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
2019. godine
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE KANFANAR
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019.
U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine Proračunom Općine Kanfanar
za 2019. godinu i pripadajućim Programima određene su obveze izvršenja Općine Kanfanar.
Pregled značajnijih aktivnosti u navedenom periodu:
FINANCIJE
Početak godine bio je određen Odlukom o privremenom financiranju, a 04. ožujka
donesen je Proračun za 2019. godinu u visini od 11.567.000,00 kn.
Prihodi su planirani u visini od 11.236.000,00 kuna, a višak prihoda iz prethodnih
razdoblja iznosi 331.000,00 kuna. 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 je donijelo Općinsko
vijeće.
U izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u visini od 5.083.235,61 kuna što čini
45,24% plana, što predstavlja jeko dobro ostvarenje za prvi dio godine. Prihodi su u
izvještajnom razdoblju veći za 8% nego u istom razdoblju prošle godine.
Rashodi su u izvještajnom razdoblju ostvarivani u skladu sa programima ulaganja, te
iznose 3.652.426,96 kuna, što predstavlja 31,58% planiranih rashoda.
Višak prihoda nad rashodima u izvještajnom razdoblja iznosi 1.762.140,66 kuna.
Prema svim korisnicima Proračuna u potpunosti i pravovremeno su izvršene obveze. Pri
stvaranju troškova vodilo se računa o dinamici ostvarivanja prihoda, a kašnjenje radova na
izgradnji kanalizacije naselja Maružini dovelo je do značajnijeg ostvarenog suficita prihoda
nad rashodima.
U cijelom izvještajnom razdoblju financijsko poslovanje Općine bilo je stabilno.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I IZGRADNJA
U izvještajnom razdoblju izvođeni su samo radovi na izgradnji i održavanju
komunalne infrastrukture prema pripadajućim Programima. Izdvajam slijedeće:












Radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda naselja Maružini.
Dovršeni radovi na obnovi državne ceste D303 na dionici Kurili – Okreti.
Asfaltirane nerazvrstane ceste u naseljima Kanfanar i Brajkovići.
Saniran je krov crkve Svetog Petra u okovima u Baratu.
Saniran je krov Kažela u Sošićima.
Uređeno dječje igralište u Sošićima.
Uređen je park Bošćica u Marićima.
Uređene javne površine u naselju Okreti.
Radovi ne rekonstrukciji javne rasvjete u naseljima Putini i Ladići.
Radovi na održavanju putova i nerazvrstanih cesta prema Programu za 2019.
godinu.
Radovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture.

PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, RAZVOJNI PLANOVI I PROJEKTI, EU
FONDOVI


Utvrđen konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Kanfanar.
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Izrađen idejni projekt Parka istarskog vola u Kanfanaru.
Potpisan sporazum s Gradom Rovinjem o izradi idejnog projekta uređenja
biciklističke staze na prugi Kanfanar – Rovinj..

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNA SKRB










Dodijeljeni poklon-bonovi umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima socijalnog
programa povodom Uskrsnih blagdana.
Organiziran zimski kamp za djecu u Slavoniji.
Izlet na snijeg za djecu.
Organiziran ljetni kamp za osnovnoškolce u Balama.
Provedena su 4 natječaja za dodjelu sredstava udrugama.
Potpisani sporazum s Gradom Rovinjem i općinama Bale i Žminj o sufinanciranju
nabavke vozila Hitne pomoći za ispostavu Rovinj.
Potpisani sporazum s Gradom Rovinjem i općinama Bale i Žminj o sufinanciranju
dodatnog tima Hitne pomoći u turističkoj sezoni.
Organizirane kulturne i društvene manifestacije od čega ističem Dvigrad festival – 1.
dio
Potpomagane manifestacije po mjesnim područjima.

UPRAVLJANJE IMOVINOM



Provedena 2 natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar.
Naplaćena naknada za postavljenu EKI od Hrvatskog telekoma.

DONAŠANJE AKATA
Zbog potreba poslovanja Općine i povezanih ustanova i trgovačkih društva doneseni
su slijedeći akti:
- Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na
području Općine Kanfanar,
- Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kanfanar,
- Odluka o komunalnoj naknadi,
- Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
- Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Kanfanar,
- Proračun Općine Kanfanar za 2019. godinu,
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu,
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2019.
godinu,
- Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2019. godinu,
- Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2019. godinu,
- Socijalni program Općine Kanfanar za 2019. godinu,
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna
Općine Kanfanar za 2019. godinu,
- Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2018. godini,
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2019. godinu,
- Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2018. godinu,
- Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2018. godinu,
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2018. godinu,
- Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine,
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kanfanar,
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,
- Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2018. godinu,
- Izvještaj trgovačkog društva Kanfanar odvodnja d.o.o. za 2018. Godinu,


3
- Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-01/16-01/62
Urbroj: 2171/03-01-16-1
Kanfanar, 07. rujna 2016.
Općinski načelnik

Sandro Jurman

