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Općinsko vijeće je dužno razmotriti
podneseni prijedlog za raspisivanje
referenduma, i o njemu odlučiti najkasnije
u roku od 30 dana od dana prijema
prijedloga.
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Na temelju članka 8. i 35. točke 1.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.
150/11. i 144/12.) i članka 33. Statuta
Općine Kanfanar, Općinsko vijeće Općine
Kanfanar je na sjednici održanoj dana 04.
travnja 2013. godine, donijelo

Odredbe stavka 4. ovoga članka ne
odnose se na prijedlog za raspisivanje
referenduma koji je dalo 20% ukupnog
broja birača upisanih u popis birača
Općine Kanfanar, u kom slučaju je, nakon
što je na zakonom propisan način
utvrđena
ispravnost
tog
prijedloga,
Općinsko vijeće obvezatno donijeti odluku
o raspisivanju referenduma.

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Kanfanar

Općinsko vijeće može raspisati i
savjetodavni referendum o pitanjima iz
svog djelokruga.

Članak 1.

Na
postupak
raspisivanja
i
provođenja referenduma primjenjuju se
odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i Zakona o
referendumu i drugim oblicima osobnog
sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave."

U
Statutu
Općine
Kanfanar
(Službeni glasnik Općine Kanfanar br.
02/09.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se
novi stavak 2. koji glasi:
„Riječi i pojmovi koji se koriste u
ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje,
odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira u kojem su rodu navedeni."

Članak 3.
Članak 2.

Članak 20. mijenja se i glasi:

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik i njihov zamjenik
koji je izabran zajedno s njime mogu se
opozvati putem referenduma.
Općinsko vijeće
raspisat će
referendum
za
opoziv
Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika koji je
izabran zajedno s njim ako raspisivanje
referenduma za opoziv predloži najmanje
20% ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine Kanfanar.
Referendum za opoziv ne može se
raspisati samo za zamjenika Općinskog
načelnika.
Odluka o opozivu općinskog
načelnika i njegovog zamjenika koji je
izabran zajedno s njim donesena je ako se
na referendumu za opoziv izjasnila većina
birača koji su glasovali, uz uvjet da ta
većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja

„Referendum se može raspisati
radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni
Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga
Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum na temelju odredbi
zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko
vijeće.
Prijedlog
za
raspisivanje
referenduma može dati najmanje jedna
trećina članova Općinskog vijeća, Općinski
načelnik, 20% ukupnog broja birača
upisanih u popis birača Općine Kanfanar i
većina vijeća mjesnih odbora na području
Općine Kanfanar.
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Članak 7.

birača upisanih u popis birača u Općini
Kanfanar.
Referendum za opoziv općinskog
načelnika i njegovog zamjenika ne smije
se raspisati prije proteka roka od 12
mjeseci od održanih izbora ni ranije
održanog referenduma za opoziv, kao ni u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori
za općinskog načelnika.“

U članku 26. u stavku 3. riječi „iz
djelokruga“ zamjenjuju se riječima „iz
samoupravnog djelokruga“.

Članak 8.
U članku 32. u stavku 2. brojka
„13“ zamjenjuje se brojkom „11“.

Članak 4.
Članak 21. mijenja se i glasi:

Članak 9.

„Općinsko vijeće može raspisati i
savjetodavni referendum o pitanjima iz
svog djelokruga.“

U članku 33. u alineji 11. riječ
„razrješenju“
zamjenjuje
se
riječju
„opozivu“.
Alineja 18. mijenja se i glasi:

Članak 5.

„- odlučuje u skladu sa zakonom o
stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina Općine Kanfanar i raspolaganju
ostalom imovinom
čije je stjecanje i
otuđivanje planirano u proračunu Općine
Kanfanar, a čija je pojedinačna vrijednost
veća od one za koju je sukladno
odredbama članka 43. ovog Statuta za
odlučivanje nadležan Općinski načelnik.“

Članku 24. Mijenja se i glasi:
“
Odluka
donesena
na
referendumu obvezatna je za Općinsko
vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije
obvezatna.“.

