
     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 2022. 
 

 
U izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine Proračunom Općine 

Kanfanar za 2022. 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 13. ožujka 
donesen je Proračun za 2022. godinu u visini od 16.891.000,00 kn.  
 Prihodi su planirani u visini od 16.611.000,00 kuna, a višak prihoda iz prethodnih 
razdoblja iznosi 280.000,00 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 7.692.117,05 kuna odnosno 
46% od plana, što predstavlja izuzetno dobro ostvarenje za prvi dio godine. Prihodi su u 
izvještajnom razdoblju veći za čak 63% nego u istom razdoblju prošle godine. 
 Rashodi su u izvještajnom razdoblju ostvarivani u skladu sa programima ulaganja, te 
iznose 3.977.703,48 kuna, što predstavlja 23% planiranih rashoda.  
 Višak prihoda nad rashodima u izvještajnom razdoblja iznosi 3.714.413,57 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: 
 

▪ Dovršeni radovi na izgradnji vodoopskbrnog sustava u naselju Sošići. 
▪ Asfaltirana cesta u naselju Sošići i manji zahvati u naseljima Bubani, Brajkovići i 

Putini. 
▪ Postavljena kamera za nadzor prometa u naselju Kanfanar, te postavljena 

vertikalna i horizontalna signalizacija za smirenje prometa u naseljaima Kanfanar, 
Marići, Burići i Putini. 

▪ Uređeno rukometno igralište u Kanfanaru: postavljena sportska podloga, nova 
ograda i nove kućice za rezervne igrače.  

▪ Uređena dječja igrališta u naseljima Okreti, Maružini, Sošići, Šorići, Kurili 
▪ Postavljena nadstrešnica za autobusno stajalište u naselju Brajkovići.  
▪ Ugovoreno zajedničko obavljanje poslova komunalnog redarstva s Gradom 

Rovinjom. 
▪ Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u naseljima Okreti. 
▪ Radovi na održavanju putova i nerazvrstanih cesta prema Programu za 2022. 

godinu. 
▪ Radovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture. 
▪ Pripremni radovi za Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture. 
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PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, RAZVOJNI PLANOVI I PROJEKTI, EU 
FONDOVI  
 

▪ Izrađen glavni projekt za Rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića. 
▪ Dobivena građevinska dozvola za Rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića. 
▪ Prijavljen projekt Rakonstrukcije i nadogradnje dječjeg vrtića na Poziv na dostavu 

bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje 
predškolskih ustanova, prvi Poziv“. 

▪ Izrađen idejni projekt za izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Okreti. 
▪ Predan zahtjev za lokacijsku dozvolu za izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni 

Okreti. 
▪ Organizirane individualna savjetovanja za fizičke osobe i male poduzetnike na temu 

financiranja iz EU fondova. 
 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNA SKRB 
 

▪ Provedena su 4 natječaja za dodjelu sredstava udrugama. 
▪ Dodijeljeni poklon-bonovi umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima socijalnog 

programa povodom Uskrsnih blagdana. 
▪ Pokrenut program besplatnih nutricionističkih savjetovanja. 
▪ Potpisani sporazum s Gradom Rovinjem i općinama Bale i Žminj o sufinanciranju 

dodatnog tima Hitne pomoći u turističkoj sezoni. 
▪ Pokrenuta nova sportska manifestacija “Svi putovi vode u Lim” (vikend nordijskog 

hodanja). 
▪ Održan Ljetni dječji kamp. 
▪ Započeo 20. Dvigrad festival. 
▪ Održana dva koncerta u sklopu projekta “Kanfanar grad bluesa”. 

 
UPRAVLJANJE IMOVINOM 
 

▪ Provedena 2 natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar. 
 
 
DONAŠANJE AKATA  
 

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

- Proračun Općine Kanfanar za 2022. godinu, 
- Odluka o izvršenju proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu, 
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Kanfanar za 2022. godinu, 
- Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2022. 

godinu, 
- Socijalni program Općine Kanfanar za 2022. godinu, 
- Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2022. godinu, 
- Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Kanfanar odvodnje d.o.o. 

za 2021. godinu, 
- Odluka o postupanju s gubitkom Kanfanar odvodnje d.o.o. u 2021. godini, 
- Odluka o davanju razrješnice upravi društva Kanfanar odvodnje d.o.o. za 

2021. godinu, 
- Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 

2021. godinu, 
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 

2022. godinu, 
- Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta za trajno 

korištenje, 
- Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o 

nerazvrstanim cestama na području Općine Kanfanar 
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- Izvješće o izvršenju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Kanfanar za 2021. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini 
Kanfanar za 2021. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2021. 
godinu, 

- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 
iz proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

- Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kanfanar, 
- Operativni i financijski izvještaj Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2021. godine, 
- Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva s Gradom 

Rovinj-Rovigno, 
- Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Kanfanar, 
- Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Kanfanar, 
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Kanfanar, 
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu, 
- Odluka o komunalnom redu. 

 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKI NAČELNIK  

 
Klasa: 022-01/22-01/56 
Urbroj: 2163-19-01-22-1 
Kanfanar, 14. rujna 2022. 

 
Općinski načelnik 

Sandro Jurman 


