
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 31. siječnja 2018. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

 

Započeto: 18,30 sati 

 

Zapisničar: Rozana Trošt 

 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić, Arian Marić, Karla 

Sošić, Karin Matuhanca, Ivica Pokrajac, Ivan Červar, Suzana Aflić, Mario Sošić. 

 

Nisu nazočni: Dean Rabar – opravdao se 

 

Sjednici prisustvuju: Silvia Buttignoni, - ravnateljica Natura Histrice, Sandro Jurman - 

načelnik, Zoran Černja, zamjenik načelnika, Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić 

– direktor Limske drage d.o.o. 

 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 07. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom 

redu. 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Informacija o stanju i planovima upravljanja zaštićenim područjem Limski kanal 

(ravnateljica JU Natura Histrica Silvia Buttignoni ), 

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar, 

4. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada, 

5. Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za grobno mjesto, 

6. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kanfanar za 2017. 

godinu, 

7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u 2018. godini, 

8. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

9. Odluka o prodaji nekretnina, 

10. Razno.  

 
Nadopuna dnevnog reda: Toč. 4. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada. 

Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

 Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.2. Informacija o stanju i planovima upravljanja zaštićenim područjem Limski kanal 

(ravnateljica JU Natura Histrica Silvia Buttignoni ), 

 

Predsjedavajući daje riječ Načelniku koji srdačno pozdravlja gošću Silviu Buttignoni, 

ravnateljicu Nature Histrice, koja je nedavno stupila na dužnost,  te se zahvaljuje na 



gostovanju, a koja će nas upoznati sa stanjem u Limskom kanalu, svojim razmišljanjima i 

projektima te će se vijećnici na kraju izlaganja moći uključiti u raspravu. 

 

Ravnateljica Silvia Buttignoni zahvaljuje na pozivu, na dužnosti ravnateljice je tri mjeseca. 

Limski kanal nema Plan upravljanja tim područjem što predstavlja veliki problem, a pozitivno 

je to što je Općina Vrsar dobila projekt Klim (235.000,00 za značajni krajobraz Lim, te 

75.000,00 kuna za plan upravljanja za Kontiju). Izašao je novi Pravilnik o sportskom ribolovu 

gdje se daje J. ustanovama mogućnost za izdavanje dozvole za sportski ribolov. Nadalje 

problem je Romualdova pećina koja je zatvorena već godinu dana jer se unutra nalaze 

kolonije šišmiša (zaštićena vrsta). Zajedno s Arheološkim muzejom plan je da se otvori špilja 

u ljetnim mjesecima, da se uredi staza, da se stavi solarni panel na ulazu, led lampice na 

slikarijama da se zatvore sonde te da se stave pasarele, te da bude proizvod na europskom 

nivou. Druge špilje u smislu religioznog turizma (4 špilje) u narednih 7 – 8 godina. Pokušali 

se javiti na natječaj preko Ministarstva turizma za uređenje staza i interesantnih lokacija. 

Problem je Proračun koji je težak dva milijuna kuna, od toga 1,5 milijuna na plaće.(12 

zaposlenih) stoga nema sredstava za uređivanja zaštićenih područja. Ravnateljica je rekla da 

će svakako urediti dio Lima, očistiti, nasipati dio, postaviti nekoliko klupica, nekoliko ograda 

te bi bilo dobro još urediti stazicu s lijeve strane obale prema Rovinju. (pješačka staza). 

 

Predsjedavajući otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Karla Sošić, Ivan Červar, 

Sebastijan Marić, Mario Sošić, Rino Čekić, i Načelnik. 

 

Nakon rasprave „jednoglasno“ se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1) prihvaća se informacija o stanju i planovima upravljanja zaštićenim područjem 

Limski kanal 

2) daje se podrška Natura Histrici u izradi plana upravljanja 

3) Natura Histrica će Općinu Kanfanar periodično izvješćivati o svom radu 

 

Izvješće o radu načelnika:  
- završeno asfaltiranje glavnih pravaca u naselju Burići , pri kraju su i radovi na dodatnim 

priključnim kanalima, 

- objavljeni rezultati sa natječaja za mjeru 7.2. „Nerazvrstane ceste“ te da je odobreno 100% 

financiranje za cestu Jural – Krunčići u iznosu od 1,5 milijuna kuna, 

- provedena je javna rasprava za plan gospodarenja otpadom, 

- javna rasprava o skupljanju otpada koja je danas na dnevnom redu, 

- projekt KLIM prošao je pozitivno na natječaju u sklopu kojeg će se izrađivati dokumentacija 

za Visitor Centar na Limskom kanalu a biti će realizirano tijekom 2018. godine. 