Članak 6.
U članku 25. iza stavka 1. dodaje
se novi stavak 2. koji glasi:

Članak 10.
U članku 38. u stavku 2. riječi „iz
članka 20. stavka 2. ovoga Statuta“
zamjenjuju se riječima „osim ako je
raspisivanje
referenduma
predložilo
najmanje 20% ukupnog broja birača
upisanih u popis birača Općine Kanfanar,“.

„Na pitanja vezana na tijela za
provedbu referenduma, na provedbu
referenduma, troškove za provedbu
referenduma i zaštitu referenduma uz
odredbe ovoga Statuta primjenjuju se i
odredbe Zakona o referendumu i drugim
oblicima
osobnog
sudjelovanja
u
obavljanju državne vlasti i lokalne i
područne (regionalne) samouprave i
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi“.

Članak 11.
U članku 39. iza stavka 1. dodaje
se novi stavak koji glasi:
„Općinski vijećnici imaju pravo uvida u
registar birača dok obavljaju dužnost.“
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Dosadašnji stavak 2. postaje
stavak 3.

Zakonom
postupku,

o

općem

upravnom

- ako mu je pravomoćnom
sudskom
odlukom
oduzeta
poslovna
sposobnost,
danom
pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti,

Članak 12.
U članku 43. alineja 5. mijenja se i
glasi:

- ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog
mjeseca,
danom
pravomoćnosti sudske presude,

„- odlučuje u skladu sa zakonom
o
stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina Općine Kanfanar i raspolaganju
ostalom imovinom
čije je stjecanje i
otuđivanje planirano u proračunu Općine
Kanfanar, čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina i raspolaganju
ostalom imovinom s time da ako je taj
iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski
načelnik može odlučivati najviše do
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji
od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati
najviše do 70.000,00 kuna„“.

- ako mu prestane prebivalište na
području Općine Kanfanar, danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko
državljanstvo, danom prestanka
državljanstva sukladno odredbama
zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo,
- smrću.
Ako
Općinskom
načelniku
nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga
članka mandat prestane prije isteka dvije
godine mandata, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela će u roku od 8 dana
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o
prestanku mandata općinskog načelnika,
radi raspisivanja prijevremenih izbora za
novog Općinskog načelnika.

Iza alineje 20. Dodaje se nova
alineja:
„- imenuje i razrješuje predstavnike Općine
Kanfanar u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za Općinu Kanfanar, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno,“.

Do provedbe prijevremenih izbora
dužnost Općinskog načelnika obnašat će
njegov zamjenik koji je izabran zajedno s
njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku,
do provedbe prijevremenih izbora dužnost
Općinskog
načelnika
obnašat
će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako Općinskom načelniku mandat
prestane nakon isteka dvije godine
mandata u Općini Kanfanar, dužnost
Općinskog načelnika obnašat će zamjenik
Općinskog načelnika koji je izabran na
neposrednim
izborima
zajedno
s
Općinskim načelnikom.

Alineja 21. postaje 22. alineja.

Članak 13.
Članak 49. mijenja se i glasi:
„Općinskom načelniku, odnosno
njegovom zamjeniku mandat prestaje po
sili zakona:

Zamjenik iz stavka 3. i 4. ovoga
članka koji obnaša dužnost Općinskog
načelnika ima sva prava i dužnosti
Općinskog načelnika.“

- ako podnese ostavku, danom
dostave pisane ostavke sukladno
pravilima o dostavi propisanim
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Članak 14.

Članak 18.

Članak 50. mijenja se i glasi:
„O svim promjenama tijekom
mandata općinskog načelnika i njegovog
zamjenika,
pročelnik
Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je bez odgode
obavijestiti središnje tijelo državne uprave
nadležno
za
lokalnu
i
područnu
(regionalnu) samoupravu.“

Ovlašćuje se Odbor za Statut,
Poslovnik i druge opće akte Općinskog
vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst
Statuta Općine Kanfanar.
Članak 19.
Ova Statutarna odluka stupa na
snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku Općine Kanfanar“
osim članka 8. i članka 12. koji stupaju na
snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih sljedećih općih i
redovitih izbora za članove Općinskog
vijeća te Općinskog načelnika.

