
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 14. studenog 2019. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

Započeto: 18,00 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Matuhanca, Arian marić, Patricia Šen, Ivica Pokrajac, Edi Burić. 

Odsutni:  Dean Rabar, Suzana Aflić 

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

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

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 9 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu, 

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

Općini Kanfanar za 2019. godinu, 

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

za 2019. godinu, 

5. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Kanfanar za 2019. godinu, 

6. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar, 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine 

Kanfanar, 

8. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela, 

9. Odluka o imenovanju direktora Limske drage d.o.o. Kanfanar, 

10. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kanfanar, 

11. Odluka o prodaji nekretnina, 

12. Razno. 

 

Primjedbi na dnevni red nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Načelnik je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju: 

- Završeni su radovi na uređenju prostora u potkrovlju stare škole, te će se do kraja 

mjeseca raspisati natječaj za najam uređenih prostora,  

- radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u Maružinima pri kraju su prve faze,  

- uređena je i asfaltirana staza na groblju Dvigrad 

- održana je akcija kolektivne sadnje drveća na više lokacija u Općini: parkiralište 

groblja Dvigrad, parkiratište „Vala“, Maružini 

- obilježen je dan Općine, 

- obilježen je dječji tjedan, 

- raspisan je natječaj za stipendije, 

- svečano otvoren plinovod u Kanfanaru u TDR – u.  



Predsjedavajući poziva na postavljanje vijećničkih pitanja ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu, 

 

Načelnik je obrazložio promjene koje su se desile ovim izmjenama i dopunama 

Proračuna za 2019. godinu, Predlaže Vijeću donašanje Odluke u navedenom obliku. 

 Nakon iznjetog 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 2019. godinu 

Ad.3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar za 2019. godinu, 

 

 Načelnik je obrazložio  navedene izmjene i dopune  

Nakon iznjetog 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 2019. godinu 

 

Ad.4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Kanfanar za 2019. godinu, 

 

Načelnik je obrazložio  navedene izmjene i dopune  

Nakon iznjetog 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 2019. godinu 

 



Ad. 5. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Kanfanar za 2019. godinu, 

 

 

Načelnik je obrazložio  navedene izmjene i dopune  

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Izmjene i dopune Socijalnog programa  Općine Kanfanar za 2019. godinu 

 

Ad.6. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar, 

 

Načelnik je obrazložio  navedenu Odluku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar 

 

Ad.7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine 

Kanfanar, 

 

Načelnik je obrazložio  navedene izmjene i dopune  Odluku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela  

Općine Kanfanar 

 

 

Ad.8. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela, 

 

Načelnik je obrazložio  navedenu  Odluku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 



 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela 

Ad. 9. Odluka o imenovanju direktora Limske drage d.o.o. Kanfanar 

Načelnik je obrazložio  navedenu Odluku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Odluka o imenovanju direktora Limske drage d.o.o. Kanfanar 

Ad.10. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kanfanar, 

Načelnik je obrazložio  navedenu Odluku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama 

na području Općine Kanfanar 

Ad.11. Odluka o prodaji nekretnina 

 

Načelnik je obrazložio  navedenu Odluku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Odluka o prodaji nekretnina 

 

Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 19,15 sati. 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća 

Rozana Trošt       Marko Jelenić 