Vijećnička pitanja 

Suzana Aflić pitala je da li Općina planira izgradnju kanalizacije za naselja Kontrade? 

Načelnik je odgovorio da su vijećnici upoznati sa Proračunam za 2018. godinu. 

Mario Sošić je upoznao vijećnike da je Sandarevo d.o.o. u 2009. dobila koncesiju za eksploataciju 

kamena u Kurilima te u tom procesu došlo je do otkupa zemljišta i ta zemlja je trebala biti dana Općini 

da se formira kao javni put međutim nikada taj put nije ucrtan, a put se koristi. 



Nadalje pitao je budući da je velika građevinska izgradnja po naseljima, a postoji nesređeni kućni 

brojevi po naseljima, kao i imena naselja. Misli da bi bilo potrebno ući u realizaciju ovog problema. 

Načelnik je odgovorio na prvo pitan je: projekat proširenja ceste dobio lokacijsku dozvolu i po tome je 

vršen otkup, a problem je u tome što jedan ili dva vlasnika nisu pristali na prodaju svog dijela terena 

što je blokiralo ucrtavanje ceste i njeno uređenje prema postojećem projektu.  

Nadalje načelnik je odgovorio na drugo pitanje: pitanje kućnih brojeva u nadležnosti je katastra u 

Rovinju. Postoji i problem naselja u katastru koji se ne poklapaju sa naseljima na terenu, pa je u 

pripremi odluka o obuhvatu naselja koja će biti na dnevnom redu na nekoj od idućih sjednica. 

Ad. 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar, 
 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koja je usuglašena na razini cijele Istarske 

županije, preko ŽCGO Kaštijun krenuti će sve više u funkciju, a na području Općine Kanfanar uslugu 

će vršiti Komunalni servis Rovinj, daje riječ direktoru Limske drage d.o.o. Daliboru Bastijančiću. 

 Dalibor Bastijančić je detaljno obrazložio prijedlog Odluke i to da Zakon nalaže da se odvaja 

biorazgradivi otpad od miješanog komunalnog otpada, davatelj usluge – Komunalni servis d.o.o., 

status korisnika – vlasnik nekretnine.  Komunalni servis dati će izjave o veličini spremnika te na 

temelju toga će se vršiti izračun cijena. U roku mjesec dana K. servis dati će prijedlog cijena, a Općina 

je dužna dati suglasnost. 

 Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravu su se uključili Rino Čekić te 

načelnik. 

Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar 
 

Ad.4. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada, 
 

Načelniki je dao riječ Daliboru Bastijančiću.  

Dalibor Bastijančić je detaljno obrazložio prijedlog Odluke. 

U raspravi sudjeluju Rino Čekić i načelnik. Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Glasovanjem se 

„jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 

Ad.5. Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za grobno mjesto, 



 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Odluke koja se odnosi da sve JLS i 

vlasnici groblja moraju osigurati za umrle branitelje iz Domovinskog rata pravo na 50% cijene  

grobnog mjesta. 

 Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ 

pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za grobno mjesto 

Ad.6. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kanfanar za 2017. 

godinu, 

Načelnik je obrazložio prijedlog Izviješća i pozvao Vijećnike da se prihvati u predloženom 

obliku. 

 Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se 

glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi  

 

Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Kanfanar za 2017. godinu 

 

Ad. 7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2018. 

godinu, 

 

Načelnik je upoznao vijećnike sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite te 

pozvao vijećnike da isti prihvate u navedenom obliku. 

 Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se 

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Kanfanar za 2018. godine 

 

Ad.8. Odluka o otuđenju nekretnina u Općini Kanfanar, 

Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke, te 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. 9. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina, 

 

Načelnik je upoznao vijećnike da su na javni natječaj za prodaju nekretnina pristigla 

jedna ponuda. Ponudu je dostavio 

1. Sanjin Jahutka iz Rovinja, Kamenorezačka 8a za kupnju nekretnine označene kao 

650/1288 dijela k.č. 1251/1, upisana u z.k.ul. 1195 u k.o. Kanfanar, po cijeni od 

221.000,00 kuna,  

Načelnik predlaže da se prihvati odluka 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 prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnine 

 

Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 20,10 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 

 


