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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. srpnja do 31. prosinca 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.
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U izvještajnom razdoblju održano je 5 sjednica Općinskog vijeća na koje je Općinski
načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje
slijedeće akte, odluke, zaključke, suglasnosti, odnosno u suradnji s Jedinstvenim upravnim
odjelom donio je slijedeće akte:
ODLUKE:
 Odluka o odabiru ponude „AD, arhitektura i dizajn“ d.o.o. iz Pule za izradu
dokumentacije za izradu glavnog projekta uređenja parkirališta u Grožnjanu u iznosu
od 32.000,00 kn (bez PDV-a ) -01.08.2014.g.
 Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti –Usluga izrade idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju energetski učinkovite i ekološke javne
rasvjete sela Mužići i Barići unutar Općine Grožnjan (cca 400 m dužina zahvata) u
iznosu od 39.000,00 kn (bez PDV-a) -11.09.2014.g.
 Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti –Završni restauratorski
radovi na unutarnjim zidovima Crkve Sv. Prima i Felicijana u Čirkotima kod Završja u
iznosu od 40.000,00 kn (bez PDV-a) -11.09.2014.g.
 Odluka o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti za završne
restauratorske radove na unutarnjim zidovima Crkve S. Prima i Felicijana u
Čirkotima kod Završja -19.09.2014.g.
 Odluka o odabiru ponude „Elis Inženjering“ d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju energetski učinkovite i ekološke javne
rasvjete sela Mužići i Barići unutar Općine Grožnjan (cca 400 m dužina zahvata) u
iznosu od 38.800,00 kn (bez PDV-a) -19.09.2014.g.
 Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti –Završni restauratorski
radovi na unutarnjim zidovima Crkve Sv. Prima i Felicijana u Čirkotima kod Završja u
iznosu od 40.000,00 kn (bez PDV-a) -22.09.2014.g.
 Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti –Radove statičke sanacije
zvonika i crkve S. Jurja u iznosu od 112.000,00 kn (bez PDV-a) -24.09.2014.g.
 Odluka o odabiru korisnika sredstava za Program OIE -25.09.2014.g.
 Odluka o odabiru korisnika sredstava za Program ENU –25.09.2014.g.
 Odluka o odabiru ponude „Ars restauro“ d.o.o. iz Sinja za završne restauratorske
radove na unutarnjim zidovima Crkve S. Prima i Felicijana u Čirkotima kod Završja u
iznosu od 40.000,00 kn (bez PDV-a) -01.10.2014.g.
 Odluka o odabiru ponude „KAPITEL“ d.o.o. iz Žminja za etapna sanacija zvonika i
crkce Sv. Jurja u iznosu od 111.900,00 kn (bez PDV-a) – 02.10.2014.g.
 Odluka o usvajanju teksta Sporazuma broj 2 o izmjenama i dopunama Sporazuma o
osnivanju javne ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Umag – 06.10.2014.g.
 Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za sanaciju kolnika u
naselju Meteži (Šterna) u iznosu od 25.187,50 kn (bez PDV-a)
 Odluku o određivanju djelatnika kojima povjerava pečate sa grbom RH na uporabu
od 23.10.2014.g.
 Odluka o odabiru ponude „Istarske ceste“. D.o.o. iz Pule za sanaciju kolnika u
naselju Meteži (Šterna) u iznosu od 25.187,50 kn (bez PDV-a) -27.10.2014.g.
 Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima od
28.10.2014.g.
 Odluka o radnom vremenu u Općinskoj upravi Općine Grožnjan -28.10.2014.g.
 Odluka o blagajničkom maksimumu za 2015.godinu od 22.12.2014.g.
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 Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Grožnjan za financiranje
političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Grožnjan za 2015.godinu od
23.12.2014.g.
ZAKLJUČCI :
 Prihvaća se sufinanciranje troškova boravka u TDV „Mrvica“ u Bujama za djecu sa
područja Općine Grožnjan – 2.7.2014.g.
