
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 20. rujna 2018. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

Započeto: 20,00 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić,  Suzana Aflić,  Dean 

Rabar, Karin Matuhanca, Ivica Pokrajac. 

Nisu nazočni: Patricija Radetić, Karla Sošić, Arian Marić – opravdali 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 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar,  konstatira da je na sjednici nazočno 7 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu, 

4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar za 2018. godinu, 

5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar 

za 2018. godinu, 

6. Izmjene i dopune Programa društvenih djelatnosti u Općini Kanfanar za 2018. godinu, 

7. Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Kanfanar odvodnja“ d.o.o. 

8. Odluka o imenovanju uprave društva „Kanfanar odvodnja“ d.o.o. 

9. Izvješće Načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine, 

10. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

11. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar, 

12. Razno. 

 

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

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.2. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Izvješće o radu načelnika u proteklom razdoblju: 

 

- za izgradnju nerazvrstane ceste Jural – Krunčići dobivena je uporabna dozvola, podaci 

su poslani Agenciji za poljoprivredni i ruralni razvoj, 

- uspješno je odrađeno niz manifestacija: Jakovlja, susret istarskih kantadura, 

Marićanska fešta, Bubanska fešta, 

- donesena odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika i školskog pribora za učenike 

OŠ Petra Studenca u vrijednosti od 350 kuna za više razrede i 250,00 kuna za niže 

razrede, 

- sufinancirani su putni troškovi u visini od 25% učenicima srednjih škola, 



- radovi na uređenju puteva u Kanfanaru, Marićima i ostalim naseljima, 

- nabavljena nova igrala za dječji vrtić u Kanfanaru, 

- uspješni rezultati u radu s komunalnim redarom, rješeni neki komunalni problemi koji 

su se pojavljivali duže vremena, 

- projektna dokumentacija za izletište Kašteljir – 100.000,00 kuna dobivena sredstva od 

HTZ – a,  

- u tijeku je postupak javne nabavu za izgradnju kanalizacije naselja Maružini, 

- 01.10 otvaraju se radovi na izgradnji dionice DC 303 od Kurili do Okreti. 

 

Vijećnička pitanja 

 

Suzana Aflić postavila je pitanje previsokih računa za odvoz smeća građanima od 

Komunalnog servisa d.o.o.iako kante za miješani komunalni otpad nisu dobili. 

 

Načelnik je odgovorio da je poraslo nezadovoljstvo među građanima Kanfanara, Bala i 

Rovinja zbog previsokih računa za odvoz smeća te se s tim u svezi održao sastanak načelnika 

sa direktorom Komunalnog servisa Rovinj pa su računi za sedmi mjesec stornirani, te su se 

desile korekcije u cjeniku i Pravilniku oko zaduživanja i naplaćivanja. Izmjenom Pravilnika 

moći će do  dvije osobe imati kantu od 80 l, a od 3 – 5 članova imati će kantu od  120 l. 

Korekcije se vrše i za iznajmljivače zbog previsokih računa iznajmljivačima.  

 

 

Ad. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Kanfanar za 2018. godinu.  

Proračun se povećava za 250.000,00 kuna. Povećavaju se slijedeći prihodi: porez na 

dohodak, komunalni doprinos, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina. Na rashodovnoj 

strani pojavljuju se tri nova projekta: smirenje prometa u naselju Kanfanar, produženi boravak 

u Područnoj školi Sošići te osnivanje tvrtke Odvodnja Kanfanar. 

Nakon iznijetog 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 

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu 

 

Ad. 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar za 2018. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture u  Općini Kanfanar za 2018. godinu.  

Izmjene se odnose na izgradnju odvojka u Burićima te nabavku kanti (posuda) 

kompostere i kontejnere za staklo. 

Nakon iznijetog 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 

 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

Općini Kanfanar za 2018. godinu 

 



Ad. 5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u  Općini 

Kanfanar za 2018. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u  Općini Kanfanar za 2018. godinu.  

Izmjene se odnose na održavanje javnih putova u Općini Kanfanar zbog nabavke 

freznog asfalta. 

Nakon iznijetog 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 

 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u  Općini Kanfanar 

za 2018. godinu 

 

 

Ad. 6. Izmjene i dopune Programa društvenih djelatnosti u Općini Kanfanar za 2018. 

godinu, 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Programa društvenih 

djelatnosti u  Općini Kanfanar za 2018. godinu.  

Izmjene se odnose na uređenje terase dječjeg vrtića u Kanfanaru, postavljanje klime, 

laminata, nove rasvjete te na produženi boravak u Područnoj školi u Sošićima. 

Nakon iznijetog 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 

 

Izmjene i dopune Programa društvenih djelatnosti u Općini Kanfanar za 2018. godinu 

 

Ad. 7. Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Kanfanar odvodnja“ 

d.o.o. 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke. Općina Kanfanar osnovati će 

društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, „Kanfanar 

Odvodnja“ . Direktor je Dalibor Bastijančić.  

            Nakon iznijetog 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 osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Kanfanar Odvodnja“ d.o.o. 

 

Ad.8. Odluka o imenovanju uprave društva „Kanfanar odvodnja „ d.o.o. 

  

 Načelnik je upoznao vijećnike da će direktor novonastale tvrtke „Kanfanar odvodnja“ 

d.o.o. biti Dalibor Bastijančić, direktor dosadašnje tvrtke Limska draga d.o.o. 

Nakon iznijetog 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 imenovanju uprave društva „Kanfanar odvodnja“ d.o.o. 

Ad.9. Izvješće Načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine 

  

 Načelnik je pročitao Izvješće. 

            Nakon iznijetog predlaže Općinskom vijeću usvajanje  u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ZAKLJUČAK 

prihvaća se izvješće Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 

2018. godine 

 

Ad.10. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom je predmet otuđenja zgr.č. 248 

upisana u z.k.ul. 235 u k.o. Kanfanar u površini od 155 m2, po početnoj cijeni od 27.900,00 

kuna, zatim k.č. 1086/2 upisana u z.k.ul. 22 u površini od 1091m2 po početnoj cijeni od 

327.300,00 kuna , te k.č. 1116 upisana u z.k.ul. 1195 površine 514 m2 i k.č. 1117 upisana u 

z.k.ul. 1196 u k.o. Kanfanar u površini 564 m2 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.11. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar 

 

 Načelnik je upoznao Vijeće da je raspisan javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja 

Općine Kanfanar, a s obzirom na nadolazeći Dan Općine Kanfanar. U tom postupku   

zaprimljen je jedan prijedlog koji je ocijenjen nevaljan sukladno Odluci o dodjeli općinskih 

priznanja . Sastala se Komisija za dodjelu nagrada i priznanja Općine Kanfanar u sastavu: 

Renato Filić, Dean Rabar i Natalija Starčić te dala prijedloge da se Plaketa Općine Kanfanar 

dodijeli Istarskoj županiji, Općini Bale i Općini Rešetari za izvrsnu suradnju kojom se 

doprinosi razvoju i boljitku Općine kanfanar. Načelnik u potpunosti podržava prijedloge 

Komisije i predlaže da se usvoji 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 dodjeli Plakete Općine Kanfanar Istarskoj županiji 

 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 



ODLUKA 

o dodjeli Plakete Općine Kanfanar Općini Bale 

 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Općine Kanfanar Općini Rešetari 

 

Sjednica završava u 21,00 sati. 

 

Zapisničar:             Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt             Marko Jelenić 

 

 

 


