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Na temelju članka 73. Zakona o
financiranju jedinica lokalne samouprave
(,,Narodne novine'', broj 117/93, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06.),
članka 124. Zakona o Proračunu (,,Narodne
novine'', broj 96/03.), te članka 43. Statuta
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine
Kanfanar'', broj 02/09.), Općinsko vijeće
Općine Kanfanar je na sjednici održanoj dana
14. rujna 2011. godine, donijelo slijedeću
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obračunu Proračuna
Općine Kanfanar
za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o obračunu
Proračuna Općine Kanfanar za razdoblje
01.01. – 30.06.2011. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u ,,Službenom
glasniku Općine Kanfanar”.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/10-01/25
Urbroj: 2171/03-01-11-1
Kanfanar, 14. rujna 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić, v.r.
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Na temelju članka članka 33. Statuta
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine
Kanfanar”, broj: 02/09.), Općinsko vijeće
Općine Kanfanar je sjednici održanoj dana 14.
rujna 2011. godine donijelo slijedeću

ODLUKU
o davanju u zakup zemljišta k.č. 1825/1 k.o.
Kanfanar

Članak 1.
Utvrñuje se:
- da je Kamen dd iz Pazina podnijelo Općini
Kanfanar zahtjev za davanje u zakup zemljišta
označenog kao k.č.br.1825/1 pašnjak sa
160289 m2, upisano u z.k.ul.br.1234
k.o.Kanfanar, radi obavljanja rudarske
djelatnosti eksploatacije kamena,
- da je rješenjem Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva, Uprave za energetiku i
rudarstvo kl:Up/I-310-01/05-03/185 urbr:52604-05-02 od 30.rujna 2005.g. KAMEN dd
dodijeljena rudarska koncesija za izvoñenje
rudarskih radova eksploatacije arhitektonskograñevnog kamena i tehničko-grañevnog
kamena na eksploatacijskom polju „Kanfanarjug“ na rok do 31.prosinca 2044.godine, s
mogućnošću produženja,
- da eksploatacijsko polje „Kanfanar-jug“
obuhvaća
i
zemljište
označeno
kao
k.č.br.1825/1 pašnjak sa 160289 m2, upisano u
z.k.ul.br.1234 k.o.Kanfanar, za koje sada
OPĆINA dolazi upisana u zemljišne knjige
Općinskog suda u Rovinju kao vlasnik, dok je
raniji vlasnik bila Šumarija Rovinj,
- da je pravni prednik Šumarije Rovinj sa
pravnim prednikom KAMEN dd sklopio dana
10.08.1984.g. ugovor o pravu korištenja
navedenog zemljišta u svrhu eksploatacije i
prerade kamena s rokom važenja ugovora do
konačne eksploatacije,
- da iako je došlo do promjene nositelja prava
vlasništva na predmetnom zemljištu, navedeni
ugovor te rudarska koncesija KAMEN dd i
nadalje su na snazi, pa KAMEN d.d. i dalje
drži u posjedu označeno zemljište i na njemu
obavlja rudarsku djelatnost eksploatacije
kamena.
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Članak 2.
Općina Kanfanar, imajući u vidu da je
ugovor o korištenju predmetnog zemljišta sa
ranijim vlasnikom sklopljen do konačne
eksploatacije, koja je još u tijeku, da je
koncesijsko odobrenje koje obuhvaća ovo
zemljište i nadalje na snazi, a da je u
meñuvremenu postala vlasnikom istog,
smatrala potrebnim, kao novi vlasnik zemljišta,
urediti meñusobne odnose sa Kamen d.d. glede
njegova daljnjeg korištenja.
Članak 3.
Sukladno prednjim odredbama, Općina
Kanfanar kao novi vlasnik zemljišta stupa u
prava i obveze dosadašnjeg zakupodavca te
utvrñuje da se nastavlja zakup zemljišta
označenog kao k.č.br.1825/1 pašnjak sa
160289 m2, upisanog u z.k.ul.br.1234
k.o.Kanfanar, danog zakupcu Kamen d.d. na
korištenje radi obavljanja rudarske djelatnosti
eksploatacije kamena, ali pod izmijenjenim
uvjetima: zaključuje se novi ugovor na
vremensko razdoblje do 31. prosinca 2019.g.
uz godišnju zakupninu od 75.000,00 kn
(sedamdesetpettisućakuna) koji je iznos
utvrñen temeljem nalaza i mišljenja sudskog
vještaka grañevinske struke, a dospijeva na
plaćanje 15.siječnja svake godine za tekuću
godinu, uz obvezu plaćanja godišnje zakupnine
počev od 1.siječnja.2010.g, time da se godišnja
zakupnina za 2010.g. i 2011.g. podmiri do
31.listopada 2011.g.

