
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 18. listopada 2018. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar, po hitnom postupku. 

Započeto: 15,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Rabar, Karin Matuhanca, Patricija Radetić. 

Nisu nazočni: Suzana Aflić, Arian Marić,  Ivica Pokrajac, Mario Sošić – opravdali se 

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

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

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, po hitnom postupku, 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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Odluka o prijenosu investicijskih prava i obaveza, 

3. Odluka o prodaji nekretnina, 

4. Razno. 

 

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

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

  

         Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

 

Ad.2. Odluka o prijenosu investicijskih prava i obveza, 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke. Ovom Odlukom stvaramo dobit za 

Proračun u visini od 850.000,00 kuna. Investicija neće biti terećena PDV – om. Hrvatske vode 

– donacija od 300.000,00 kuna. Nada se nastavku financiranja slijedeće godine. Ukupna 

vrijednost investicija iznosi 2 milijuna kuna. Utorak je potpisan ugovor sa izvođačem Ekspert 

gradnja d.o.o. Buzet. Vijeću predlaže donašanje 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 prijenosu investicijskih prava i obveza 

 

 

 



Ad.3. Odluka o prodaji nekretnina, 

Pročelnik je upoznao Vijeće da su na natječaj za prodaju nekretnina pristigle 3 ponude, 

koje su pravovaljane. Ponude su dostavili: Jorg Demtroder, Njemačka za kupnju nekretnine 

k.č. 1086/2 u k.o. Kanfanar,  u površini od 1091 m2 po cijeni od 327.300,00 kuna, Bruno 

Marić, Kanfanar za kupnju nekretnine zgr.č. 248 u k.o. Kanfanar, u površini od 155 m2po 

cijeni od 27.900,00 kuna, te poduzeće Tim – Wats d.o.o. Rovinj za kupnju nekretnine 64/96 

dijela k.č. 1322 u k.o. Kanfanar po cijeni od 360.000,00 kuna. Predlaže Općinskom vijeću da 

donese 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 prodaji nekretnina 

Ad. 4. Razno. 

Načelnik je upoznao Vijećnike sa nadolazećim aktivnostima: 

- radovi na rekonstrukciji DC 303 Kurili – Okreti trebali bi uskoro započeti, imaju 

problema s geodezijom, operativni početak radova je utorak, cesta se zasad neće 

zatvarati, 

- u ponedjeljak ili utorak postavljene prepreke za promet ; projekt smirenja prometa u 

Kanfanaru  

- gotov postupak javne nabave za javnu rasvjetu u naseljima Burići,u postupku je javna 

nabava za asfaltiranje Žuntići i Burići, 

- priprema za izletište Kašteljir, 

- te počinju pripreme za Proračun za 2019. godinu. 

 

Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 16,00 sati. 

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt       Marko Jelenić 

 

 

 


