
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 31. srpnja 2020. godine 

elektronskim putem. 

Započeto: 11,00 – 13,00 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Dean Rabar, Karla Sošić, Karin 

Matuhanca, Arian Marić, Patricia Šen, Suzana Aflić,  Edi Burić, Ivica Pokrajac, Rino Čekić. 

 

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

Bastijančić – direktor Kanfanar odvodnje d.o.o. 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar elektronskim putem, 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 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Odluka o operativnom i financijskom Planu trgovačkog društva Kanfanar odvodnja 

d.o.o. Kanfanar za 2020. godinu, 

3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju, 

4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje 

javnih površina, 

5. Odluka o prodaji nekretnine, 

6. Odluka o kupnji nekretnine, 
7. Razno. 

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad. 2. Odluka o operativnom i financijskom Planu trgovačkog društva Kanfanar odvodnja 

d.o.o. Kanfanar za 2020. godinu, 

 

Primjedbi nema pa se ista „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju, 

 

Primjedbi nema pa se ista „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na 

korištenje javnih površina, 

 

Primjedbi nema pa se ista „jednoglasno“ usvaja. 

 



Ad. 5. Odluka o prodaji nekretnine, 

 

Primjedbi nema pa se ista „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.6. Odluka o kupnji nekretnine, 
 

Primjedbi nema pa se ista „jednoglasno“ usvaja. 

 

Sjednica završava u 13,00 sati. 

 

 

Zapisničar        Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt         Marko Jelenić 

 

 


