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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

  

Sa 01/2021. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 

08. lipnja 2021. godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

 

Započeto: 19,30 sati 

 

Zapisničar: Rozana Trošt 

 

Nazočni vijećnici: Ivana Maružin, Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Eni Rabar, Karin 

Matuhanca, Diego Antončić, Suzana Aflić, Ivica Pokrajac 

 

Nisu nazočni: Mihael Sošić – opravdao se  

 

Sjednici prisustvuju: Emanuel Červar – Pročelnik JUO Općine Kanfanar, Sandro 

Jurman – načelnik Općine Kanfanar 

 

Temeljem odredbi članka 87.  stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12,  

121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Pročelnik JUO Općine Kanfanar sazvao je prvu, 

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kanfanar sa dostavljenim, utvrđenim 

dnevnim redom. 

 

Temeljem odredbi članka 87. stavka 1. Pročelnik JUO Općine Kanfanar, Emanuel 

Červar ovlašten je za otvaranje i vođenje ove konstituirajuće sjednice, do utvrđivanja člana 

općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom, sukladno članku 87. stavku 4. Zakona o 

lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21). 

 

Utvrđeni i dostavljeni dnevni red glasi: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Utvrđivanje kvoruma, 

2. Izbor Mandatnog povjerenstva, 

3. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

- verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 

- utvrđivanje člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom, 

4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća, 

5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja, 

6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća. 

 

U ovom svečanom trenutku Pročelnik JUO Općine Kanfanar Emanuel Červar s osobitim 

zadovoljstvom pozdravlja  načelnika Općine Kanfanar Sandra Jurmana, te sve kandidate koji 

su izabrani na izborima 16. svibnja ove godine. Svim kandidatima koji su izabrani na 

izborima 16. svibnja ove godine srdačno je čestitao i zaželio im učinkovit i plodonosan rad na 

dobrobit svih građana Općine Kanfanar. 

Nakon toga proglasio je konstituirajuću sjednicu otvorenom. 
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Ad. 1. Utvrđivanje kvoruma, 

 

Pročelnik JUO Općine Kanfanar Emanuel Červar, privremeni predsjedatelj, radi 

utvrđivanja prisutnosti i kvoruma, izvršava prozivanje izabranih članova za Općinsko vijeće. 

Nakon toga utvrđuje da ovoj sjednici prisustvuje 8 od ukupno 9 kandidata izabranih na 

navedenim izborima, pa sukladno čl. 36. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 

123/17, 98/19, 144/20) radnje oko konstituiranja vijeća mogu valjano započeti. 

 

Ad. 2. Izbor Mandatnog povjerenstva, 

 

 Da bi se mogla izvršiti verifikacija mandata izabranih članova Općinskog vijeća 

Općine Kanfanar, temeljem članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

(Službeni glasnik Općine Kanfanar (02/09 i 03/13.), za sastav Mandatnog povjerenstva 

privremeni predsjedavatelj gospodin Emanuel Červar poziva ovlaštene predlagatelje da daju 

prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstava, te je zaprimljen  jedan prijedlog. Prijedlog su 

dostavili: Marko Jelenić, Karin Matuhanca, Sebastijan Marić i Eni Rabar, te se sukladno 

članku 6. Poslovnika predlaže Mandatno povjerenstvo u sastavu: 

1. Eni Rabar  – predsjednica, 

2. Karin Matuhanca – članica, 

3. Diego Antončić – član. 

Kako nije bilo drugih prijedloga, privremeni predsjedatelj  je dao prijedlog na  

glasovanje.  

Konstatira da je «jednoglasno» donesena 

 

ODLUKA 

o izboru Mandatnog povjerenstva 

U sastavu: 

1. Eni Rabar – predsjednica 

2. Karin Matuhanca – članica, 

3. Diego Antončić – član. 

 

Ad. 3. Izvješće Mandatnog povjerenstva, verifikacija mandata  članova Općinskog vijeća, te 

utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom, 

 

 Kako bi Mandatno povjerenstvo moglo verificirati mandate, utvrditi člana Vijeća koji 

će predsjedavati sjednicom (čl. 87st.4.) Zakona o lokalnim izborima, te pripremiti izvješće 

predsjedavajući određuje pauzu od  15 minuta. 

Nakon stanke poziva predsjednicu Mandatnog povjerenstva da iznese izvješće i 

predloži rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Kanfanar. 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Eni Rabar podnijela je izvješće o provedenim izborima 

za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova.  

 

Predložila je verifikaciju izabranih članova: 

 

1. Marko Jelenić, Kanfanar, Dvigradska 16, 

2. Sebastijan Marić, Kanfanar, Marići 3 

3. Eni Rabar, Kanfanar, Ladići, 8A 

4. Karin Matuhanca, Kanfanar, Matuhanci 2 

5. Ivana Maružin, Kanfanar, Maružini 10 
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6. Diego Antončić, Kanfanar, Dvigradska, 

7. Mihael Sošić, Kanfanar, Sošići 5, 

8. Suzana Aflić, Kanfanar, Brajkovići 6/C, 

9. Ivica Pokrajac, Kanfanar, Petra Studenca 4, 

 

Mandatno povjerenstvo je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo slijedeće 

činjenice: 

da je izabrani kandidat s liste HSLS-a SANDRO JURMAN izabran za Općinskog načelnika 

Općine Kanfanar, te mu temeljem odredbi članka 90. Stavka 4. Zakona o lokalnim izborima  

(NN 144/12. i 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21.) mandat člana Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar miruje po sili zakona. 

Uvidom u akte Ogranka HSLS-a Kanfanar Mandatno Povjerenstvo konstatira 

slijedeće: 

Umjesto Sandra Jurmana, za vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kanfanar određuje se 

IVANA MARUŽIN, iz Kanfanara, Maružini 10 (7. s liste HSLS-a). 