Članak 15.
U članku 65. u stavku 1. riječi
„tajnim glasovanjem“ zamjenjuju se
riječima „većinom glasova svih članova“.

Članak 16.
U članku 87. stavak 4. mjenja se i

REPUBLIKA HRVATSKA

glasi:
ISTARSKA ŽUPANIJA
„Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
kad je to određeno zakonom, pojedinačne
akte kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba donose i prvostupanjska
tijela državne uprave.“

OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 17.

Klasa: 021-01/13-01/11
Ubroj: 2171/03-01-13-1
Kanfanar, 04.04.2013.

U članku 91. u stavku 2. riječi
„danom objave“ zamjenjuju se riječima
„prvi dan od dana njegove objave“.
U članku 87. stavak 4. mjenja se i
glasi:

Predsjednik Općinskog vijeća

„Iznimno od stavka 1. ovoga
članka, u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća kad je to određeno
zakonom, pojedinačne akte kojima se
rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba donose
i prvostupanjska tijela državne uprave.“

Josip Antončić v.r.
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(3)Konstituirajućoj
sjednici
Općinskog vijeća do izbora predsjednika
predsjeda
prvi
izabrani
član
s
kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti
najveći broj glasova konstituirajućoj
sjednici predsjedat će prvi izabrani
kandidat s liste koja je imala manji redni
broj na glasačkom listiću.
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09. 150/11. i 144/12.) i članka 33.
točke 7. Statuta Općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar 02/09.) Općinsko vijeće
Općine Kanfanar je na sjednici održanoj dana
04. travnja 2013. godine, donijelo

(4)Prije
izbora
predsjednika
Općinskog vijeća izabire se Mandatno
povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanja
i verificiraju mandati članova Općinskog
vijeća.
(5)Predsjedavajući iz ovog članka
imaju, do izbora predsjednika Općinskog
vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika u
pogledu
predsjedanja
sjednicom
Općinskog vijeća te pravo predlaganja
utvrđeno ovim Poslovnikom.“

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Kanfanar

Članak 3.
Iza članka 44. dodaje se novi
članak 44.a koji glasi:
„Članak 44.a

Članak 1.

„(1)Općinski načelnik u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine Kanfanar ima pravo obustaviti od
primjene opći akt Općinskog vijeća, ako
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis. Općinski načelnik donijet će
odluku o obustavi općeg akta u roku od 8
dana od dana donošenja općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od
donošenja odluke o obustavi otkloni
uočene nedostatke u općem aktu.

U Poslovniku Općinskog vijeća
Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine
Kanfanar, br. 7/09.) u članku 1. iza stavka
1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2)Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom
Poslovniku, a koji imaju rodno značenje,
odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira u kojem su rodu navedeni."

(2)Ako Općinsko vijeće ne otkloni
uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga
članka, Općinski načelnik dužan je bez
odgode o tome obavijestiti predstojnika
Ureda državne uprave u Istarskoj županiji i
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta
radi ocijene osnovanost odluke Općinskog
načelnika o obustavi od primjene općeg
akta.“

Članak 2.
U članku 2. stavci 2., 3., 4. i 5. mijenjaju
se i glase:
„(2)Na početku konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća sazivatelj sjednice iz
stavka 1. ovoga članka ili osoba koju on
ovlasti utvrđuje kvorum i predsjedavajućeg
sjednici do izbora predsjednika Općinskog
vijeća.
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Članak 4.

U stavku 5. riječi „na zahtjev“
zamjenjuju se riječima „na obrazloženi
zahtjev najmanje“.
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak
6. koji glasi.
„(6)Sjednica
Općinskog
vijeća
sazvana protivno odredbama ovoga
članka smatra se nezakonitom, a doneseni
akti ništavima.“

U članku 47. iza stavka 2. dodaje
se novi stavak 3. koji glasi:
„(3)Proračun se donosi na prijedlog
Općinskog
načelnika
kao
jedinog
ovlaštenog predlagatelja, a donošenje
odluke o privremenom financiranju može
osim Općinskog načelnika predložiti i
većina vijećnika u Općinskom vijeću.“
Stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 8.
Članak 5.

