
Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni 

glasnik Općine Kanfanar broj 03/09. ), te članka 33. Statuta Općine kanfanar („Službeni 

glasnik Općine Kanfanar“ 02/09 i 03/13.) Općinsko vijeće Općine Kanfanar na svojoj sjednici 

održanoj dana  ožujak 2020. godine donijelo je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika Općine Kanfanar 

za razdoblje srpanj - prosinac 2019. 

 Prihvaća se Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj - prosinac 

2019. godine koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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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 30. ožujka 
2020. godine 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA  OPĆINE KANFANAR 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2019. 

 

 

U izvještajnom razdoblju Proračunom Općine Kanfanar za 2019. godinu te 

Izmjenama i dopunama Proračuna i pripadajućim Programima određene su obveze izvršenja 

Općine Kanfanar. 

 

Pregled značajnijih aktivnosti u navedenom periodu: 

 

FINANCIJE 

 

 Proračun Općine Kanfanar za 2019. godinu donesen je 04. ožujka 2019. godine u 

visini od 11.567.000,00 kn. U studenom su donesene I. Izmjene i dopune Proračuna za 

2019. godinu, u visini od 12.043.500,00 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 su doneseni na Općinskom vijeću i mijenjani 

u skladu s Izmjenama Proračuna. 

 U drugom polugodištu 2019. godine prihodi su ostvareni u visini 6.006.213,35 kuna, 

što čini 49,87 % plana Proračuna.  

 Rashodi su u istom razdoblju ostvarivani u skladu sa programima ulaganja, te iznose 

6.050.725,44 kuna.  

 Višak prihoda nad rashodima na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.811.115,57 

kuna.  

 Iz podataka je vidljivo da je financijsko poslovanje Općine cijelo vrijeme bilo  

racionalno i efikasno te je izvršenje proračuna vrlo dobro. Svim proračunskim korisnicima 

sredstva su doznačavana u skladu s potrebama i planom te nije bilo nikakvih problema u 

financijskom poslovanju istih. 

 



KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I IZGRADNJA 
 

 U izvještajnom razdoblju izvedeni su značajni radovi na izgradnji i održavanju 

komunalne infrastrukture: 

▪ Radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda naselja Maružini. 
▪ Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava naselja Maružini. 
▪ Radovi ne rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete u naseljima Putini, Šorići, 

Červari i Ladići.  
▪ Asfaltiranje lokalne ceste Burići – Maružini. 
▪ Asfaltirana nerazvrstana cesta u naselju Burići. 
▪ Izgradnja nogostupa u ulici 16. Rujna u Kanfanaru. 
▪ Uređena dječja igrališta u Marićima i Sošićima. 
▪ Radovi na uređenju šumskih puteva kroz program Ministarstva poljoprivrede. 
▪ Uređeno izletište Kašteljir. 
▪ Asfaltirana staza na groblju Dvigrad. 
▪ Obnovljena fasada na kapelici u Kanfanaru. 
▪ Realizirana i. faza postavljanja turističke signalizacije u Općini Kanfanar. 
▪ Realiziran projekt smirenja prometa u naselju Kanfanar. 
▪ Uređeno potkrovlje zgrade Stare škole u Kanfanaru. 
▪ Hortikulturalno uređenje (sadnja drveća) groblja Dvigrad, parkirališta Vala u 

Kanfanaru, Maružini i Sošići. 
▪ Uređeni makadamski putevi prema programu održavanja. 
▪ Radovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture. 
▪ Radovi na obnovi Dvigrada prema programu za 2019. godinu. 

 

PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, RAZVOJNI PLANOVI I PROJEKTI, EU 

FONDOVI  

 

▪ Usvojene Izmjena i dopuna PPUO Kanfanar. 
▪ Započet postupak izrade UPU poslovne zone Okreti. 
▪ Započet postupak izrade UPU industrijske zone Kamenolom Kanfanar – jug. 
▪ Izrađen glavni projekt Parka istarskog vola u Kanfanaru. 
▪ Izrada idejnog projekta uređenja biciklističke staze na prugi Kanfanar – Rovinj. 
▪ Odobrena sredstva u sklopu EU projekta WiFi4EU. 

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNA SKRB 
 

▪ Sufinanciranje 25% putnih troškova učenicima srednjih škola. 
▪ Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima učenicima srednjih škola. 
▪ Sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i školskog pribora 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 
- Božićni sajam 
- Programi u Domu mladih 
- Smotra maslinovog ulja Kanfanarštine 
- Dvegrajski samanj 
- Ljetni koncerti u Dvigradu 
- Božićni koncerti 

▪ Potpomagane manifestacije po mjesnim područjima. 
 

UPRAVLJANJE IMOVINOM 
 

▪ Provedeni natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar. 
▪ Proveden je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. 
▪ Nadograđivana je baza podataka o nerazvrstanim cestama.. 

 

DONAŠANJE AKATA  
 

▪ Zbog potreba poslovanja Općine i povezanih ustanova i trgovačkih društva doneseni 
su slijedeći akti: 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu, 
- Odluka o komunalnom redu, 
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Okreti (K), 
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kamenolom 

Kanfanar – jug, 
- Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kanfanar 
- Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija, 
- Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu, 
- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Kanfanar za 2019. godinu, 
- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Kanfanar za 2019. godinu, 
- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Kanfanar za 2019. godinu, 
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Kanfanar, 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine 

Kanfanar, 
- Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela, 
- Odluka o imenovanju direktora Limske drage d.o.o. Kanfanar, 
- Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2020. godinu, 
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar, 
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Kanfanar 

- Operativni i financijski plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. 
Kanfanar za 2020. godinu, 

- Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme 
turističke sezone. 



 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKI NAČELNIK  
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