
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 30. siječnja 2019. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

Započeto: 19,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Rabar, Karin Matuhanca, Suzana Aflić, Arian Marić, Patricija Radetić, Ivica Pokrajac, Mario 

Sošić. 

Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik,  Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor 

Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o. 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u 

kampu na području Općine Kanfanar, 

4. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kanfanar, 

5. Odluka o komunalnoj naknadi, 

6. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, 

7. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Kanfanar, 

8. Odluka o prihvaćanju zamolbe Hrvatske pošte d.d., 

9. Zahtjev za suglasnost o zatvaranju ŽCP – a u km. 90+963, 

10. Razno. 

 

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

 

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

         Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

 

Ad. 2. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

         Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 
 

Načelnik je podnio Izvješće o radu u proteklom razdoblju: 

- radovi na obnovi ceste D303 u završnoj su fazi, dionica je zatvorena za sav promet od 

Brajkovići do Okreti a slijedeći tjedan se očekuju radovi na asfaltiranju, ovime će biti 

obnovljena cesta te proširena raskršća za naselja Kurili,  Pilkovići i Okreti sa trećom trakom 

skretačem, javna rasvjeta je riješena kao i oborinska odvodnja, 

- pojačan je tempo radova na izgradnji kanalizaciji Maružini sa još jednom ekipom i još jednim 

strojem, 



- dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u naseljima Brajkovići, Šorići, Kanfanar i 

Burići, 

- u tijeku je javna rasprava o izmjenama i dopunama PPUO Kanfanar, 

- dobivena je pravomoćna građevinska dozvola za nadogradnju i rekonstrukciju OŠ Petra 

Studenca, 

- podijeljeni su bonovi umirovljenicima, nezaposlenima te korisnicima socijalne iskaznice, 

uspješno je odrađen Badnjak, božićni koncert u crkvi, podijeljeni su pokloni djeci 

predškolskog i školskog uzrasta, održan je zimski kamp u Rešetarima – oko 20 djece. 

Predsjedavajući poziva na vijećnička pitanja ali nitko se ne javlja za riječ pa prelazi na slijedeću 

točku dnevnog reda. 

Ad.3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

na području Općine Kanfanar, 
 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke.  Ovom Odlukom određuje se visina 

paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici 

u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se 

nalaze na području Općine Kanfanar.  Visina paušalnog poreza u smještajnoj jedinici u kampu 

ili objektu za robinzonski smještaj za naselje Kanfanar (B razred) utvrđuje se u iznosu od 255,00 

kn a za sva ostala naselja i sela na području Općine Kanfanar (D razred), utvrđuje se u iznosu od 

150,00 kn. Veliki broj JLS u Istarskoj županiji odlučio je zadržati dosadašnje cijene poreza pa 

tako ostaje i u Općini Kanfanar kao poticajna mjera za mještane Općine te predlaže Vijeću 

donašanje Odluke u navedenom obliku. 

Predsjedavajući poziva na raspravu u raspravi su sudjelovali vijećnik Mario Sošić i 

Načelnik. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na 

području Općine Kanfanar 

 

Ad.4. Odluka o komunalnom doprinosu u Općini Kanfanar, 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koja se odnosi na usklađivanje sa 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Odlukom se mijenja samo cijena komunalnog 

doprinosa za prvu zonu (Industrijska zona) i to povećava se sa 25 kuna na 30 kuna po m3. 

Naglašava da cijene za ostale zone ostaju iste kao i za obračun legalizacije. 
Predsjedavajući poziva na raspravu ali nitko se ne javlja za riječ pa se pristupa glasovanju. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o komunalnom doprinosu Općine Kanfanar 

 

Ad.5. Odluka o komunalnoj naknadi, 

  

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke čije promjene se odnose na 

usklađivanje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Odluka zadržava iste cijene, iste 

koeficijente koji vrijede već duži niz godina.  
Predsjedavajući poziva na raspravu ali nitko se ne javlja za riječ pa se pristupa glasovanju. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 



 

ODLUKA 

o komunalnoj naknadi 

 

