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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 31. ožujka 2021. 

godine u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 18,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Karla Sošić, Karin Matuhanca, 

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

Odsutni: Dean Rabar 

Sjednici prisustvuju: Nenad Novković – izrađivač Plana poduzeća Novi urbanizam 

d.o.o.Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika, Emanuel Červar – 

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

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 35. 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 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,  

2. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kamenolom 

Kanfanar – Jug, 

4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Okreti, 

5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu, 

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

7. Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2020. 

godinu, 

8. Operativni i financijski izvještaj poduzeća Kanfanar odvodnja d.o.o. za 2020. godinu, 

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar za 2020. godinu, 

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar 

za 2020. godinu, 

12. Suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Rovinj, 

13. Odluka o prihvaćanju ponude za osnivanje prava građenja na nekretnini, 

14. Razno. 

 

Predsjedavajući predlaže da se u dnevni red uvrsti i točka 14. Odluka o donošenju dopune 

popisa jedinstvene baze podataka u nerazvrstanim cestama na području Općine Kanfanar.  

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.2. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 
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Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad.3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kamenolom 

Kanfanar – Jug, 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke kojom se stvaraju preduvjeti za 

gradnju objekata i smještaju industrijskih djelatnosti. Napominje da su javne rasprave uredno 

sprovedene. Načelnik je dao riječ izrađivaču plana Nenadu Novkoviću – poduzeće Novi 

Urbanizam d.o.o. koji je pokazao na karti granice  i položaj UPU Industrijske zone 

Kamenolom Kanfanar Jug  a radi se o smještaju industrijskih djelatnosti vezanih na 

proizvodnju građevinskih proizvoda kojima je osnovna sirovina materijal iz eksploatacijskog 

polja i to 1. faza izgradnje zone za potrebe smještaja proizvodno poslovnog pogona korisnika 

koncesije za eksploataciju kamena u Kamenolomu Kanfanar – Jug. 

Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu. Budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju.  

 

 Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

O donošenju UPU Industrijske zone Kamenolom Kanfanar – Jug 

 

Ad.4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Okreti 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke kojom se stvaraju preduvjeti za 

rješenje imovinsko pravnih odnosa u ovoj zoni koja je zanimljiva lokacija na području Istre 

jer se nalazi na čvorištu y te joj pogoduje prometni položaj. Napominje da su javne rasprave 

uredno sprovedene. 

Načelnik je dao riječ izrađivaču plana Nenadu Novkoviću – poduzeće Novi 

Urbanizam d.o.o. koji je pokazao na karti granice  i položaj UPU Poslovne zone Okreti  

Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali Ivica 

Pokrajac, Načelnik i Nenad Novković. 

 Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

O donošenju UPU Poslovne zone Okreti 

 

Ad. 5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu 

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

Proračuna za 2021. godinu, a to je izvlaštenje za groblje u Brajkovićima. 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 2021. godinu 
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Ad.6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

 

Načelnik je upoznao vijećnike da je ostvarenje ukupnih prihoda Proračuna Općine 

Kanfanar za 2020. godini u iznosu od preko 10 milijuna kuna što pokazuje izrazito dobar 

rezultat jer je ostvareno 91% Proračuna u odnosu na 2019. godinu. Višak prihoda od 1,8 

milijuna kuna također su značajna sredstva u Proračunu. To su značajna sredstva s kojima 

uspijevamo zadovoljiti standarde općine, socijalne, komunalne, što je s obzirom na 

cjelokupnu situaciju uspjelo ponovno dobiti jak gospodarski suport općini. Kod rashoda 

izvršene su sve obveze prema svim korisnicima, realizirao se značajan broj projekata, te se 

ostvario višak prihoda u Proračunu. Predlaže Vijeću prihvaćanje Izvješća u navedenom 

obliku. 

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

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu 

 

 

Ad.7. Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2020. 

godinu, 

 

Načelnik je uvodno rekao da je operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća 

Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2020. godinu prihvatio Nadzorni odbor Limske drage d.o.o. 

te da istog podržava i upućuje Vijeću na razmatranje i prihvaćanje. 

Dalibor Bastijančić, direktor komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar obrazložio 

je operativni i financijski izvještaj za 2020. godinu. Nakon iznijetog  pristupa se raspravi.  

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

glasovanju.  

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju operativnog i financijskog izvještaja Limske drage d.o.o. Kanfanar za 

2020. godinu 

 

Ad.8. Operativni i financijski izvještaj poduzeća Kanfanar odvodnja d.o.o. za 2020. godinu, 

 

Načelnik podržava izvještaj trgovačkog društva Kanfanar odvodnja d.o.o. te daje riječ 

Daliboru Bastijančiću koji obrazlaže navedeno izvješće .  

