
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 04. ožujka 2020. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

Započeto: 18,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Sošić, Karin Matuhanca, Arian Marić, Patricia Šen, Suzana Aflić,  Edi Burić. 

Odsutni: Ivica Pokrajac  

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

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

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Proračun Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 

2020. godinu, 

4. Socijalni programa Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

5. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar, 

8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini 

Kanfanar, 

9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2019. godini, 

10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2020. 

godinu, 

11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar 

za razdoblje 2020. – 2023. godine, 

12. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (nadopuna), 

13. Razno. 

 

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

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

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Načelnik je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju: 

- u proteklom razdoblju uspješno su odrađene i održane slijedeće manifestacije: božićni 

sajam, tradicionalni Badnjak u Kanfanaru, dva koncerta: Gustafi i božićni koncert, 

- dodijeljeni su bonovi i pokloni umirovljenicima, nezaposlenima te korisnicima 

socijalnih iskaznica u većem iznosu nego prijašnjih godina, 



- posjetio je štićenike staračkog doma Domenico Pergolis u Rovinju s područja Općine 

Kanfanar te uručio im prigodne poklone, 

- raspisan je natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar, na 

kojeg je pristigla jedna zamolba i to dosadašnjeg pročelnika, 

- sastali su se Odbori radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

- održana je javna prezentacija uređenja željezničke pruge Kanfanar – Rovinj, 

- započeli su radovi na sajmištu prilikom uređenja parka istarskog vola, 

- na području Općine uređeno je niz nerazvrstanih cesta i  putova, 

- izgrađena javna rasvjeta po naseljima sukladno programu za 2019. g 

- proračun za 2020. predstavljen na radnim tijelima te međustranačkoj koordinaciji. 

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

riječ, pa se prelazi na slijedeću točku dnevnoga reda. 

Ad.2. Proračun Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Proračuna za 2020. godinu te upoznao 

vijećnike da ovogodišnji Proračun općine Kanfanar je rekordan u proteklih 15 – tak godina s 

obzirom da iznosi gotovo 14,3 milijuna kuna. U prošloj godini ostvaren je višak u iznosu od 

1,8 milijuna kuna. Načelnik podržava ovakav Proračun koji je kvalitetan i sa puno investicija 

te predlaže Vijeću da prihvati Proračun u navedenom  obliku. Proračun je prihvaćen i na 

sjednici Komisije za Proračun i financije te upućen Vijeću na usvajanje te razmatran na 

međustranačkoj koordinaciji. Uz Proračun općine Kanfanar donosi se i Odluka o izvršenju 

Proračuna Općine Kanfanar koja postaje sastavni dio Proračuna Općine Kanfanar. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Proračun Općine Kanfanar za 2020. godinu 

 

Ad. 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 

2020. godinu, 

 Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji obuhvaća građenje objekata i uređaja za 

javne površine, nerazvrstane ceste, groblja te javnu rasvjetu. Kod javnih površina tu je park 

istarskog vola, uređenje Place u Kanfanaru, fitness parkova na otvorenom, dječje igralište u 

Maružinima, nogostup u naselju Kanfanar, interventna sredstva te komunalna oprema. Kod 

nerazvrstanih cesta u planu je asfaltiranje ceste u Okretima, Burićima, Putinima, 

Brajkovićima i Kanfanaru,  rekonstrukcija županijskih cesta, smirivanje prometa u Kanfanaru 

i Marići, biciklistička staza pruga Kanfanar - Rovinj. Rekonstrukcija javne rasvjete u 

naseljima Kanfanar, Burići, Marići, Maružini, Barat, Brajkovići, Putini i Šorići, te otkup 

zemljišta u Brajkovići. Sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

iznosu su od 4.350.000,00 kuna. Sredstva iz oblasti vodnog gospodarstva osigurana su u 

iznosu od 600.000,00 kuna za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Maružini te 

vodoopskrbnog sustava naselja Maružini. Sredstva  za projekte osigurana su u iznosu od 



450.000,00 kuna  a odnose se UPU zone Okreti i Kamenolom, uređenje place u Kanfanaru, 

bike staza itd. Načelnik poziva vijećnike da prihvate program u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi  

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar za 2020. godinu 

Ad.4. Socijalni program Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

 Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji je u visini od 500.000,00 kuna. Ovim 

programom zadržane su značajne aktivnosti koje Općina ima niz ovih godina: socijalna 

pripomoć u iznosu od 700,00 kuna mjesečno korisnicima socijalnih iskaznica, troškovi 

ogrjeva, dvaput godišnje bonovi umirovljenicima i nezaposlenima, prijevoz učenika srednjih 

škola, nabavke udžbenika, smještaj djeteta u vrtiću, pomoć za novorođenčad, socijalna 

stipendija. Načelnik je upoznao Vijeće da se sastala Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb 

Općine Kanfanar te podržala jednoglasno navedeni Programa za 2020. godinu te istog uputila 

Općinskom vijeću na usvajanje. 

