IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 21. prosinca 2017.
godine u prostorijama Općine Kanfanar.
Započeto: 19,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić, Arian Marić, Karla
Sošić, Karin Matuhanca, Ivica Pokrajac, Ivan Červar.
Nisu nazočni: Suzana Aflić – opravdalo se
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman - načelnik, Zoran Černja, zamjenik načelnika,
Emanuel Červar – Pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 06. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 9 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Proračun Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar u 2018. godini,
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2018. godinu,
Socijalni program Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar
za 2017. godinu,
8. Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2018. godinu,
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,
10. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kanfanar,
11. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke
sezone,
12. Odluka o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće
bolnice u Puli,
13. Odluka o prodaji nekretnina,
14. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
15. Davanje suglasnosti na Odluku o dodjeli na privremeno korištenje javne površine
poduzeću TDR d.o.o.,
16. Odluka o otuđenju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom prodajom,
17. Razno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primjedbi na dnevni red nema pa se isti jednoglasno usvaja.
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Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar u proteklom razdoblju:
- uspješno su provedene aktivnosti vezane uz program „Božićnjak u Kanfanaru“ koji je
po prvi puta organiziran, uz veliki broj posjetitelja,
- sutra je podjela paketa djeda božićnjaka za svu djecu od druge godine života do
četvrtog razreda osnovne škole, te na badnjak biti će tradicionalno organiziran ručak
za sve žitelje Kanfanara,
- podijeljeni su bonovi i poklon paketi umirovljenicima, nezaposlenima te nosiocima
socijalne iskaznice povodom božićno novogodišnjih blagdana,
- načelnik je posjetio i Domenico Pergolis te našim žiteljima uručio prigodne poklone,
- u tijeku je javna rasprava za Plan gospodarenja otpadom,
- u fazi je priprema za asfaltiranje u Burićima koje će biti 29. i 30. ovog mjeseca.
Predsjedavajući je pozvao vijećnike na vijećnička pitanja ali nitko se ne javlja za riječ.
Ad.2. Proračun Općine kanfanar za 2018. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Proračuna za 2018. godinu. Proračun
udovoljava pravnom temelju, realan je i održiv na način da bude realiziran u tijeku
kalendarske godine. Prihodi: porez na dohodak – najveća stavka, naknada za eksploataciju 1,5
milijuna kuna, komunalna naknada 1,25 milijuna kuna, porez na promet nekretnina, 1,15
milijuna kuna, ostali porezi i prihodi planirani su na temelju iskustva iz proteklih godina, te
nije bilo uvećavanja. 2 projekta iz EU fondova: Kulturspirit te nerazvrstane ceste Jural –
Krunčići (drugi projekt neizvjestan). Rashodovna strana – zadržane sve važne komponente za
funkcioniranje općinske uprave, socijala, programi udruga društveni standard itd. U proračunu
osigurana sredstva za niz novih projekata: kanalizacija naselja Maružini, asfaltiranje
nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija javne rasvjete, uređenje javnih površina, uređenje prostora
TZO, lovački dom Prikodrage, trg na placi itd. Načelnik je upoznao Vijeće da se sastala
Komisija za Proračun, financije i gospodarstvo te podržala jednoglasno Proračun Općine
kanfanar za 2018. godinu te istog uputila Općinskom vijeću na usvajanje. Nakon iznijetog
poziva Vijeće da podrži Proračun u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Proračun Općine Kanfanar za 2018. godine
Ad 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
ODLUKA
o izvršenju proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu
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Ad 4. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji se odnosi na javne potrebe u predškolstvu,
školstvu, kulturi, sportu te za rad s djecom, mladima te osobama starije životne dobi.
Za predškolstvo u programu izdvaja se 850.000,00 kuna. U školstvu se sufinanciraju
programi iznad pedagoškog standarda, produženi boravak, slobodne aktivnosti: informatika i
robotika te logoped, te stipendije i školarine a ukupno se izdvaja 225.000,00 kuna. U kulturi
osigurana značajna sredstva za udruge, kulturne manifestacije, sanaciju spomenika te
izdavaštvo u ukupnom iznosu od 1.897.000,00 kuna. Za sport odnosno sportske udruge
ukupno osigurano 440.000,00 kuna. Predlaže Vijeću da se prihvati program u navedenom
obliku. Načelnik je upoznao Vijeće da se sastala Komisija za društvene djelatnosti Općine
Kanfanar te podržala jednoglasno navedeni Programa za 2018. godinu te istog uputila
Općinskom vijeću na usvajanje.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Program društvenih djelatnosti na području
Općine Kanfanar za 2018. godinu
Ad 5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2018. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa. Visina programa iznosi 1.422.600,00 kuna
koji je na uobičajenoj razini kao i proteklih godina, a sredstva se odnose na održavanje
nerazvrstanih cesta, makadamskih putova, prometnu signalizaciju, održavanje javnih površina
i groblja. Predlaže Vijeću da se prihvati program u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Program održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2018. godinu
Ad 6. Socijalni program Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji je u visini od 470.000,00 kuna. Ovim programom
zadržane su značajne aktivnosti koje Općina ima niz ovih godina: socijalna pripomoć u iznosu
od 700,00 kuna mjesečno korisnicima socijalnih iskaznica, troškovi ogrjeva, dvaput godišnje
bonovi umirovljenicima i nezaposlenima, prijevoz učenika srednjih škola, nabavke udžbenika,
smještaj djeteta u vrtiću, pomoć za novorođenčad, socijalna stipendija. Načelnik je upoznao
Vijeće da se sastala Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Kanfanar te podržala
jednoglasno navedeni Programa za 2018. godinu te istog uputila Općinskom vijeću na
usvajanje.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Socijalni program Općine Kanfanar za 2018. godinu
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Ad.7. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2017. godinu,
Načelnik je upoznao Vijećnike da su ovim izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Općini kanfanar za 2017. godinu program usklađen s
izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu te predlaže da se prihvati u navedenom
obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2017. godinu
Ad.8 . Operativni i financijski plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2018. godinu,
Načelnik zauzima pozitivan stav prema Planu jer je prihvaćen na Nadzornom odboru
Limske drage d.o.o. te usuglašen sa Proračunom Općine Kanfanar za 2018. godinu te daje
riječ direktoru komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Daliboru Bastijančiću za
obrazloženje istog.