U članku 109. iza stavka 1. dodaje
se stavak 2. koji glasi:
„(2)Općinski načelnik podneseni
prijedlog proračuna može povući i nakon
glasovanja o amandmanima, a prije
glasovanja o proračunu u cjelini.“
Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U članku 73. u stavku 1. i 2. riječi
„Službenim novinama“ zamjenjuju se
riječima „Službenom glasniku“.
U stavku 2. riječi „danom objave“
zamjenjuju se riječima „prvi dan od dana
njegove objave“.

Članak 9.

Članak 6.

Ovlašćuje se Odbor za Statut,
Poslovnik i druge opće akte Općinskog
vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst
Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Kanfanar.

Iza članka 74. dodaje se novi
članak 74.a koji glasi:
„Članak 74.a
(1)Predsjednik Općinskog vijeća
dužan je Statut, Poslovnik, proračun ili
drugi opći akt dostaviti predstojniku ureda
državne uprave u Istarskoj županiji
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se
odnosi na postupak donošenja općeg akta
propisan Statutom Općine Kanfanar i ovim
Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana
donošenja općeg akta.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća
dužan opće akte iz stavka 1. ovoga članka
bez odgode dostaviti i Općinskom
načelniku.“

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu
osmoga dana od dana objave u
“Službenom glasniku Općine Kanfanar”.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR

Članak 7.

OPĆINSKO VIJEĆE

U članku 85. u stavku 2. riječi
„Općinskog načelnika ili“ brišu se.
U stavku 4. riječi „u daljem roku od
15 dana.“ zamjenjuju se riječima „u roku
od 8 dana“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić v.r.

7

14
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Kanfanar.
Na temelju članka 73. Zakona o
financiranju jedinica lokalne samouprave
(,,Narodne novine'', broj 117/93, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06.),
članka 124. Zakona o Proračunu
(,,Narodne novine'', broj 96/03.), te članka
33. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni
glasnik Općine Kanfanar'', broj 02/09.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar je na
sjednici održanoj dana 04. travnja 2013.
godine, donijelo slijedeću

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o godišnjem
obračunu

Klasa: 021-01/13-01/13
Urbroj: 2171/03-01-13-1

Proračuna Općine Kanfanar za 2012.
godinu

Kanfanar, 04.04.2013.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o godišnjem
obračunu Proračuna Općine Kanfanar za
2012. godinu, koji se sastoji od naslovne
stranice, pet stranice te tabelarnog prikaza
planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda
za razdoblje siječanj – prosinac 2012.
godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Antončić v.r.

Članak 2.
Tabelarni prikazi iz
sastavni su dio ove Odluke.

članka

1.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
PRORAČUN

RKP: 38001
MATIČNI BROJ: 02701561
OIB: 67683397343
DJELATNOST: 8411
BROJ ŽIRO RAČUNA: 2407000-1817500006

IZVJEŠĆE
O OBRAČUNU PRORAČUNA
OPĆINE KANFANAR ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2012. GODINE
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I OSNOVE ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2012.
GODINU.
Pri izradi godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu sustav proračunskog
knjigovodstva utemeljen je i objavljen u propisima:

1.
2.
3.
4.

Zakon o proračunu (Nar.nov., br. 87/08.),
Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. (NN 60/2012)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 114/10 i 31/11)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/2011),

Prihodi se po ovim propisima računaju na novčanoj osnovi, a rashodi na osnovu
nastanka događaja.

II OPĆENITO O PRORAČUNU OPĆINE KANFANAR

Općinsko vijeće Općine Kanfanar je odluku o privremenom financiranju za 2012.
godinu donijelo na svojoj sjednici održanoj dana 20.12.2011. u visini planiranih primitaka i
izdataka od 3.133.200,00 kuna.

