IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 30. svibnja 2018.
godine u prostorijama Općine Kanfanar.
Započeto: 20,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić, Arian Marić, Karla
Sošić, Karin Matuhanca, Suzana Aflić, Mario Sošić.
Nisu nazočni: Ivica Pokrajac – opravdao se, Dean Rabar – opravdao se, Patricija
Radetić
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman - načelnik, Zoran Černja, zamjenik načelnika,
Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 09. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 8 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,
3. Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2017. godinu,
A) Odluka o usvajanju operativnog i financijskog izvještaja komunalnog poduzeća Limska
draga d.o.o. za 2017. godinu,
B) Odluka o donošenju Bilješki uz financijske izvještaje komunalnog poduzeća Limska
draga d.o.o. za 2017. godinu,
C) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu,
D) Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,
E) Odluka o davanju razrješnice upravi društva komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o.
za 2017. godinu,
F) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru komunalnog poduzeća Limska draga
d.o.o. za 2017. godinu,
4.
5.
6.
7.
8.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar,
Izvješće o radu načelnika srpanj – prosinac 2017. godine,
Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom prodajom,
Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom prodajom,
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar,

9. Izmjene i dopune Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Kanfanar sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2017. 2019. godine),
10. Razno.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Izvješće o radu načelnika u proteklom razdoblju:
-

-

-

načelnik spomenuo da je na današnji dan 30.05. prije 28 godina konstituiran 1.
višestranački demokratski Sabor Hrvatske te da se svi zajedno prisjetimo današnjeg
dana s obzirom da je i taj dan slavljen kao Dan državnosti. U osobno ime i svi
prisutnih čestita predsjedniku Općinskog vijeća na stjecanju akademskog zvanja
doktora znanosti i obrani doktorata.
dovršeni u potpunosti radovi na uređenju ureda TZO Kanfanar, u subotu je svečano
otvaranje novog ureda TZO Kanfanar,
uređen je prostor terase u dječjem vrtiću u Kanfanaru, laminat, klima i uređen dnevni
boravak s namještajem,
dovršeno asfaltiranje u naselju Burići, koja je bila predmet izgradnje kanalizacije
Burići kao dodatni krak, kao sekundarni dio kolektora
proveden je javni natječaj za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Jural – Krunčići,
izabran je ponuditelj Cesta d.o.o. Pula,
zajedno sa općinama Bale i Žminj raspisan natječaj za radno mjesto komunalnog
redara, u prvom pokušaju nije se javio niti jedan zainteresirani, pa će slijedeći tjedan
biti raspisan novi natječaj,
zajedno s gradom Rovinjom, te općinama Bale i Žminj od ministarstva na natječaju
dobila sredstva za edukativnu akciju „otpad odvoji pa održivo gospodari“
Općina se javila na natječaj za nabavku spremnika za otpad , 85% financira država, a
15% Općina koje bi se besplatno podijelile građanima,
nekoliko značajnih manifestacija: Dvigradski samanj, Dvigrad trek koja je okupila oko
300 učesnika (dvodnevna manifestacija)
najavljen je Dvigrad Festival
u kapelicama u Kanfanaru i Sošićima postavilo se klima uređaje,
u manje kapelice postavilo se manje mobilne klima uređaje.

Predsjedavajući poziva na vijećnička pitanja ali nitko se ne javlja pa prelazi na slijedeću točku
dnevnog reda.
Ad.2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,
Načelnik je upoznao vijećnike o godišnjem izvještaju proračuna Općine Kanfanar za
proteklu godinu u kojoj je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 600.000,00 kuna, riječ je o
tehničkom manjku jer je Ministarstvo kulture uplatilo 250.000,00 kuna u 2018. godini a
sredstva se odnose na 2017. godinu te 210.000,00 kuna sredstva za Kulturspirit također u ovoj
godini. U velikom dijelu rashodi su pratili prihode. Prihodi su ostvareni u skladu s
očekivanjima i programom za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 7,8 milijuna kuna. Povećan
je porez na promet nekretninama, pozitivni trendovi komunalnog doprinosa. Rashodi su pratili
dinamiku izvršenja prihoda, izvršene su sve obveze prema korisnicima proračuna. Predlaže
općinskom Vijeću usvajanje izvješća u predloženom obliku.

Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjelovao je vijećnik Mario Sošić.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu
Ad.3. Operativni i financijski Izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o.
Kanfanar za 2017. godinu,
A) Odluka o usvajanju operativnog i financijskog izvještaja Limske drage za 2017.
godinu,
B) Odluka o donošenju bilješki uz financijske izvještaje Limske drage d.o.o. Kanfanar
za 2017. godinu,
C) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu,
D) Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,
E) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2017.
godinu,
F) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2017.
godinu,
Načelnik je uvodno rekao da je operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća
Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2017. godinu prihvatio Nadzorni odbor Limske drage d.o.o.
te da istog podržava i upućuje Vijeću na razmatranje i prihvaćanje.
Dalibor Bastijančić, direktor komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar obrazložio
je operativni i financijski izvještaj za 2017. godinu. Nakon iznijetog koji je obuhvatio točke
od A.) do F.) dnevnog reda pristupa se raspravi.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o prihvaćanju operativnog i financijskog izvještaja Limske drage d.o.o. Kanfanar za
2017. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o donošenju bilješki uz financijske izvještaje Limske drage d.o.za 2017. godinu,
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih izvještaja za 2017. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o raspodjeli dobiti za 2017. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru
Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2017. godinu

Ad.4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar,
Načelnik je upoznao vijeće da je Proračunom Općine Kanfanar te programom za ovu
godinu predviđen postupak izmjena i dopuna PPUO Kanfanar. Glavni razlozi za pokretanje
ovih izmjena i dopuna Plana leže u činjenici da je Istarska županija, kao nama nadređeni Plan
višeg reda, donijela izmjene i dopune Plana, a jedan dio odnosi se i na samo područje Općine
Kanfanar, kao i izmjene zakonskih propisa. Postupak izmjena i dopuna Plana iskoristiti će se
za poboljšavanje rješenja koja su uočeni kao nedostaci, stvari koje se odnose na mogućnost
gospodarskih djelatnosti i njihov smještaj u prostoru Općine Kanfanar. Sve izmjene i dopune
PPUO kanfanar biti će financirane donacijom poduzeća Kamen Pazin jer žele uskladiti
interese koje im dozvoljava Istarska županija, promjena građevinskih područja neće biti, a
moguće su eventualno zamjene. Predlaže općinskom vijeću usvajanje Odluke u navedenom
obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjeluju Mario Sošić i načelnik.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar
Ad.5. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za srpanj – prosinac 2017. godine
Načelnik je podnio Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj –
prosinac 2017. godine. Nakon iznijetog predsjedavajući otvara raspravu ali pošto se nitko ne
javlja za riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj – prosinac
2017. godinu
Ad.6. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom
prodajom,
Načelnik je obrazložio da sukladno Zakonu o prostornom planiranju postoji
mogućnost kompletiranja građevne čestice putem Rješenja Odsjeka za prostorno planiranje i
gradnju Rovinj, Anton Meden je formirao građevnu česticu te smo mu neposrednom
prodajom dužni prodati dio temeljem pravomoćnih rješenja k.č. 4350/1 k.o. Kanfanar po
tržišnoj vrijednosti nekretnine koja iznosi 3.000,00 kuna. 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

Ad.7. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom
prodajom,
Načelnik je obrazložio da sukladno Zakonu o prostornom planiranju postoji
mogućnost kompletiranja građevne čestice putem Rješenja Odsjeka za prostorno planiranje i
gradnju Rovinj, Anton Drandić je formirao građevnu česticu te smo mu neposrednom
prodajom dužni prodati dio temeljem pravomoćnih rješenja k.č. 1154/2 k.o. Kanfanar po
tržišnoj vrijednosti nekretnine koja iznosi 21.300,00 kuna. 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
Ad.8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Kanfanar,
Načelnik i Dalibor Bastijančić obrazložili su prijedlog izmjena i dopuna navedene
Odluke i to članak 17. koji se mijenja i glasi da će se odvoz otpada vršiti po potrebi a sve zbog
potreba natjecanja za EU fondove.
Predsjedavajući poziva na raspravu ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Kanfanar
Ad.9. Odluka o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Kanfanar sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2017. 2019. godine),
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog izmjena i dopuna godišnjeg plana sustava
civilne zaštite na području Općine Kanfanar za trogodišnje razdoblje (2017. – 2019.).
Predsjedavajući poziva na raspravu ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Kanfanar sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2017. 2019. godine)
Sjednica završava u 21,30 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marko Jelenić