Ad.6. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke čije promjene se odnose na usklađivanje 

sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Izmijenjeno je to što se do sada vrijednost boda 

donašao kao mjesečni iznos po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni, a sada se taj 

bod donaša kao godišnji iznos po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni. Cijena 

ostaje ista a to je 3 kune po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni. Okolne JLS 

imaju više cijene. Predlaže Vijeću da donese Odluku u navedenom obliku 

Predsjedavajući poziva na raspravu ali nitko se ne javlja za riječ pa se pristupa glasovanju. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 

Ad.7. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Kanfanar, 

 
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke čije promjene se odnose na usklađivanje 

sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Odluka definira koje su to komunalne djelatnosti i 

način davanja u obavljanje određenih komunalnih djelatnosti. Komunalne djelatnosti su 

održavanje čistoća, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, odlaganje otpada, 

groblja, javna rasvjeta itd. Nakon obrazloženja predlaže Vijeću da donese Odluku u navedenom 

obliku. 

 Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnik Mario Sošić te 

Načelnik. Predsjedavajući poziva na glasovanje, glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o komunalnim djelatnostima u Općini Kanfanar 

 

Ad. 8. Odluka o prihvaćanju Zamolbe Hrvatske pošte d.d. 

 

Načelnik je upoznao Vijeće da je Hrvatska pošta d.d. podnijela zahtjev za produženje 

Ugovora o najmu za poslovni prostor – pošta, na adresi Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar koji je 

u vlasništvu Općine Kanfanar za slijedeće tri godine. Prije 3 godine na zamolbu Hrvatskih 

pošta smanjili smo cijenu zakupnine na 50,00 kuna mjesečno da bismo osigurali da u 

Kanfanaru opstane poštanski ured.  Stoga predlaže vijećnicima da se prihvati prijedlog 

Hrvatske pošte te da se za slijedeće tri godine sklopi Ugovor o najmu po  cijeni od 50,00 kuna 

mjesečno.  

Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnik Mario Sošić te 

Načelnik. Predsjedavajući poziva na glasovanje, glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju Zamolbe Hrvatske pošte d.d. 

 

 

 

 



Ad. 9. Zahtjev za suglasnost za zatvaranje ŽCP –a u km 90+963 

 

 Načelnik je upoznao Vijeće da je poduzeće HŽ infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, 

Mihanovićeva 12 podnijela zahtjev za suglasnost za zatvaranje ŽCP –a u km 90+963.  
Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnik Rino Čekić te 

Načelnik. Predsjedavajući poziva na glasovanje, glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

Daje se suglasnost poduzeću HŽ infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12 o 

zatvaranju za promet postojećeg cestovnog prijelaza preko pruge R101 D.g. – Buzet – Pula u 

km. 90+963 na ulazu u kolodvor Kanfanar.  

 

Ad.10. Razno. 

 

 Načelnik je upoznao Vijećnike da je krajem prošle godine LAG Južna Istra raspisala 

natječaj za Mjeru 2.1 čija je max. potpora 15.000 eura. Na razini LAG – a dogovoreno je da 

će svaka JLS dobiti jednu potporu u max. visini. Tako se Općina Kanfanar odlučila za projekt 

Nabave opreme za Dom mladih u Kanfanaru budući da postoji problem sa akustikom za koje 

se tražilo rješenja za otklanjanje ali su bila prilično skupa pa nisu realizirana. Ovom Odlukom 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u navedeni projekt riješilo bi se navedeni problem.  

 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 suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Nabava opreme za Dom mladih u 

Kanfanaru“ na području Općine Kanfanar 

 

Načelnik je dao informaciju o dovršetku prijedloga Proračuna Općine Kanfanar za 

2019. godinu te će ga prezentirati na  međustranačkoj koordinaciji na koju poziva čelnike svih 

stranaka te članove Odbora  za proračun i financije.  

Načelnik je podijelio Monografije Općine Kanfanar vijećnicima koji nisu bili prisutni 

na prošloj sjednici vijeća. 

Rino Čekić pitao je da li imate saznanja o davanju u najam poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske? 

Načelnik je dao informaciju da je naš Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH upućen Ministarstvu i Županiji, Županija dala potvrdu da 

zadovoljava sve zakonske elemente, čeka se suglasnost Ministarstva pa će se krenuti u 

raspisivanje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu RH. 

 

Sjednica završava u 20,30 sati. 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 