 

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

glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi  

  

Socijalni program Općine Kanfanar za 2020. godinu 

 

Ad. 5. Program društvenih djelatnosti Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

 

 Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji se odnosi na javne potrebe u predškolstvu, 

školstvu, kulturi, sportu te za rad s djecom, mladima te osobama starije životne dobi.  

 Za predškolstvo u programu izdvaja se 890.000,00 kuna. U školstvu se sufinanciraju 

programi iznad pedagoškog standarda, produženi boravak u Kanfanaru i Sošićima, slobodne 

aktivnosti: informatika i robotika, program šaha te logoped, te stipendije i školarine a ukupno 

se izdvaja 295.000,00 kuna. U kulturi osigurana značajna sredstva za udruge, kulturne 

manifestacije, sanaciju spomenika te izdavaštvo u ukupnom iznosu od 772.000,00 kuna. Za 

sport odnosno sportske udruge ukupno osigurano 650.000,00 kuna, zatim sredstva u iznosu od 

40.000,00 kuna za udruge za djecu i mlade te za osobe starije životne dobi. Za uređenje 

objekata društvenog standarda osigurano je 310.000,00 kuna (Stara škola Kanfanar, Dom 

mladih i Škola Barat). Predlaže Vijeću da se prihvati program u navedenom obliku. Načelnik 

je upoznao Vijeće da se sastala Komisija za društvene djelatnosti Općine Kanfanar te podržala 

jednoglasno navedeni Programa za 2020. godinu te istog uputila Općinskom vijeću na 

usvajanje. 

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

glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi  

 

Program društvenih djelatnosti na području 

Općine Kanfanar za 2020. godinu 

 

 

Ad.6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

proračuna Općine Kanfanar za 2020. godine, 



 

 

 Načelnik predlaže prijedlog Odluke i to kako slijedi: 

HSLS – 14.400,00 kuna 

IDS – 6.400,00 kuna, 

HDZ – 2.000,00 kuna. 

Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku. 

Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se glasovanju. 

Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna 

Općine Kanfanar za 2020. godinu 

 

Ad.7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar, 

 

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

Zakonom o porezima, a ostalo se nije mijenjalo. 

 Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku. 

Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se glasovanju. 

Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar 

Ad.8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini 

Kanfanar, 

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

Zakonima, a ostalo se nije mijenjalo. 

 Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku. 

Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se glasovanju. 

Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Kanfanar, 

 

Ad.9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu, 

Načelnik je obrazložio prijedlog Izvješća i pozvao vijećnike da se prihvati u 

predloženom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi  

Izvješće o stanju civilne zaštite za 2019. godinu 



 

 

 

Ad. 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2020. 

godinu, 

Načelnik je upoznao vijećnike sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite te 

pozvao vijećnike da isti prihvate u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Kanfanar za 2020. godine 
 

Ad. 11. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Kanfanar za razdoblje 2020. – 2023. godinu 

 

Načelnik je obrazložio prijedlog smjernica. Prijedlog smjernica u suradnji s 

Vatrogasnom zajednicom Istarske županije usklađen je sa Zakonom i generalnom politikom 

civilne zaštite  za razdoblje 2020. – 2023. godine. 

 

Predsjedavajući otvara raspravu, ali pošto se nitko ne javlja za riječ pristupa se 

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

O donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Kanfanar za razdoblje 2020. – 2023. godine 
 

Ad.12. Odluka o otuđenju nekretnina u Općini Kanfanar, 

Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom je predmet otuđenja  k.č. 4488 u 

površini od 160 m2 i k.č. 363/2 Z u površini od 67 m2, obje upisane u z.k.ul. 1196 u k.o. 

Kanfanar, po početnoj cijeni od 47.800,00 kn , te k.č. 4108/1 u površini od 716 m2 upisana u 

z.k.ul. 1195 u k.o. Kanfanar 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 

Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 19,45 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 

 



 

 


