
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 26. ožujka 2018. 

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, Patricia Radetić, Suzana Aflić, Dean Rabar. 

 

Nisu nazočni: Mario Sošić – opravdao se 

 

Sjednici prisustvuju: Aleksandar Lazić, predstavnik poduzeća Eko Adria, Sandro 

Jurman - načelnik, Zoran Černja, zamjenik načelnika, Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor 

Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o. 

 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 08. 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. Izvješće Mandatnog povjerenstva, 

3. Plan gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za razdoblje od  2018. - 2022. godine, 

4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu, 

5. Odluka o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva, 

6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 

2018. godinu, 

7. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar za 2017. godinu, 

8. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar 

za 2017. godinu, 

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2017. godinu, 

10. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kanfanar, 

11. Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Limske drage d.o.o. 

12. Razno.  

 

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 sa 8 „za i 1 „suzdržan“ usvaja. 

 

 

 

 



Ad. 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Karla Sošić pročitala je izvješće Mandatnog 

povjerenstva. Mandatno povjerenstvo je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo 

slijedeće činjenice: da je vijećnik Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabran s liste IDS – a  

Ivan Červar podnio izjavu o stavljanju mandata u mirovanje  pa mu mandat člana Općinskog 

vijeća Općine Kanfanar miruje po sili zakona. Uvidom u akte IDS-a Mandatno Povjerenstvo 

konstatira da se  umjesto Ivana Červara, za vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kanfanar 

određuje  Patricija Radetić, Kanfanar, Barat 47. 

Nakon što je predsjedavajući pročitao tekst svečane prisege Patricija Radetić je prisegnula i 

potpisala prisegu. 

Ad.3. Plan gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2018. – 2022. godine,  

 Načelnik je pozdravio i predstavio predstavnika izrađivača Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kanfanar za 2018. – 2022. godine gosp. Aleksandra Lazića, predstavnik 

poduzeća Eko Adria iz Pule te mu daje riječ. Aleksandar Lazić pozdravlja nazočne te daje 

objašnjenja, planove i ciljeve Plana. JLS dužna je izraditi Plan sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom. Dužna je dostaviti županijskom nadležnom tijelu na suglasnost te 

nakon toga usvojiti na Općinskom vijeću. Važno je donijeti Plan zbog prijava na EU 

natječaje. Ciljevi Plana: treba se do 2022. godine smanjiti količina proizvedenog komunalnog 

otpada sa područja Općine za 5%, do 2022. godine odvojeno prikupljanje 60% komunalnog 

otpada, do 2022. treba se odvojiti 40% biootpada, poticanje kućnog kompostiranja, smanjiti 

količinu koja se odlaže na odlagalištima uz poticajnu naknadu, ubuduće morati će se izgraditi 

komunalno dvorište te edukacija stanovništva o svim tim mjerama. 

 Načelnik se zahvaljuje predstavniku izrađivača Plana na obrazlaganju istog. 

 Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Plan gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2018. – 2022. godine 

Izvješće Načelnik o  radu u proteklom razdoblju: 

- sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju potpisani su Ugovori o 

financiranju projekta za izgradnju nerazvrstane ceste Jural – Krunčići pa je proveden i 

tender javne nabave te će se uskoro raspisati natječaj, 

- donesena Odluka o dodjeli uskrsnih bonova umirovljenicima, nezaposlenima te 

nosiocima socijalne iskaznice, 

- započeli radovi u TZO Kanfanar, 

- preselili poduzeće Limska draga u općinske prostore, 

- Hrvatske ceste provele su postupak javne nabave za obnovu ceste D303 dionica Kurili 

– Okreti , a dogovor je da će se u izgradnju iste krenuti iza turističke sezone,  

- provedeni natječaji o financiranju Udruga koje se financiraju iz Proračuna Općine 

Kanfanar. 



 

Vijećnička pitanja 

Suzana Aflić ima pitanje vezano za promet u blizini škole u Sošićima . Iako je prometna 

signalizacija u predjelu oko škole u Sošićima postavljena neki vozači se ne pridržavaju 

prometnih znakova pa roditelji strahuju za sigurnost svoje djece pa inzistiraju na postavljanju 

ležećih policajaca, čak su spremni potpisati peticiju. Da li se može apelirati prema ŽUC – u 

budući da je navedena cesta županijska cesta, a bila je na tom dijelu i nedavno prometna 

nesreća.  

Načelnik je rekao da se na inzistiranje Općine Kanfanar na tom dijelu ceste bitno radilo na 

signalizaciji sigurnosti prometa: postavljanje svjetlećih signalizacija te prometnih znakova. 