Proračun Općine Kanfanar za 2012. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća
Općine Kanfanar 12.03.2012. godine u visini planiranih primitaka i izdataka od 13.973.000,00
kuna. Kretanja u tijeku godine ukazala su na odstupanja od planiranih veličina i potrebu za
njihovom izmjenom. Zbog toga je predložena, a na sjednici Općinskog vijeća od 13.08.2012.
godine i donesena Prva izmjena i dopuna Proračuna Općine Kanfanar za 2012. godinu. U toj
izmjeni i dopuni sveukupni primici i izdaci planirani su u iznosu od 14.123.000,00 kuna. Pri
kraju godine pokazalo se da će biti potrebna još jedna Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Kanfanar za 2012. godinu pa je tako 20.11.2012. godine donesena i Druga Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Kanfanar za 2012. godinu u iznosu ukupnih primitaka i izdataka od
13.293.000,00 kuna.
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III PRIHODI I PRIMICI

Od ukupno planiranih prihoda 9.571.000,00 kuna tekućih prihoda ostvareno je
8.076.903,35 kuna ili 84,39%, a ako se pripoji višak iz prethodnih godina koji iznosi
3.722.125,95 kuna onda je ostvareno 11.799.029,30 kuna od planiranih 13.293.000,00 kuna
ili 88,77 %.
Kod poreznih prihoda najveću stavku čine prihodi od poreza i prireza na dohodak i to
2.285.090,74 ili 95,61% od ukupno planiranih 2.390.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.351.014,34 ili 97,55% od
planiranih 2.410.000,00. Tu je najznačajnija stavka eksploatacije
mineralnih sirovina koja je ostvarena u iznosu od 1.943.014,34 kuna.

Prihodi od pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.206.473,28
kuna ili 83,44% od planiranih 1.446.000,00 kuna. Kod ovih prihoda najveće učešće ima
komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 965.735,41 kuna ili 96,58% od planiranih
1.000.000,00 kuna.

Budući da Općina Kanfanar ima određena sredstva koja su predviđena za posebne
projekte kanalizacije i proširenje groblja Kanfanar, a u 2012. je iskorišteno samo dio toga,
navedena sredstva bila su oročena tijekom godine i od kamata je naplaćeno 94.915,72 kn ili
86,29% od predviđenih 110.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje materijalne imovine ostvareni su u iznosu od 1.126.857,34 kuna ili
72,70 % od planiranih 1.550.000,00 kuna.

Najlošije su ostvareni prihodi od kapitalnih donacija. Nismo ostvarili 250.000,00 kuna
od Ministarstva kulture, ni 100.000,00 od Regione Veneto za sanaciju srednjovjekovnog
grada Dvigrada, jer radovi nisu izvršeni. Također nisu ostvarene donacije za ostale namjene u
iznosu od 135.000,00 kuna.
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Ostale stavke neporeznih prihoda nisu značajnije pa ih ne navodimo posebno već se
vide u tabeli u privitku.

IV IZDACI

Plaće i naknade

Općina Kanfanar je tijekom 2012. imala ukupno 5 zaposlenika od kojih 4 na puno
radno vrijeme:

-

načelnik Općine Kanfanar

-

referent za komunalnu djelatnost i društvene djelatnosti – od 14.05.2012.
referent za proračun i financije,
referent za opće i administrativne poslove,
čistačica poslovnih prostorija na 2 sata dnevno.

Na rashode za zaposlene utrošeno je 609.956,87 kuna, te iznos u visini od 21.756,00
kuna odnosi se na troškove prijevoza na posao.

Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela iznose 202.793,16 kuna ili 96,57 % od
ukupno planiranih 210.000,00.

Transferi udrugama i političkim strankama su ostvareni uglavnom u 100% iznosu.

Komunalna potrošnja i investicije

Najveća ostvarena stavka komunalne infrastrukture je kanalizacija koja je ostvarena
u iznosu od 1.064.320,99 kuna ili 40,94% od 2.600.000,00 kuna planiranih sredstava.
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Stavka izgradnje javne rasvjete planirana je u iznosu od 300.000,00 kuna te je
ostvarena sa 88,82% ili 266.461,15 kuna.
Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 9.944.369,54 kuna ili 74,81% od planiranih
13.293.000,00 kuna.

V Potraživanja i obveze

I Potraživanja Općine Kanfanar – 31.12.2012. godine.