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

glasovanju.  

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju operativnog i financijskog izvještaja trgovačkog društva Kanfanar 

odvodnja d.o.o. Kanfanar za 2020. godinu 
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Ad.9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

 

Dalibor Bastijančić je detaljno obrazložio prijedlog Izvješća kojeg predlaže da se 

prihvati u predloženom obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za 

riječ. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar u 2020. godini 
 

Ad.10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Kanfanar za 2020. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Izvješća kojeg predlaže da se prihvati u 

predloženom obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Kanfanar u 2020. godini 

 

Ad. 11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Kanfanar za 2020. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Izvješća kojeg predlaže da se prihvati u 

predloženom obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Kanfanar u 2020. godini 

 

Ad.12. Suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Rovinj, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke kojeg predlaže da se prihvati u 

predloženom obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Rovinj 

 

Ad.13. Odluka o prihvaćanju ponude za osnivanje prava građenja na nekretnini, 

 

 Načelnik je obrazložio da je raspisan natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. 

2610/17 u površini od 200 m2, godišnja naknada 24.000,00 kuna na rok od 15. godina. 
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 Pročelnik je obrazložio da je na natječaj pristigla jedna pravovaljana ponuda, tvrtke 

IONITY  Gmbh Zagreb s urednom dokumentacijom. 

Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se 

„jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o prihvaćanju ponude za osnivanje prava građenja na nekretnini 

 

Ad. 14. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kanfanar,  

 

Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke, radi se o nerazvrstanoj cesti u naselju Okreti . 

Predlaže Vijeću da se prihvati Odluka u navedenom obliku. Predsjedavajući poziva na 

raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  

 

ODLUKA 

o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Kanfanar 

 

Izvješće o radu Načelnika u proteklom doblju: 

 

- Započeli su radovi na uređenju biciklističke staze željeznička pruga Kanfanar – 

Rovinj, očekuje se da će trasa biti zgotovljena do kraja lipnja, uz signalizaciju i 

potrebne ograde, 

- Izgradnja 16 novih grobnih mjesta u naselju Brajkovići, 

- Uređenje nogometnog igrališta, izgradnja nadstrešnice na  nogometnom igralištu, 

- Uređenje izletišta Kašteljir (nadopunjen interpretacijske ploče) 

- Izgrađen potporni zid u Červarima, 

- Uređenje puteva na području Općine Kanfanar, 

- U pripremi radovi na uređenju place, zahvaljuje se poduzeću Kamen Pazin na donaciji 

kamena za popločenje trga 

- Izrada nogostupa u Kanfanaru u Dvigradskoj ulici, 

- U dječjem vrtiću kupljen novi štednjak 

- Ovaj tjedan podjela je uskrsnih bonova umirovljenicima i nezaposlenima te 

korisnicima socijalnih iskaznica, 

 

Vijećnička pitanja 

 

Patricia Šen se osvrnula na pitanje iz prijašnje sjednice na kojoj je načelnik zadužio 

pročelnika da ju izvijesti u kojoj je fazi donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH. 

 

Pročelnik je odgovorio da je u razgovoru s Županijom saznao da je predmet u radu, da je 

bilo potrebno izmijeniti tablice te da je isto učinjeno , te ispravak poslan Ministarstvu te 

vjeruje da će uskoro biti riješeno. 

 

Suzana Aflić je upitala da li Općina još uvijek ima komunalnog redara? Upitala je da li za 

1. maj je moguće održati Plufizam in memoriam ? 
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Načelnik  je odgovorio da  Jasmin Nanić više nije komunalni redar. Na natječaju nije bio 

zaposlen za stalno, pa Općina nema trenutno zaposlenog komunalnog redara.  

Također je odgovorio da je Općina već dobila isti prijedlog za održavanje Plufizma in 

memoriam te da je Općina suglasna na održavanje istog. 

 

Na kraju, načelnik želi svima iskreno zahvaliti na suradnji u ove četiri godine mandata, te 

je poželio svima puno sreće i uspjeha u osobnom životu. 

 

Predsjedavajući također pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje se na dosadašnjem radu te 

vjeruje da će se kvalitetan dijalog nastaviti i narednih godina. 

 

Sjednica završava u 20,00 sati. 

 

 

Zapisničar:     Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Rozana Trošt      Marko Jelenić 