Na tom dijelu ceste postoje i zvučne trake, a za postavljanje ležećih policajaca MUP nije dao 

suglasnost na tom dijelu ceste prije 10 – tak godina. Postoji mogućnost da se pozove policija i 

da se pišu kazne, jedino to bi moglo biti efektno. Slična je situacija i kroz naselje Kanfanar. 

Ivica Pokrajac je rekao da je 17. i 18. veljače ove godine održan automobilistički relly 

prilikom kojeg je oštećen put kroz Dragu, te da li je uskoro planirana sanacija navedenog puta 

ili će se teretiti organizatora da dionicu dovede u prvobitno stanje. 

Načelnik je odgovorio da je dogovoreno sa organizatorima minimalna sanacija prije utrke te 

maksimalna sanacija nakon utrke, a radovi nisu održani zbog vremenskih neprilika.  

Ad. 4. Izmjene i dopune Proračuna Općine kanfanar za 2018. godinu, 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Kanfanar za 2018. godinu. Izmjena se odnosi na funkcioniranje komunalnog redarstva u 

Općini Kanfanar. Od Ministarstva kulture sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna koja se 

odnose na 2017. godinu dobivena su u 2018. godini. Programi nisu izmijenjeni, a osigurana su 

sredstva u iznosu od 21.000,00 kuna za sanaciju terase Dječjeg vrtića u Kanfanaru. Predlaže 

Vijeće prihvaćanje ovakvog prijedloga rebalansa. Sastala se Komisija za proračun, financije i 

gospodarstvo koji podržavaju spomenute izmjene. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu 

 

Ad.5. Odluka o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva, 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog odluke. Općina Kanfanar zajedno sa 

Općinom Žminj i Bale osniva zajedničko komunalno i prometno redarstvo. Dogovor je da se 

sa 01.06. ove godine ustroji Služba koja će imati sjedište u Balama, a navedene JLS 

zajednički će snositi troškove ustroja komunalnog i prometnog redarstva. Predlaže Vijeću da 

se usvoji 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 osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva  

 Ad. 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar 

za 2018. godinu, 

 Načelnik obrazlaže prijedlog Programa. Sredstva su uobičajeno raspoređena na 

nekoliko kategorija: javne površine, nerazvrstane ceste, rekonstrukcija javne rasvjete, groblja i 

dr. Ovim programom predviđena sredstva za sva ova područja tako imamo za izgradnju 

nogostupa u Kanfanaru, izletišta Kašteljir, za izgradnju dječjih igrališta, za nabavku posuda za 

zbrinjavanje otpada, asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Žuntići i Burići, te nerazvrstana cesta 

Jural – Krunčići koja se financira iz EU fondova, rekonstrukcija javne rasvjete u više naselja, 

otkup zemljišta za groblje Brajkovići, izgradnja kanalizacije naselja Maružini. Plan 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH – JLS obavezne donijeti sukladno 

Zakonu.  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 gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar za 2018. godinu 

 

Ad. 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture 

u Općini Kanfanar za 2017. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio Izvješće kojeg predlaže da se prihvati u predloženom obliku. 

Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se 

„jednoglasno“ donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 

infrastrukture u Općini Kanfanar u 2017. godini 

  

Ad. 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini 

Kanfanar za 2017. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio Izvješće kojeg predlaže da se prihvati u predloženom obliku. 

Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se 

„jednoglasno“ donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar u 2017. godini 



  

Ad.9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2017. godinu, 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Izvješća kojeg predlaže da se prihvati u 

predloženom obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća Plana gospodarenja otpadom  Općine Kanfanar u 2017. godini 

 

Ad.10. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kanfanar,  

 Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke, radi se o cesti koju će Kamen Pazin koristiti 

do svog kamenoloma, preko naselja Červari. Predlaže Vijeću da se prihvati Odluka u 

navedenom obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Kanfanar 

 

Ad. 11. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora komunalnog poduzeća Limska 

draga d.o.o. Kanfanar, 

Načelnik je upoznao vijećnike da je mandat članovima NO komunalnog poduzeća Limska 

draga d.o.o. Kanfanar istekao te je potrebno izabrati nove članove. Za nove članove predlažu 

se: 1. Renato Filić, 2. Armando Čekić, 3. Roberto Sošić. Predlaže Vijeću donošenje Odluke u 

navedenom obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Nadzornog odbora Limska draga d.o.o. Kanfanar 

 

Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 20,30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 

 

 
  


