
     Na temelju članka 44. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 
2/09 i 03/13) podnosim Općinskom vijeću Općine Kanfanar  
 

 
IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA  OPĆINE KANFANAR 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2020. 
 

 
U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine Proračunom Općine Kanfanar 

za 2020. 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 2020. godinu u visini od 14.298.000,00 kn. Zbog zdravstvene krize 
uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, te smanjene gospodarske aktivnosti, donesene 
su i I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu te je isti smanjen na iznos od 
12.394.000,00 kn. 
 Prihodi su planirani u visini od 10.583.000,00 kuna, a višak prihoda iz prethodnih 
razdoblja iznosi 1.811.000,00 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 koje je s pripadajućim 
izmjenama donijelo Općinsko vijeće. 
 U izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u visini od 5.501.660,87 kuna što čini 
51,99% plana, što predstavlja izuzetno dobro ostvarenje za prvi dio godine, osobito s 
obzirom na okolnosti. Prihodi su u izvještajnom razdoblju veći za 10% nego u istom razdoblju 
prošle godine. 
 Rashodi su u izvještajnom razdoblju ostvarivani u skladu sa programima ulaganja, te 
iznose 4.192.298,22 kuna, što predstavlja 33,83% planiranih rashoda.  
 Višak prihoda nad rashodima u izvještajnom razdoblja iznosi 1.811.115,57 kuna. 
Prema svim korisnicima Proračuna u potpunosti i pravovremeno su izvršene obveze. Pri 
stvaranju troškova vodilo se računa o dinamici ostvarivanja prihoda.  
 U cijelom izvještajnom razdoblju financijsko poslovanje Općine bilo je stabilno. 

 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I IZGRADNJA 

 
 U izvještajnom razdoblju izvođeni su brojni radovi na izgradnji i održavanju 
komunalne infrastrukture prema pripadajućim Programima. Izdvajam slijedeće: 
 

▪ Radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda naselja Maružini. 
▪ Radovi na izgradnji Parka istarskog vola. 
▪ Asfaltirane nerazvrstane ceste u ulici Petra Studenca u Kanfanaru te u naseljima 

Šorići, Okreti, Putini i Burići. 
▪ Saniran je krov nadstrešnice stare škole u Baratu. 
▪ Uređena (obojena) sportska igrališta u Sošićima i Baratu. 
▪ Uređen ogradni zid na nogometnom igralištu u Kanfanaru. 
▪ Uređenje i obnova zaštitne ograde na sportskim igralištima u Kanfanaru i 

Maružinima. 
▪ Izgrađen nogostup na Pinkolici u Kanfanaru. 
▪ Očešćena je trasa željezničke pruge Kanfanar – Rovinj od raslinja. 
▪ Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u naseljima Kanfanar, Šorići, Brajkovići i 

Jural. 
▪ Radovi na održavanju putova i nerazvrstanih cesta prema Programu za 2020. 

godinu. 
▪ Radovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture. 
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PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, RAZVOJNI PLANOVI I PROJEKTI, EU 
FONDOVI  
 

▪ Izrađeno Idejno rješenje prenamjene pruge Kanfanar-Rovinj u biciklističko-pješačku 
stazu. 

▪ Potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta razvoja širokopojasnog 
pristupa za projektno područje koje obuhvaća gradove Rovinj-Rovigno i Vodnjan-
Dignano te općine Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenat i Žminj. 

▪ Potpisan sporazum s Ministarstvom regionalnog razvoje i fondova EU o 
sufinanciranju projekta izgradnje Parka istarskog vola. 

 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNA SKRB 
 

▪ 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 

dodatnog tima Hitne pomoći u turističkoj sezoni. 
▪ Podjela pomoći potrebitima u suradnji s Crvenim križom u vrijeme zdravstvene krize. 
▪ Nabavka materijala i opreme za zdravstvene ustanove Rovinjštine u vrijeme 

zdravstvene krize. 
 
UPRAVLJANJE IMOVINOM 
 

▪ Provedena 2 natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar. 
▪ Nagodba o zamjeni nekretnina. 

 
ZDRAVSTVENA KRIZA UZROKOVANA PANDEMIJOM BOLESTI COVID -19 
 
 Polovicom mjeseca ožujka započela je izvanredna situacija u širem okruženju zbog 
pandemije bolesti COVID-19. Temeljem predmetne zdravstvene ugroze donašane su od 
strane nacionalnog i županijskog Stožera CZ brojne mjere ograničenja kretanja i rada 
pojedinih poslovnih djelatnosti, te mjere ograničenja brojnih događanja.  
 Na području općine Kanfanar imali smo dvije oboljele osobe bez većih posljedica i sa 
zdravstvenog aspekta situacija je bila potpuno zadovoljavajuća. 
 Općinska uprava je tijekom predmetnog razdoblja radila u specifičnim okolnostima 
nastojeći biti na usluzi građanima kojima je trebala pomoć u bilo kojem obliku. U razdoblju u 
kojem su za kretanje bile potrebne propusnice iste su se stanovništvu izdavala i tijekom 
vikenda odnosno neradnih dana. U suradnji s Crvenim križom dostavljana je pomoć 
potrebitim stanovnicima i obiteljima. 
 Općina Kanfanar je s općinama Bale i Žminj sufinancirala nabavku zaštitne opreme i 
materijala za zdravstvene ustanove Rovinjštine. 
 Zbog ograničenja i zabrane rada donesene su i brojne mjere pomoći 
gospodarstvenicima s područja Općine Kanfanar, i to: 

- za sve obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike oslobođanje od plaćanja 
komunalne naknade na razdoblje od 3 mjeseca (travanj – lipanj) 

- za poduzetnike pod mjerama zabrane i ograničenja rada oslobađanje od 
plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine te poreza za 
korištenje javnih površina 

- beskamatna odgađanja plaćanja obveza prema Općini za sve poduzetnike. 
Zbog brojnih ograničenja otkazane su sve manifestacije i događanja planirana za 

prvo polugodište. 
Ukupno situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 na području Općine 

Kanfanar ocjenjujem zadovoljavajućom s obzirom na sve okolnosti koje su se događale i koje 
su se nametale. 
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DONAŠANJE AKATA  
 

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

- Proračun Općine Kanfanar za 2020. godinu 
- Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 
2020. godinu 
- Socijalni program Općine Kanfanar za 2020. godinu 
- Program društvenih djelatnosti Općine Kanfanar za 2020. godinu 
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 
proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu 
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar 
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Kanfanar 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Kanfanar za 2019. godinu 
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2020. 
godinu 
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 
2020. – 2023. Godine 
- Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2020. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Kanfanar za 2019. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 
2019. godinu 
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2019. godinu 
- Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj – prosinac 2019. Godine 
- Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
- Odluka o o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
- Odluka o obročnom plaćanju obveze komunalnog doprinosa 
- Odluka o oslobađanju od zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kanfanar 
- Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina 
- Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 
- Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 
na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj 
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu, 
- Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu, 
- Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 
2019. godinu, 
- Odluka o usvajanju operativnog i financijskog izvještaja komunalnog poduzeća Limska 
draga d.o.o. za 2019. godinu, 
- Izvještaj trgovačkog društva Kanfanar Odvodnja d.o.o. za 2019. godinu, 
- Izmjena Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 
proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu 
- Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj 
zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci 

 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKI NAČELNIK  

 
Klasa: 022-01/20-01/31 
Urbroj: 2171/03-01-20-1 
Kanfanar, 08. rujna 2020. 

 
Općinski načelnik 

Sandro Jurman 


