
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 19. srpnja 2018. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

 

Započeto: 20,00 sati 

 

Zapisničar: Rozana Trošt 

 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić,  Karla Sošić, Karin 

Matuhanca, Suzana Aflić, Ivica Pokrajac, Patricija Radetić, Dean Rabar. 

 

Nisu nazočni: Arian Marić – opravdao se, Mario Sošić 

 

Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman - načelnik, Zoran Černja, zamjenik načelnika, 

Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o. 

 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 10. 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 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godine, 

4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama, te divljim životinjama, 

5. Odluka o ukidanju statusa javnog javnog  dobra u općoj upotrebi na k.č. 4369/3 k.o. 

Kanfanar, 

6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. 3256/1 k.o. Sošići, 

7. Razno. 

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Izvješće o radu načelnika u proteklom razdoblju: 

 

- započeli radovi na realizaciji projekta nerazvrstane ceste Jural – Krunčići koji je 100% 

financiran od strane EU fondova i rok je 30 dana za izvršenje projekta, 

- provedena su čak tri natječaja za zapošljavanje komunalnog redara za područje Bala, 

Kanfanara i Žminja, a Općina Bale će biti sjedište zajedničke službe komunalnog 

redarstva a započeti će s radom 02. kolovoza ove godine, 

- proveden je postupak javne nabave te su ugovorene izmjene i dopune PPUO Kanfanar, 

- izrađen je projekt smirenja prometa u naselju Kanfanar koji će se pokušati regulirati 

promet u naselju Kanfanar, na suglasnosti je u ŽUC – u nakon čega slijedi ishodovanje 

suglasnosti od MUP – a te usvajanje na općinskom vijeću, 



- izrađen je projekt za izgradnju rotora u naselju Kurili te u dogovoru s Hrvatskim 

cestama, Bina Istrom i ŽUC – om osigurati će se sredstva za realizaciju ovog projekta, 

- uspješno je odrađen  Dvigrad Festival, 

- uspješno su odrađen i ljetni kamp sa 34 polaznika te škola plivanja sa 70 polaznika, 

- izrađen je program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, 

- na natječaju HTZ – a Općina Kanfanar i TZO Kanfanar dobila je sredstva u iznosu od 

100.000,00 kuna za uređenje izletišta Kašteljir što je bila jedna od inicijativa vijećnika 

Općinskog vijeća. 

 

Vijećnička pitanja 

 Suzana Aflić postavila je pitanje informativnog karaktera još prije godinu dana a to je 

koje sporove Općina vodi na sudu, a obzirom da je pravosuđe sporo, interesira se da li je 

došlo do nekih izmjena, ili nekih novih sporova, novih presuda? 

 Načelnik je odgovorio da će zatražiti od općinskog odvjetnika pisano izvješće o 

statusu svih predmeta pa će slijedom toga dostaviti izvješće vijećnici. 

 Rino Čekić je zatražio pojašnjenje da li postoji saznanje o napravi sa antenom 

privezana za prometni znak koja se nalazi na cesti Kanfanar – Rovinj. 

 Načelnik je odgovorio da nema saznanja o toj napravi, ali vjerovatno se radi o brojaču 

ili meteorološkoj postaji. 

 Suzana Aflić pitala je tko je izabran za zajedničkog komunalnog redara Općina Bale, 

Kanfanar i Žminj. 

 Pročelnik je odgovorio da je komunalni redar Jasmin Nanić iz Fažane, više od 8 

godina bio je zaposlen u komunalnom poduzeću u Fažani te je stoga blizak opisu poslova 

komunalnog redara. 

 

Ad.2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Programa. Obveza JLS je donošenje 

Programa sukladno Zakonu. Izrađivač je Logička matrica d.o.o. iz Zagreba. U okviru ovog 

Programa je prikupljanje podataka na mnogim distancama. Za potrebe izrade istog zatražila se 

potrebita dokumentacija i očitovanja od Ureda državne uprave, Hrvatskih šuma, Hrvatskih 

voda, Županijskog odsjeka za prostorno planiranje, Konzervatorskog odjela, Hrvatskog centra 

za razminiranje i dr. Na području Općine postoji 560 ha u vlasništvu RH, ali veliki dio 

upravljaju Hrvatske šume. Definirani su kriteriji po kojem će se raspolagati ovim zemljištem 

sve putem javnog natječaja. Sve čestice do 2000 m2 predviđene su za prodaju, a takvih 

površina je 17ha, ili 3% ukupnog zemljišta. Sve ostale idu na zakup i to iznosi 67 ha ili 12% 

ukupnog zemljišta. Program je obuhvatan, u prilogu ima vlasničke listove i mnogobrojnu 

dokumentaciju. Predlaže Općinskom vijeću da se donašanje Programa u navedenom obliku. 

Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjelovao je  vijećnik Rino Čekić. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

 

Ad.3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu, 

  

  Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog polugodišnjeg obračuna Proračuna za 

razdoblje od 01.01. – 30.06. 2018. koji je optimističan i kvalitetniji od prošlogodišnjeg 

Prihodi su ostvareni u visini od 4.706.000,00 kuna, što je za 1,1 milijun kuna više od 

prošlogodišnjeg, što ukazuje pozitivan gospodarski trend. Dio sredstava za Dvigrad i 



Kulturspirit naplatilo se u 2018. godini a odnose se na 2017. godinu. Ostvaren je apsolutno 

pozitivan trend kod poreza na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 1,4 milijuna kuna, te 

poreza na promet nekretninama u iznosu od pola milijuna kuna. Donacije za Dvigrad još nisu 

realizirane. Svi važni elementi ostvareni u skladu s očekivanjima. Pokriven je gubitak iz 

proteklih godina, te ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.151.504,57 kuna. 

 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godine 

 

Ad.4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama, 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke kojom je definirano postupanje s 

kućnim ljubimcima, nadzor i kazne, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, 

divljim životinjama, njihov prostor, itd. Predlaže da se donese Odluka u navedenom obliku. 

 Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Suzana Aflić, 

Rino Čekić i Načelnik. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama, te divljim životinjama 

 

Ad.5. Odluka o ukidanju statusa javnog javnog  dobra u općoj upotrebi na k.č. 4369/3 k.o. 

Kanfanar, 

Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.  

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 4369/3 k.o. Kanfanar 

 

Ad.6. Odluka o ukidanju statusa javnog javnog  dobra u općoj upotrebi na k.č. 3256/1 k.o. 

Sošići, 

Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.  

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3256/1 k.o. Sošići 

 

Ad.7. Razno 

Vijećnik Sebastijan Marić pozvao sve prisutne na Marićansku feštu u Mariće u subotu, 22. 

srpnja 2018. godine. 

Sjednica završava u 21,15 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 

 