 Odobrava se sklapanje Sudske nagodbe između Općine Grožnjan i Ojdane Petričević
Krečak – 10.7.2014.g.
 Prihvaća se sufinanciranje troškova boravka u DV u Bujama za djecu sa područja
Općine Grožnjan – 24.7.2014.g.
 Predlaganje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Grožnjan na dan
30.lipnja 2014.g. – 8.8.2014.g.
 Prihvaća se sufinanciranje troškova boravka u DV u Bujama za djecu sa područja
Općine Grožnjan – 22.8.2014.g.
 Odobrava se sufinanciranje nabave udžbenika za učenike OŠ s prebivalištem na
području Općine Grožnjan – 22.8.2014.g.
 Odobrava se isplata naknade Timei Crisman za vrijeme obavljanja učeničke prakse –
u iznosu od 1.600,00 kn za mj. kolovoz 2014.g. - 23.8.2014.g.
 Odobrava se isplata naknade Marku Mirosavu za vrijeme obavljanja učeničke prakse
u iznosu od 1.600,00 kn za mj. kolovoz 2014.g. – 23.8.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine
Grožnjan Grisignana – 02.09.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Grožnjan -02.09.2014.g.
 Odobrava se refundacija dijela troškova za rješenje problema s oborinskim vodama,
Loreni Oplanić Marković iz Grožnjana („Casa Margherita“) u iznosu od 3.000,00 kn
– 8.9.2014.g.
 Odobrava se isplata OŠ Mate Balote Buje za sufinanciranje produženog boravka
djece za svibanj 2014.g. u iznosu od 3.344,60 kn mjesečno – 25.9.2014.g.
 Prihvaća se ponuda Branka Pincina iz Grožnjana za radove na obnovi nerazvrstane
ceste Mlin-Gržići-Baštići u dužini od 800 metara u iznosu od 16.875,00 kuna sa PDVom – 6.10.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan -06.10.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Grožnjan – 06.10.2014.g.
 Odobrava se plaćanje sudskih pristojbi na tužbu protiv RH u vezi vlasništva nad
k.č.2311/5 k.o.Grožnjan u iznosu od 1.850,00 kuna – 16.10.2014.g.
 Predlaganje Proračuna Općine Grožnjan za 2015.g., Projekcije za 2016.g. i Projekcije
za 2017.g. – 21.10.2014.g.
 Prihvaća se Analiza davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Grožnjan 27.10.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za
zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan objavljen 17.10.2014.g. 28.10.2014.g.
 Odobrava se isplata iznosa od 1.000,00, kulturnoj udruzi Art Centar iz Pazina –
7.11.2014.g.
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 Odobrava se ženama iz Grožnjana i okolice korištenje I dvorane u prizemlju zgrade
općinske uprave – 10.11.2014.g.
 Prihvaća se ponuda Elektronike vl.Tea Rabar iz Pule za nabavu fotokopirnog stroja u
iznosu od 2.725,00 kunasa PDV-om, za donaciju OŠ „Milana Šorga“ iz Oprtlja –
12.11.2014.g.
 Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola u iznosu
od 1.000,00 kuna, te studentima u iznosu od 1.200,00 kuna za 2014.godinu –
12.11.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu na korištenje javnih
površina u vlasništvu Općine Grožnjan za postavljanje ugostiteljskih terasa 14.11.2014.g.
 Prihvaća se ponuda Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba za aplikaciju Uredsko
poslovanje 26648-3/14. Jednokratna uplata za instalaciju i obuku u iznosu od
2.700,00 kuna, te mjesečni trošak u iznosu od 1.592,00 kuna – 26.11.2014.g.
 Odobrava se isplata dara djeci djelatnicima Općine Grožnjan u neoporezivim
iznosima – 2.12.2014.g.
 Donošenje Plana proračuna Općine Grožnjan za 2015.g., Projekcije za 2016.g. i
Projekcije za 2017.g. – 4.12.2014.g.
