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Na temelju članka 59. Statuta općine Grožnjan („Službene novine“ Općine Grožnjan broj 03/09 ),
podnosim Općinskom vijeću Općine Grožnjan, sljedeće

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan
za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2014.godine

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 održane su 3 sjednice Općinskog vijeća na koje je Općinski načelnik u
suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje slijedeće akte, odluke,
zaključke, suglasnosti:
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Pripremljeni su slijedeći akti:
 Odluka o zaduživanju Općine Grožnjan od 10.2.2014.g.
 Odluka o otpisu neosnovanih i zastarjelih potraživanja od 10.2.2014.g.
 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zakup poslovnih prostora u
vlasništvu općine Grožnjan od 10.2.2014.g.
 Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih
djelatnosti od 10.2.2014.g.
 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja PKC
Grožnjan – CCP Grisignana od 14.studenog 2013.g., od 10.2.2014.g.
 Odluka o korištenju, upravljanju i održavanju dvorana u objektu „Kaštel“ u Grožnjanu i
Polivalentnom centru u Završju od 18.3.2014.g.
 Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za zakup javnih površina u
vlasništvu Općine Grožnjan od 7.4.2014.g.
 Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan za 2013.g.
od 28.5.2014.g.
 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Grožnjan za 2013.g.
 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme na
području Općine Grožnjan za 2013.g.
 Program javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Grožnjan za
2013.g.
 Program javnih potreba u području kulture na području Općine Grožnjan za 2013.g.
 Program javnih potreba u sportu na području Općine Grožnjan za 2013.g.
Zaključci Načelnika:
 Prihvaća se ponuda Dragutina Sorčića iz Grožnjana za saniranje nerazvrstane
ceste na relaciji Sv.Ivan-St.Torčelo u dužini od 900 m, po cijeni od 11.000,00
kn bez PDV-a.
 Prihvaća se ponuda Dragutina Sorčića iz Grožnjana za izvedbu radova:
priključak oborinskih voda u Grožnjanu, dužina 35m (Ulica Mate Gorjana), po
cijeni od 32.200,00 kuna sa PDV-om
 Prihvaća se ponuda Geoprojekt d.d. iz Opatije za izradu elaborata urisa
pristupnog puta, formiranje građevne čestice i parcelacijskog elaborata na
lokaciji Gornji Kalčini (tri elaborata), po cijeni od 15.000,00 kuna sa PDV-om
 Odobrava se isplata pomoći za njegu djece sa posebnim potrebama ( četvero
djece ), u iznosu od 365,00 kuna mjesečno po djetetu
 Odobrava se isplata troškova za odlazak u Centar za inkluziju u Bujama (jedno
dijete), u iznosu od 365,00 kuna mjesečno
 Prihvaća se ponuda Dragutina Sorčića iz Grožnjana za sanaciju potpornog zida
na cesti u ulazu u Grožnjan, u iznosu od 79.560,00 kuna bez PDV-a
 Prihvaća se sufinanciranje troškova boravka djece sa Općine Grožnjan u
Talijanskom dječjem vrtiću „Mrvica“ Buje
 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja Radanići (TP2) u
naselju Radanići (DPU-7) za javnu raspravu
 Prihvaća se ponuda Geoprojekt d.d. i z Opatije za izradu ciljanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan za iznos od 60.000,00
kuna bez PDV-a
 Suglasnost investitoru IŽ za izgradnju parkirališta na k.č.2244 u Završju u
okviru projekta revitalizacije Završja
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 Konačna Suglasnost za označavanje trase putokazima E12 na području Općine
Grožnjan
 Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Trga J.B.Tita produkcijskoj
kući Esterhaus production j.o.o. iz Zagreba dana 20.6.2014.g.
 Prihvaćanje prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja PKC-CCP GrožnjanGrisignana
 Odluka o rashodu dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2013.g.
 Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
 Odluka o imenovanju osobe zadužene za izdavanje narudžbenica
 Prihvaća se ponuda Građenje Lolo j.d.o.o. iz Šegari, Oprtalj za skidanje stare
žbuke i novo žbukanje crkve Sv. Petra u Antoncima, u iznosu od 23.400,00 kn,
bez PDV;
 Prihvaća se ponuda Grupe Birikin Band iz Umaga za održavanje glazbenog
nastupa tijekom obilježavanja proslave Dana općine Grožnjan i zaštitnika
grada Sv. Vida, Modesta i Krešencije, u iznosu od 10.500,00 kuna neto;
 Prihvaća se sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom
2014.g., u visini od 10.458,00 kuna;
 Prihvaća se sufinanciranje dječjih vrtića u Bujama, u visini od 38.664,00 kuna
mjesečno;
 Prihvaća se ponuda Mreža znanja iz Zagreba za usluge poslovnog savjetovanja
prilikom pripreme projektne dokumentacije za realizaciju projekta izgradnje
kanalizacijske mreže Završje, u iznosu od 42.560,00 kuna, bez PDV-a:
 Prihvaća se ponuda Brolex d.o.o. Buje za izvedbu dekorativne rasvjete
povodom Božično novogodišnjih blagdana na području Općine Grožnjan, u
iznosu od 19.200,00 kuna;
 Prihvaća se ponuda Obrta za građevinsku mehanizaciju vl. Branko Pincin iz
Završja za sanaciju potpornog zida u Grožnjanu - šetalište, u iznosu od
14.837,50 kuna sa PDV-om;
 Prihvaća se ponuda Eugena Vodopivec Borkovsky iz Koče 46, Grožnjan za
organizaciju, strukovni i tehnički postav, likovna kritika, kat.,info, otvorenje
po cijeni od 3.500,00 kuna za sve 2 istodobne samostalne izložbe u Gradskoj
galeriji "Fonticus" u Grožnjanu;
 Prihvaća se ponuda h.media d.o.o. iz Umaga za oglašavanje u mjesečniku
"Bujština", u iznosu od 2.750,00 kuna mjesečno;
 Prihvaća se sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi "Milan Šorgo " u
Oprtlju u iznosu od 818,30 kuna mjesečno;
 Prihvaćaju se ponude Geoprojekt d.d. Opatija za izradu elaborata urisa ceste
u k.o. Završje i k.o. Grožnjan u iznosu od 11.750,00 kn;
 Prihvaća se ponuda OIKOS Održivi razvoj iz Rijeke za izradu Studije izvedivosti
i koristi za Regionalni kulturni centar Grožnjan, u iznosu od 60.000,00 kuna;

