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 . rujna
2018. godine
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE KANFANAR
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018.
U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine Proračunom Općine Kanfanar
za 2018. godinu i pripadajućim Programima određene su obveze izvršenja Općine Kanfanar.
Pregled značajnijih aktivnosti u navedenom periodu:
FINANCIJE
Proračun Općine Kanfanar za 2018. Godinu donesen je u prosincu 2017. godine u
visini od 11.824.000,00 kn. U ožujku su donesene I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.
godinu u visini od 12.303.000,00 kuna. Izvorni prihodi planirani su u visini od 9.922.000,00
kuna, u visini od 2.281.000,00 kuna planirana su sredstva iz Europskih fondova za projekat
nerazvrstane ceste Jural - Krunčići i Kulturospirit, te 100.000,00 kn planirana je pomoć iz
državnog proračuna za realizaciju EU projekata. Rashodi u visini od 11.660.000,00 kn 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 izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u visini od 4.706.185,65 kuna što čini
38,25% plana. Tekući prihodi ostvareni su u visini 4.554.169,09 kuna, što čini 45,9% plana
tekućih prihoda bez očekivanih sredstava iz EU fondova. Prihodi su u izvještajnom razdoblju
veći za čak 30,54% nego u istom razdoblju prošle godine.
Rashodi su u izvještajnom razdoblju ostvarivani u skladu sa programima ulaganja, te
iznose 2.911.761,32 kuna.
Višak prihoda nad rashodima u izvještajnom razdoblja iznosi 1.794.424,33 kuna, čime
je u potpunosti pokriven manjak prihoda iz prethodnih razdoblja te ostvaren suficit od
1.151.000,00 kuna. Prema svim korisnicima Proračuna u potpunosti i pravovremeno su
izvršene obveze. Pri stvaranju troškova nastojalo se izbjegnuti troškove koji nisu bili nužni za
funkcioniranje Općine.
U cijelom izvještajnom razdoblju financijsko poslovanje Općine bilo je stabilno.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I IZGRADNJA
U izvještajnom razdoblju izvođeni su samo radovi na održavanju komunalne
infrastrukture prema Programu održavanja dok veći dio planiranih radova na izgradnji biti
realiziran u drugom dijelu godine. Izdvajam ipak slijedeće:
 Dovršeni radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Burići.
 Asfaltirana nerazvrstana cesta u naselju Burići.
 Uređen prostor Turističke zajednice.
 Uređen prostor zatvorene terase dječjeg vrtića.
 Postavljene klime u mrtvačnicama na grobljima.
 Radovi na održavanju putova i nerazvrstanih cesta prema Programu za 2018.
godinu.
 Radovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture.
 Sporazum o organiziranju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva
između općina Bale, Kanfanar i Žminj.
PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, RAZVOJNI PLANOVI I PROJEKTI, EU
FONDOVI
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Potpisan Ugovor o financiranju projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste Jural –
Krunčići, u dijelu koji se nalazi na području Općine Kanfanar. Vrijednost potpore
iznosi 1.473.178,13 kuna i financira se navedeni projekt u stopostotnom iznosu..
Donesen Plan gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za razdoblje od 2018. 2022. godine.
Izrada projektne dokumentacije u projektu Kulturospirit.
Podnesen je Zahtjev za nabavu spremnika na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
Pokrenut postupak i potpisan Ugovor o izradi izmjena i dopuna PPUO Kanfanar.
Aktivnosti na izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
RH na području Općine Kanfanar.
Odobreno je financiranje projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“, koji će se
provoditi na području grada Rovinja i općina Kanfanar, Bale i Žminj.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNA SKRB








Dodijeljeni poklon-bonovi umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima socijalnog
programa povodom Uskrsnih blagdana.
Organiziran zimski kamp za djecu u Slavoniji.
Organiziran ljetni kamp za osnovnoškolce u Balama.
Provedena su 4 natječaja za dodjelu sredstava udrugama.
Organizirane sljedeće kulturne i društvene manifestacije:
- Dvegrajski samanj
- Dvigrad outdoor weekend
- Dvigrad festival – 1. dio
- Izložbe u galeriji Malenica.
- Programi u Domu mladih.
Potpomagane manifestacije po mjesnim područjima.

UPRAVLJANJE IMOVINOM


Proveden natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar.

DONAŠANJE AKATA
Zbog potreba poslovanja Općine i povezanih ustanova i trgovačkih društva doneseni
su slijedeći akti:
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar,
- Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za grobno mjesto,
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kanfanar za 2017.
godinu,
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u 2018. godini,
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,
- Plan gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za razdoblje od 2018. - 2022. godine,
- Odluka o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva,
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2018.
godinu,
- Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2017. godinu,
- Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2017. godinu,
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2017. godinu,
- Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama
na području Općine Kanfanar,
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,
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- Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2017. godinu,
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar.

OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-01/18-01/
Urbroj: 2171/03-01-18-1
Kanfanar, 10. rujna 2018.
Općinski načelnik

Sandro Jurman