 Programa javnih potreba Općine Grožnjan za 2015.g.,sa projekcijama za 2016.g. i
2017.g. – 4.12.2014.g.
 Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Grožnjan za 2015.g. 4.12.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuda za dodjelu na
korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan za postavljanje
ugostiteljskih terasa -11.12.2014.g.
 Prihvaća se prijedlog Odluke o preuzimanju vlasništvo Općine Grožnjan nekretnine
k.č. 160 zgr. k.o. Grožnjan od POU Buje – 11.12.2014.g.
 Donošenje II. Izmjena i dopuna plana proračuna Općine Grožnjan za 2014.g. –
15.12.2014.g.
 Donošenje II. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan za 2014.g.
– 15.12.2014.g.
 Donošenje II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba Općine Grožnjan za
2014.g. – 15.12.2014.g.
 Zaključak o obavljanju godišnjeg popisa imovine i obveza od 29.12.2014.
 Odobrava se Centru za inkluziju i podršku u zajednici buje jednokratna pomoć u
iznosu od 4.411,00 kuna, sakupljenih u humanitarnoj akciji „Božićna bajka“ –
30.12.2014.g.
 RJEŠENJA:
 RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za Natječaje ENU i OIE Općine
Grožnjan -18.08.2014.g.
 RJEŠENJE o imenovanju Uredništva službenih web stranica Općine Grožnjan
www.groznjan-grisignana.hr i Službenih novina Općine Grožnjan 26.08.2014.g.
 RJEŠENJE o imenovanju glavnog projektanta za izgradnju javne rasvjete
dijela županijske ceste Ž 5009 (Martinčići – Šterna) i naselja Mužići-Barići
30.12.2014.g.
 NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan –
17.10.2014.g.
 NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan za
postavljanje ugostiteljskih terasa – 18.11.2014.g.
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 PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine GrožnjanGrisignana – 30.10.2014.g.
 PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I AMANDMANI ---Hrvatskom Saboru 18.11.2014.g.
 DRUGE Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Grožnjan za 2014.g.
-23.12.2014.g.
 ISPRAVAK DRUGE Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Grožnjan
za 2014.g. -23.12.2014.g.
 PLAN klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata u poslovanju
Općine Grožnjan-Grisignana za 2015.g. – 23.12.2014.g
 PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine GrožnjanGrisignana – 30.12.2014.g.
Završeni projekti od 01.07.-31.12.2014.
Fond za Zaštitu okoliša:
1. Projekt provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada te
energetskog pregleda javne rasvjete: 33 440,00 kuna (Ugovor: Elis Inženjering
d.o.o. Rujevica 6, Rijeka)
Ministarstvo turizma:
2. Hot-Spot 2014 Grožnjan-Nadogradnja dvije pristupne točke: 7 400,00 kuna
(Narudžbenica: Dvigrad Telekom d.o.o., Dvigradska 2, Kanfanar)
Ministarstvo kulture:
3. Sanacija Crkve Sv.Jurja: 140 000,00 kuna (Ugovor: Kapitel d.o.o., Trg 9.rujna 6.
Žminj)
Istarska županija, Odjel za kulturu:
4. Restauratorski radovi na unutarnjim zidovima Crkve Sv. prima i Felicijana u
Čirkotima kod Završja: 50 000,00 kuna (Ugovor: Ars restauro d.o.o, Brnaze 307).
Odobreni projekti:
1. Regija Veneto
„Castelli di Grisignana e Piemonte“ 46.800,00 euro
Pored navedenog Načelnik i službenici Jedinstvenog upravnog odjel a odradili su još niz
poslova, kao npr. priprema dokumentacije za natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i
dr. U prilogu se dostavlja Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
u 2014.g., Pregled izdanih narudžbenica i naredbi za isplatu u 2014.g. za izvršene radove i
usluge, ali samo za veće iznose, jer manjih ima mnogo.
OPĆINSKI NAČELNIK
Claudio Stocovaz, prof.
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