Članak 4.
Zadužuje se općinski načelnik da u
roku od osam dana od stupanja ove odluke na
snagu sklopi sa Kamen d.d. iz Pazina, Trg
slobode 2, OIB 05937912798, Ugovor o
zakupu zemljišta uz uvjete utvrñene
prethodnim člankom ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/10-01/26
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Na temelju članka 33. Statuta Općine
Kanfanar
(,,Službeni
glasnik
Općine
Kanfanar”, broj: 02/09.), a sukladno odredbi
članka 12. Odluke o davanju na korištenje
javnih površina Općine Kanfanar, Općinsko
vijeće Općine Kanfanar je na sjednici održanoj
dana 14. rujna 2011. godine donijelo slijedeću

ODLUKU
o davanju na privremeno korištenje
zemljišta
za postavu reklamnog znaka TDR d.o.o.

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku
Općinskog načelnika Općine Kanfanar klasa:
022-01/11-01/48; urbroj: 2171/03-01-11-1 od
14. rujna 2011. godine o davanju na
privremeno korištenje zemljišta za postavu
reklamnog znaka TDR d.o.o.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine
Kanfanar
(,,Službeni
glasnik
Općine
Kanfanar'', broj: 02/09.), i članka 21. Odluke o
uvjetima i postupku natječaja za prodaju
nekretnina, osnivanje prava grañenja i davanja
u zakup grañevinskog zemljišta (,,Službeni
glasnik Općine Kanfanar'', broj: 01/07.) i
provedenog javnog natječaja, Općinski vijeće
Općine Kanfanar je dana 14. rujna 2011.
godine donijelo slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za kupoprodaju
nekretnine
Članak 1.
Prihvaća se ponuda Ivana Sošića,
Cocaletto 64, Rovinj, za kupnju k.č. 100/1
upisane u z.k.ul. 954 u k.o. Sošići, udio
1100/14690 u površini od 1100 m2, po cijeni
od 310.000,00 kuna.
Članak 2.
Odreñuje se rok plaćanja, za
ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor, od
15 dana od sklapanja ugovora.
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine
Kanfanar da potpiše ugovor o kupoprodaji.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u ,,Službenom
glasniku Općine Kanfanar”.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/10-01/27
Urbroj: 2171/03-01-11-1
Kanfanar, 14. rujna 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić, v.r.

Klasa: 021-01/10-01/28
Urbroj: 2171/03-01-11-1
Kanfanar, 14. rujna 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić, v.r.

8

Srijeda, 14. rujna 2011.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KANFANAR

Broj 6

27
Na temelju članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (''Službeni
glasnik Općine Kanfanar'', broj: 03/09.), te
članka 33. Statuta Općine Kanfanar (''Službeni
glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar je na svojoj
sjednici održanoj 14. rujna 2011. godine
donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika
Općine Kanfanar
za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine

Prihvaćaja se Izvješće o radu
Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje
siječanj – lipanj 2011. godine, koje je sastavni
dio ovog zaključka.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/10-01/29
Urbroj: 2171/03-01-11-1
Kanfanar, 14. rujna 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj:
2/09.) podnosim Općinskom vijeću Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana 14. rujna 2011. godine
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE KANFANAR
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2011.
U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine Proračunom za 2011. godinu i
Programima odreñene su obveze izvršenja Općine Kanfanar.
Pregled značajnijih aktivnosti u navedenom periodu:
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FINANCIJE
Početak godine bio je odreñen Odlukom o privremenom financiranju, a sredinom ožujka
donesen je Proračun u visini od 16.126.000,00 kn. Tekući prihodi planirani su u visini od
11.446.000,00 kuna, a višak prihoda iz prethodnih razdoblja planiran je u visini od 4.680.000,00 kuna,
što se u najvećem dijelu odnosi na namjenska sredstva za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda,
ali i na sredstva za otkup zemljišta groblja Brajkovići te nerealizirana sredstva za radove u Dvigradu.
Rashodi su osim Proračunom definirani i kroz Programe ulaganja donesene na Općinskom vijeću.
U izvještajnom razdoblju tekući prihodi ostvareni su u visini 4.205.854,42 kuna, što čini
36,75% plana, a višak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 4.678.535,06 kuna. S obzirom da u
prvom polugodištu nije realiziran veći dio prihoda od planiranih pomoći i donacija, te da se i ostali
prihodi uvijek u većem postotku ostvaruju u drugom polugodištu, izvršenje Proračuna je
zadovoljavajuće i ne zahtjeva nikakve promjene u planu Proračuna.
Rashodi su u izvještajnom razdoblju ostvarivani u skladu sa dinamikom ostvarivanja prihoda,
te iznose 4.846.818,54 kuna u prvom polugodištu, a razlika rashoda nad prihodima odnosi se na
izvršeni dio radova na izgradnji kanalizacije za koji nisu pristigli prihodi od Hrvatskih voda u
izvještajnom razdoblju već kasnije. Općina je u izvještajnom razdoblju imala u poslovnoj banci
oročena sredstva u visini od 4.500.000,00 kuna.
Prema svim korisnicima Proračuna redovno su izvršavane sve obveze.
Financijsko poslovanje i izvršenje Proračuna u prvom polugodištu odvijalo se bez ikakvih
značajnijih problema u skladu sa planovima i očekivanjima.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I IZGRADNJA
















Potpisan Ugovor o sufinanciranju izgradnje kanalizacije sa Hrvatskim vodama.
Izvedeni radovi na izgradnji II. i III. faze sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kanfanar
Asfaltirana nerazvrstana cesta u naselju Okreti.
Asfaltirana nerazvrstana cesta u naselju Bubani.
Asfaltirana nerazvrstana cesta u naselju Korenići.
Ureñena javna površina u naselju Ladići.
Ureñen i asfaltiran pristup crkvi i groblju u Brajkovićima.
Saniran ogradni zid groblja u Brajkovićima.
Ureñeno sportsko igralište u Marićima.
Nadograñena rasvjeta na boćalištu u Baratu.
Radovi na ureñenju biciklističkih staza.
Saniran pod školske sportske dvorane.
Radovi na ureñenju javnih površina i opremanje komunalnom opremom.
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i putova.
Radovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture.

PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, RAZVOJNI PLANOVI I PROJEKTI





Dobivena pravomoćna grañevna dozvola za crpnu stanicu.
Izrañena i ovjerena posebna geodetska ponuda za izgradnju školske kuhinje i blagavaone te
nastavljene aktivnosti na tom projektu.
Proveden javni uvid i nastavljene aktivnosti na izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH.
Radnje na izradi projektne dokumentacije i ishodovanja akata za gradnju za proširenje groblja
u Kanfanaru.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNA SKRB



Postavljena oprema u Domu mladih.
Dodijeljeni poklon-bonovi umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima socijalnog
programa povodom Uskrsa.
10
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Organiziran veći broj kulturnih i društvenih manifestacija i dogañaja u Domu mladih i galeriji
Malenica.
Otvoren Dvigrad festival.
Izdana i predstavljena slikovnica Batun.
Organiziran izlet na snijeg za djecu.
Potpomagane manifestacije po mjesnim područjima.
Organiziran posjet sajmu cvijeća u Pordenone povodom Dana žena.
Nagrañeni odlični učenici sa prosjekom ocjena 5,00.

UPRAVLJANJE IMOVINOM



Aktivnosti na uknjižbi nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar.
Provedena su dva javna natječaja za prodaju nekretnina.

DONAŠANJE AKATA


Zbog potreba poslovanja Općine i povezanih ustanova i trgovačkih društva doneseni su
slijedeći akti:
- Proračun Općine Kanfanar za 2011. godinu
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2011. godinu
- Program održavanja komunalne infrastrukture
- Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
- Program društvenih djelatnosti
- Socijalni program
- Godišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2010. godinu
- Odluke vezane uz poslovanje komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o.
- Odluke vezane uz rad Javne vatrogasne postrojbe Rovinj
- Akte iz područja sustava zaštite i spašavanja.

