Na temelju članka 44. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar
2/09 i 03/13) podnosim Općinskom vijeću Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana .
ožujka 2018. godine
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE KANFANAR
ZA RAZDOBLJE LIPANJ - PROSINAC 2017.
U svibnju 2017. godine održani su lokalni izbori pa izvješće podnosim za razdoblje od
početka novog mandata sa zaključno prosincom 2017. godine.
U izvještajnom razdoblju Proračunom Općine Kanfanar za 2017. godinu te
Izmjenama i dopunama Proračuna i pripadajućim Programima određene su obveze izvršenja
Općine Kanfanar.
Pregled značajnijih aktivnosti u navedenom periodu:
FINANCIJE
Osnovni plan Proračuna bio je planiran u visini od 11.181.500,00 kn, a prvim
Izmjenama Proračuna u ožujku u visini 11.191.500,00 kn. U prosincu su donesene i druge
Izmjene Proračuna kojima je Proračun planiran u visini 11.424.000,00 kn. Rashodi su osim
Proračunom definirani i kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, Program
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program društvenih djelatnosti te
Socijalnim program koji su doneseni na Općinskom vijeću.
U drugom polugodištu 2017. godine tekući prihodi ostvareni su u visini 4.059.703,03
kuna, što čini 35,91 % plana Proračuna, a 45,9% plana tekućih prihoda bez očekivanih
sredstava iz EU fondova koji u protekloj godini nisu ostvareni već će biti ostvareni u 2018.
godini. Rashodi su u istom razdoblju ostvarivani u skladu sa programima ulaganja, te iznose
5.202.963,90 kuna.
Manjak prihoda nad rashodima na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 642.920,00
kuna, koji je u najvećoj mjeri ostvaren zbog činjenice da Ministarstvo kulture sredstva za
obnovu Dvigrada (250.000,00 kn) nije doznačila u 2017. godini već tek u siječnju ove godine
i da su na projektu Kulturospirit izvršeni troškovi (209.187,50 kuna), a iz odobrenih EU
sredstava refundiranje je započelo tek u 2018. godini. Prema svim korisnicima Proračuna u
potpunosti i pravovremeno su izvršene obveze.
U cijelom izvještajnom razdoblju financijsko poslovanje Općine bilo je stabilno.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I IZGRADNJA
U izvještajnom razdoblju izvedeni su značajni radovi na izgradnji i održavanju
komunalne infrastrukture:
 Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Burići, a u sklopu radova
izvršena je i rekonstrukcija vodoopskbrnog sustava, rekonstrukcija javne rasvjete i
obnova cesta.
 Uređenje javne površine u naselju Okreti.
 Nadogradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po naseljima.
 Obnova krova gospodarskog dvorišta za Limsku dragu d.o.o..
 Obnova krova na zgradi područne škole u Sošićima.
 Nabava kamiona cisterne i dostavnog vozila za Limsku dragu d.o.o..
 Radovi na održavanju putova i nerazvrstanih cesta prema Programu za 2017.
godinu.
 Radovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture.
 Radovi na obnovi Dvigrada prema programu za 2017. godinu.
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PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, RAZVOJNI PLANOVI I PROJEKTI, EU
FONDOVI






Dobivena Odluka o dodjeli sredstava sa natječaja iz EU fondova za ruralni razvoj
Mjere M7, operacija 7.2.2. »Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta" u iznosu od
1.473.178,13 kn za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Jural - Krunčići'“.
Započeta izrada svih projekata u sklopu projekta Kulturospirit.
Aktivnosti izrade Plana gospodarenja otpadom.
Prijava projekta Kultaqua sa hrvatskim i talijanskim partnerima na Interreg Hrvatska
– Italija.
Prijava projekta Green Bays sa hrvatskim i slovenskim partnerima na Interreg
Hrvatska – Slovenija.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNA SKRB












Sufinanciranje 25% putnih troškova učenicima srednjih škola.
Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima učenicima srednjih škola.
Sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima OŠ Petra Studenca.
Dodijeljene nove stipendije, 5 studentskih i 1 srednjoškolska.
Dodijeljeni poklon-bonovi umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima socijalnog
programa povodom Božićno novogodišnjih blagdana.
Organizirana škola plivanja za djecu.
Organiziran ljetni kamp.
Obilježen Dan Općine Kanfanar.
Organizirane sljedeće kulturne i društvene manifestacije:
- Jakovlja
- Dvigrad festival
- Susret istrijanskih kantadura
- Badnjak u Kanfanaru
- 1. Božićni sajam
- Programi u Domu mladih
- Smotra maslinovog ulja Kanfanarštine
- Dvigrad trek
Potpomagane manifestacije po mjesnim područjima.

UPRAVLJANJE IMOVINOM





Upućena prijava HAKOM-u Hrvatskog telekoma za naplatu naknade za korištenje
TK infrastrukture.
Proveden Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.
Provedeni natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar.
Donesena Odluka o davanju u zakup parkirališta u Industrijskoj zoni.

DONAŠANJE AKATA
Zbog potreba poslovanja Općine i povezanih ustanova i trgovačkih društva doneseni
su slijedeći akti:
- Odluka o porezima Općine Kanfanar,
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kanfanar,
- Odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
- Polugodišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za razdoblje od 01.01.2017. –
30.06.2017. godine,
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre –
Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet,
- Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar,
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,
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- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2017. godinu,
- Proračun Općine Kanfanar za 2018. godinu,
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,
- Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar u 2018. godini,
- Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2018. godinu,
- Socijalni program Općine Kanfanar za 2018. godinu,
- Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2017. godinu,
- Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2018.
godinu,
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna
Općine Kanfanar za 2018. godinu,
- Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kanfanar,
- Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone,
- Odluka o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u
Puli.
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-01/18-01/
Urbroj: 2171/03-01-18-1
Kanfanar, 20.03.2018.
Općinski načelnik

Sandro Jurman

