI POSLOVI U NADLEŽNOSTI NAČELNIKA OPĆINE
KROZ JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Raspolaganje nekretninama
U ovom izvještajnom razdoblju raspisan je jedan natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Grožnjan, te jedan natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan za
korištenje u poljoprivredne svrhe.
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Izdavanje raznih akata
U prvom polugodištu izdavana su razna rješenja i drugi akti, najviše na zahtjev stranaka:
• 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,
• sklopljeni su Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta,
• proveden je natječaj za financiranje Udruga civilnog društva i dr.

Potpisani ugovori
Prema potpisanim ugovorima, kao i sve općine i gradovi u Istarskoj županiji, Općina Grožnjan
preuzela je obavezu sufinanciranja izgradnje opće bolnice u Puli i Centra za gospodarenje otpadom
Kaštijun.
Već smo počeli otplatu obaveza za Kaštijun. Naša ukupna obaveza je 237.7420 kn, odnosno 11.887
kuna godišnje.
Financiranje izgradnje bolnice u Puli počinje 2018. godine, potpisan je ugovor o sufinanciranju na
18 godina, u ukupnom iznosu od 504.479,61 kuna. Uplate će se na teret općinskog proračuna vršiti
tromjesečno.

Lokalni izbori
Prvo polugodište obilježili su lokalni izbori koji su održani 21. svibnja, kada je izabran novi sastav
Općinskog vijeća od 9 vijećnika, a ujedno je bio izbor i za načelnika Općine. U proračunu smo za
troškove lokalnih izbora planirali 100.000 kuna, a utrošeno je 85.418,25 kuna.

Razni drugi poslovi
U izvještajnom razdoblju osim poslova vezanih za realizaciju do sada spomenutih projekata i
aktivnosti, treba spomenuti da je dio poslova vezan za prijem stranaka, u radno vrijeme i izvan
njega, odnosno i u vrijeme kada nije predviđen prijem za stranke. Nastojao sam razgovarati sa svim
strankama koje su zatražile, nitko nije odbijen.
Sudjelovao sam na raznim radionicama i radnim sastancima koje su organizirale međuopćinske,
županijske i državne institucije, zatim na skupštinama trgovačkih društava čiji je Općina suosnivač
(Istarski vodovod, JVP Umag, „6. maj“ doo Umag, „6. maj odvodnja“ doo Umag), te na raznim
manifestacijama, zborovima, mitinzima i komemoracijama, na koordinacijama načelnika i
gradonačelnika itd.
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Osim toga, Grožnjan često posjećuju razne grupe koje žele prijam kod načelnika, a bilo je
sudjelovanja na TV i radio emisijama u cilju promocije Grožnjana i cijelog područja, bilo da je riječ
o temama iz poljoprivrede, kulture, turizma ili drugog.
Načelnik aktivno sudjeluje i u radu Općinskog vijeća i raznim radnim tijelima. Odazivao se i na
pozive gradova i općina s našeg područja na svečanosti, svečane sjednice ili u drugim prigodama.

NAČELNIK OPĆINE GROŽNJAN
Claudio Stocovaz, prof.
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