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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 srpanj - prosinac 2013. 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 održano je 8 sjednica 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 subvencijama u poljoprivredi od 27.6.2013.g.
 Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Grožnjan za 2013.g. od 26.7.2013.g.
 Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan na dan 30.6.2013.g. od
31.7.2013.g.
 Odluka o postupku uzimanja dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta
„Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Završje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda
(faza I i II) od 9.10.2013.g.
 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za
opskrbu pitkom vodom od 14.11.2013.g.
 Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra GrožnjanCentro culturale polivalente Grisignana od 14.11.2013.g.
 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave za nabavu
dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta „Izgradnja kanalizacijske mreže
naselja Završje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II)
 Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja PKC Grožnjan – CCP Grisignana
 Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan od
27.listopada 2009.g. Klasa: 372-03/09-01/2
 Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, predsjedniku Općinskog vijeća,
predsjednicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, načelniku, zamjenicima načelnika,
te stručnim osobama zaduženih za prisustvovanje sjednicama Vijeća i radnih tijela od
19.12.2013.g.
 Odluka o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan za 2014.godinu od 19.12.2013.g.
 Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Grožnjan za 2014.g. od 23.12.2013.g.

Zaključci Načelnika:
 Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja poreza na tvrtke na dan 30.11.2013.g.
 Zaključak, da se dosadašnjem načelniku priznaje pravo na naknadu plaće i staž
osiguranja po prestanku obnašanja dužnosti od 1.6. do 30.11.2013.g. od 28.5.2013.g.
 Prihvaća se ponuda BEATO SIGNAL d.o.o. iz Plovanije za izradu i montažu pokaznih
ploča od 24.6.2013.g.
 Županu IŽ, upućuje se Zahtjev za proglašenje elementarne nepogode izazvane tučom
u lipnju 2013.g. od 26.6.2013.g.
 Prihvaća se sufinanciranje troškova boravka djece sa područja Općine Grožnjan u
TDV „Mrvica“ u Bujama
 Prihvaća se ponuda Dragutina Sorčića iz Grožnjana za uređenje nerazvrstane ceste na
relaciji Sv. Ivan-Raskršće, odvodnja oborinskih voda
 Prihvaća se potpisivanje Ugovora o financiranju DV pri Osnovnoj školi-Sculoa
elementare Oprtalj-Portole za odgojnu godinu 2013./2014.
 Prihvaća se ponuda Grafike Laganis d.o.o. iz Oprtlja za izradu prospekata Općine
Grožnjan
 Prihvaća se ponuda Bruna Štokovca iz Grožnjana za čišćenje stare uljare i fontane u
Završju po cijeni od 14.425,00 kuna sa PDV-om
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 Prihvaća se ponuda Viviana Antolovića iz Grožnjana za čišćenje Parenzane, odvoz i
planiranje jalovine na mostu, radovi na ulazu tunela Sv.Vid po cijeni od 23.933,00
kuna
 Prihvaća se ponuda Viviana Antolovića uz Grožnjana za uređenje pristupnog puta i
raskršća Martinčići-Grožnjan po cijeni od 16.000,00 kuna
 Prihvaća se ponuda Dragutina Sorčića iz Grožnjana za uređenje nerazvrstane ceste
na relaciji Šaltarija-Coketo, odvodnja oborinskih voda
 Prihvaća se predloženo potpisivanje Ugovora o cesiji između Općine, gosp.Silvia
Kraljevića i Hep-a Buje
 Prihvaća se ponuda od Geoprojekta d.d. iz Opatije za izradu parcelacijskih elaborata
na lokaciji Stanica k.o.Grožnjan, Pižoni k.o.Grožnjan i Malini k.o. Završje, cijepanje po
granici građevinskog područja po cijeni od 16.875,00 kuna sa PDV-om
 Prihvaća se ponuda Geoprojekta d.d. iz Opatije za izradu parcelacijskog elaborata na
lokaciji Donja Gomila, cijepanje po granici građevinskog područja po cijeni od
15.000,00 kuna sa PDV-om
 Zaključak o obavljanju godišnjeg popisa imovine i obveza

NAČELNIK OPĆINE GROŽNJAN
Claudio Stocovaz, prof.

3