-

1. Ekspolatacija mineralnih sirovina

54.978,97

Maklavun vl. Čekić

54.978,97

2. Komunalna naknada
3. Najam za poslovni prostor
4. Pot. Po ugovoru o zakupu grobnih mjesta
5. Komunalni doprinos
6. Prodaja nekretnina
7. Potraživanja u sporu (Flacius)
8. Stanovi
9. Porez na tvrtku ili naziv
10. Porez na reklame
11. Porez na kuće za odmor
12. Javne površine
13. Porez na potrošnju
14. Potraživanja za zatezne kamate
II Obaveze – dobavljač 31.12.2012.

759.464,10

III Ulaganja u vrijednosne papire

-

166.067,07
3.568,71
15.620,68
253.053,40
496.887,50
124.680,13
6.457,70
59.240,20
876,58
1.898,63
7.341,50
1.230,87
27.425,12

2.187.890,00

Udjeli u Kom. Servisu d.d. Rovinj
Udjeli u TV Nova Pula
Riviera Holding Poreč
Uljanik d.d. Pula

128.000,00
1.200,00
24.000,00
3.690,00
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-

Udjeli Istarski vodovod d.o.o.
Udjeli Vodovod Butoniga
Udjeli Limska draga d.o.o. Kanfanar
IVS Istarski vodozaštitni sustav

2.003.400,00
6.000,00
20.000,00
1.600,00

VI NOVČANA SREDSTVA – 31.12.2012

Sredstva na žiro računu

2.331.842,20

Izdvojena novčana sredstva – izvlaštenje, groblje Brajkovići

Stanje blagajne

226.022,02

216,54

Višak prihoda iznosi

1.854.659,76

U privitku su priložene tabele planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje
01. siječanj do 31.12. 2012. godine.

Kanfanar, 28.02.2013.

Općinski načelnik

Sandro Jurman v.r.
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Klasa:021-01/13-01/14

Na temelju članka 33. Statuta
Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine
Kanfanar 02/09), Općinsko vijeće Općine
Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj
dana 04. travnja 2013. godine donijelo

Urbroj: 2171/03-01-13-1
Kanfanar, 04.04.2013.

ODLUKU

Predsjednik Općinskog vijeća

O usvajanju Izvješća o obavljenoj
reviziji učinkovitosti naplate prihoda u
Općini Kanfanar

Josip Antončić v.r.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj
reviziji učinkovitosti naplate prihoda u
Općini Kanfanar u razdoblju od 21. ožujka
2012. do 20. ožujka 2013. godine, te je
sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Kanfanar.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
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Klasa:021-01/13-01/16
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Ur.br.:2171/03-01-13-1
Kanfanar, 04.04.2013.
Na temelju članka 33. Statuta
Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine
Kanfanar 02/09), Općinsko vijeće Općine
Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj
dana 04. travnja 2013. godine donijelo

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Antončić v.r.
ODLUKU
O
operativnom i financijskom Izvještaju
komunalnog poduzeća Limska Draga
d.o.o. za 2012. godinu

17

Članak 1.

Na temelju članka 33. Statuta Općine
Kanfanar (Službeni
glasnik Općine
Kanfanar 02/09), Općinsko vijeće Općine
Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj
dana 04. travnja 2013. godine donijelo

Prihvaća se operativni i financijski
Izvještaj Limske Drage d.o.o. Kanfanar za
2012. godinu, te je sastavni dio ove
Odluke.

Članak 2.

ODLUKU

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Kanfanar

O utvrđivanju godišnjih financijskih
izvještaja za 2012 godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

Članak 1.

ISTARSKA ŽUPANIJA

Utvrđuje se RAČUN DOBITI I GUBITKA
za 2012. godinu sa slijedećim elementima:

OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

UKUPNI PRIHODI
2.618.968,00
UKUPNI RASHODI
2.615.043,00
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Predsjednik Općinskog vijeća

DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
3.925,00

Josip Antončić v.r.

POREZ NA DOBIT
908,00
DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA
3.017,00

Članak 2.
Utvrđuje se bilanca na dan 31.12.2012.
godine čiji je
Zbroj aktive odnosno pasive:
4.637.066,00

Članak 3.
Utvrđuju se Bilješke uz financijske
izvještaje za 2012. godinu

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Kanfanar.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:021-01/13-01/17
Ur.br.:2171/03-01-13-1
Kanfanar, 04.04.2013.
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