 Privremeni predsjedatelj poziva vijećnike da Zaključkom prihvate Izvješće Mandatnog 

povjerenstva u skladu s člankom 8. stavkom 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar. 

 Glasovanjem se «jednoglasno» donosi 

 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva te se utvrđuje Rješenje o verifikaciji 

mandata članova Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

 

 

U skladu sa odredbama članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, (kojom je 

određeno da “ Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda 

prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova”, a budući da je prvi sa 

liste HSLS – a koja je dobila najveći broj glasova Sandro Jurman izabran za Općinskog 

načelnika Općine Kanfanar te mu mandat člana Općinskog vijeća miruje po sili zakona 

slijedeći sa liste HSLS – a je Marko Jelenić.) i Izvješća Mandatnog povjerenstva privremeni 

predsjedatelj gosp. Emanuel Červar utvrđuje predsjedavatelja ove sjednice gosp. Marka 

Jelenića, kojeg  poziva da preuzme daljnje vođenje sjednice. 

Predsjedavajući gosp. Marko Jelenić zahvaljuje se te pozdravlja prisutne. 

 

Ad.4. Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća, 

 

 Nakon što je predsjedavajući gosp. Marko Jelenić pročitao tekst slijedeće prisege: 

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom  vijeću Općine Kanfanar  

obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, Zakona i Statuta Općine 

Kanfanar, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Kanfanar, Istarske županije i 

Republike Hrvatske,” pozvao je pojedinačno članove Vijeća, nakon što je član izgovorio 

«Prisežem» potpisao je tekst svečane prisege i dostavio je stručnim službama. 

Predsjedavajući je novoizabranim vijećnicima Općine Kanfanar čestitao. 

 

Ad. 5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja, 

 

 Temeljem članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar, za sastav Odbora 

za izbor i imenovanja predsjedavajući poziva ovlaštene predlagatelje da daju prijedlog za 
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sastav  Odbora za izbor i imenovanja, ali budući da nije zaprimljen niti jedan prijedlog, 

sukladno članku 6. Poslovnika predlaže Odbor za izbor i imenovanja u sastavu: 

1. Sebastijan Marić  – predsjednik, 

2. Marko Jelenić – član, 

3. Suzana Aflić – članica. 

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjedavajući  je dao prijedlog na  

glasovanje.  

Konstatira da je «jednoglasno» donesena 

 

ODLUKA 

o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

U sastavu: 

4. Sebastijan Marić – predsjednik 

5. Marko Jelenić – član, 

6. Suzana Aflić – članica. 

 

Ad. 6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća, 

 

 Predsjedavajući citira čl. 12. i 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar, te 

poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu prijedloge za izbor predsjednika Općinskog vijeća. 

Prijedlog je dostavljen od šest vijećnika da se za predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar izabere Ivana Maružin.  

Predsjedavajući poziva Odbor za izbor i imenovanje da se očituje o tome jesu li 

prijedlozi podnijeti u skladu s Poslovnikom i ispunjavaju li predloženi kandidati uvjete po 

Poslovniku. 

Određuje pauzu od 10 minuta. 

Nakon pauze, predsjedavajući poziva Odbor za izbor i imenovanje da podnese  

Izvješće.  

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Sebastijan Marić izvijestio je da je za  

predsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar zaprimljen jedan prijedlog kojeg su podnijeli 

vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Eni Rabar, Karin Matuhanca, Ivana Maružin i Diego 

Antončić kojim se za predsjednicu Općinskog vijeća predlaže Ivana Maružin. 

 Prijedlozi su podnijeti u skladu s člankom 12. i 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, podnijeti su od ovlaštenih predlagatelja i predloženi kandidati ispunjavaju uvjete iz 

Poslovnika. 

 Nakon podnijetog Izvješća predsjedavajući poziva na glasovanje za izbor predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Kanfanar. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

O izboru Predsjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar  

Ivane Maružin, Maružini 10, Kanfanar 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar Ivana Maružin je u svom obraćanju 

zahvalila na ukazanom povjerenju i izrazila želju da svi članovi novog saziva vijeća djeluju u 

zajedništvu, i uz otvorenu i konstruktivnu komunikaciju.  

 

Na samom kraju sjednice, prisutnima se obratio i načelnik Općine Kanfanar Sandro 

Jurman koji je istaknuo da su svi članovi novog saziva Općinskog vijeća Općine Kanfanar od 

stanovnika općine dobili snažan legitimitet da predstavljaju općinu u ovom predstavničkom 

tijelu, s obzirom da je čak 62% birača iz Općine Kanfanar glasovalo na održanim lokalnim 
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izborima, što svima predstavlja veliku čast, ali i odgovornost da se pruženo povjerenje i 

opravda. Pozvao je vijećnice i vijećnike na kvalitetan i konstruktivan rad bez populizma i 

politikanstva, a s ciljem da se zajedno doprinese još uspješnijoj i za život ugodnijoj Općini 

Kanfanar u narednom razdoblju. Čestita predsjednici Općinskog vijeća Općine Kanfanar Ivani 

Maružin na izboru za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Kanfanar.  

 

 Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar Ivana Maružin čestita novoizabranim 

vijećnicima i vijećnicama te želi im sreću u radu za boljitak Općine i time zatvara sjednicu 

Vijeća. 

 

Zapisničar 

     

Rozana Trošt   

Privremeni predsjedatelj: 

 

Pročelnik, Emanuel Červar 

 

 

Privremeni predsjedatelj: 

 

Marko Jelenić 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

           

          Ivana Maružin 