Dalibor Bastijančić detaljno obrazlaže Plan.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ
pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKU
prihvaća se Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća
Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2018. godinu
Ad.9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Načelnik predlaže prijedlog Odluke koja ostaje identična Odluci prošle godine i to
kako slijedi:
HSLS – 10.800,00 kuna
IDS – 4.650,00 kuna,
HDZ – 1.500,00 kuna.
Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se glasovanju.
Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna
Općine Kanfanar za 2018. godinu
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Ad.10. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kanfanar,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke koja se desila zbog odgođenog poreza na
nekretnine Općine Kanfanar te predlaže Općinskom vijeću usvajanje Odluke u navedenom
obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kanfanar
Ad.11. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke
sezone,
Načelnik upoznaje Vijećnike da se i ove godine predlaže zabrana i ograničenje
izvođenja građevinskih radova unutar turističke sezone odnosno u periodu od 18. lipnja do 09.
rujna. Nakon obrazloženja, poziva vijećnike da prihvate Odluku u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
ODLUKA
o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova
za vrijeme turističke sezone
Ad.12. Odluka o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće
bolnice u Puli ,
Načelnik je upoznao Vijećnike s Odlukom koja nema zakonske obveze prema Općini
Kanfanar, već Općina želi participirati u izgradnji i uređenju Opće bolnice u Puli tako da kroz
18 godina isplati iz svog Proračuna 390.000,00 kuna. Zatim slijedi potpisivanje Sporazuma sa
Istarskom županijom.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
ODLUKA
o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli
Ad.13. Odluka o prodaji nekretnina,
Pročelnik je obrazložio da je na javni natječaj za prodaju nekretnina pristigla jedna ponuda.
Ponudu je dostavio Valter Oblak, Tommaseova ulica 11, 52100 Pula za kupnju 64/96 dijela k.č.
1259 upisane u z.k.ul. 1302 u k.o. Kanfanar u površini od 395 m2 i 64/96 dijela k.č. 1260 upisane
u z.k.ul. 1302 u k.o. Kanfanar, u površini od 1190 m2 po cijeni od 230.000,00 kuna.
Predsjedavajući poziva na raspravu ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o prodaji nekretnine
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Ad.14. Odluka o otuđenju nekretnina u Općini Kanfanar,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom je predmet otuđenja k.č. 1066, u površini od
442 m2, upisana u z.k.ul. 415 k.o. Kanfanar, po početnoj cijeni od 124.000,00 kn, 650/1288 dijela
k.č. 1251/1, upisana u z.k.ul. 1195 u k.o. Kanfanar, po početnoj cijeni od 221.000,00 kn za koje
će se raspisati javni natječaj. Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar
Ad.15. Davanje suglasnosti na Odluku o dodjeli na privremeno korištenje javne površine
TDR – u d.o.o.,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke kojom bi se dala suglasnost
poduzeću TDR d.o.o. Rovinj na privremeno korištenje javne površine parkirališta u
Industrijskoj zoni Kanfanar k.č. 4499/2 k.o. Kanfanar, za potrebe parkiranja kamiona za
obavljanje poslovne djelatnosti, za period od 01.01.2018. do 31.12.2020. godine po cijeni od
48.000,00 na godišnjoj razini. Predlaže donošenje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ZAKLJUČAK
daje se suglasnost na Odluku o dodjeli na privremeno korištenje javne površine
TDR – u d.o.o.
Ad.3. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom
prodajom,
Pročelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke. Predlaže Vijeću da prihvati Odluku
u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o otuđenju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar
neposrednom prodajom
Na kraju, Načelnik je zaželio svim vijećnicima i vijećnicama blagoslovljen Božić i
uspješnu Novu 2018. godinu te pozvao na druženje uz piće i podijelio im poklon pakete.
Čestitkama pridružio se i predsjedavajući.
Sjednica završava u 20,45 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marko Jelenić
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