Projekti koji su kandidirani i odobreni u tom razdoblju:
1. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
1. PROJEKT PROVEDBE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA DVIJE ZGRADE TE
ENERGETSKOG PREGLEDA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN
-odobreni iznos: 33 440,00 kn
2. PROGRAM KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM

KUĆAMA OPĆINE GROŽNJAN
-odobreni iznos: 600 000,00 kn
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3. PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA OPĆINE
GROŽNJAN
-odobreni iznos: 750 000,00 kn
4. PROJEKT IZRADE IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU
ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE SELA MUŽIĆI I BARIĆI UNUTAR
OPĆINE GROŽNJAN
-odobreni iznos: 39 000,00 kn
2. MINISTARSTVO TURIZMA
1. HOT SPOT 2014 GROŽNJAN-NADOGRADNJA DVIJE PRISTUPNE TOČKE
-odobreni iznos: 7 400,00 kn
3. HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
1. BICIKLISTIČA I PJEŠAČKA STAZA CESTA VINA I POGLEDA
-odobreni iznos: 75 000,00 kn

2. OPREMA ZA MANIFESTACIJE (STOLICE ZA KONCERTNU DVORANU)
-odobreni iznos: 15 000,00 kn
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA
-odobreni iznos: 15 000,00 kn
4. MINISTARSTVO KULTURE
1. SANACIJA CRKVE SV.JURJA
-odobreni iznos: 140 000,00 kn
5. ISTARSKA ŽUPANIJA, ODJEL ZA KULTURU
1. RESTAURATORSKI RADOVI NA UNUTARNJIM ZIDOVIMA CRKVE SV.PRIMA I FELICIJANA U
ČIRKOTIMA KOD ZAVRŠJA
-odobreni iznos: 50 000,00 kn

NAČELNIK OPĆINE GROŽNJAN
Claudio Stocovaz, prof.
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