11
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BOĆARSKOM KLUBU LADIĆI

Na temelju članka 7., 8. i 9. Statuta
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine
Kanfanar”, broj 02/09.) i članka 12. Odluke o
nagradama i drugim priznanjima Općine
Kanfanar
(,,Službeni
glasnik
Općine
Kanfanar”, broj 03/09.) Općinsko vijeće
Općine Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj
dana 14. rujna 2011. godine donijelo

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/10-01/31
Urbroj: 2171/03-01-11-1
Kanfanar, 14. rujna 2011.

ODLUKU
o dodjeli

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić, v.r.

PLAKETE OPĆINE KANFANAR
za postignute rezultate na području sporta, te
promicanje društvenog života
BOĆARSKOM KLUBU BARAT
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/10-01/30
Urbroj: 2171/03-01-11-1
Kanfanar, 14. rujna 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić, v.r.
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Na temelju članka 7., 8. i 9. Statuta
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine
Kanfanar”, broj 02/09.) i članka 12. Odluke o
nagradama i drugim priznanjima Općine
Kanfanar
(,,Službeni
glasnik
Općine
Kanfanar”, broj 03/09.) Općinsko vijeće
Općine Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj
dana 14. rujna 2011. godine donijelo
ODLUKU
o dodjeli
PLAKETE OPĆINE KANFANAR
za promicanje društvenog života i postignute
rezultate na očuvanju i promociji nasljeña
Kanfanara i Kanfanarštine

29
UDRUZI ,,DVEGRAJCI”
Na temelju članka 7., 8. i 9. Statuta
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine
Kanfanar”, broj 02/09.) i članka 12. Odluke o
nagradama i drugim priznanjima Općine
Kanfanar
(,,Službeni
glasnik
Općine
Kanfanar”, broj 03/09.) Općinsko vijeće
Općine Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj
dana 14. rujna 2011. godine donijelo
ODLUKU
o dodjeli
PLAKETE OPĆINE KANFANAR

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/10-01/32
Urbroj: 2171/03-01-11-1
Kanfanar, 14. rujna 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Antončić, v.r.

za postignute rezultate na području sporta, te
promicanje društvenog života
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2.

Na temelju članka 43. Statuta Općine
Kanfanar
(,,Službeni
glasnik
Općine
Kanfanar'', broj: 02/09.) i članka 10. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2011.
godinu (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'',
broj: 02/10.) Općinski načelnik Općine
Kanfanar donosi slijedeći

3.

ZAKLJUČAK
Općina Kanfanar sufinancirati će 50%
putnih troškova učenicima srednjih škola sa
prebivalištem na području Općine Kanfanar u
školskoj godini 2011/12.
Sredstva za ovu namjenu osiguravaju
se u Proračunu Općine Kanfanar u okviru
socijalnog programa na poziciji naknade
grañanima i kućanstvima.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKI NAČELNIK

4.

5.

Broj 6

O.Š. Petra Studenca Kanfanar za
kupnju školskih udžbenika i školskog
pribora za školsku godinu 2010/2011.
Pomoć će se dodijeliti u obliku poklon
bona koji će se moći iskoristiti u
prodavaonicama u kojima su učenici
naručili udžbenike, i to:
učenicima od I. do IV. razreda u
iznosu od 300,00 kuna
učenicima od V. do VIII. razreda u
iznosu od 400,00 kuna
Sredstva iz stavka 2. ovog zaključka
isplatiti će se iz Proračuna Općine
Kanfanar sa pozicije 64-37229 –
socijalna skrb.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel Općine
Kanfanar.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-01/11-01/43
Urbroj: 2171/03-01-11-43
Kanfanar, 08. kolovoza 2011.
Načelnik Općine Kanfanar
Sandro Jurman, v.r.

Klasa: 022-01/11-01/45
Urbroj: 2171/03-01-11-43
Kanfanar, 30. kolovoza 2011.
Načelnik Općine Kanfanar
Sandro Jurman, v.r.

32
Na temelju članka 43. Statuta Općine
Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar
02/09.) Općinski načelnik donio je dana 8.
kolovoza 2011. godine slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Općina
Kanfanar
dodijeliti
će
jednokratnu pomoć svim učenicima
13

